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9LADRÕES DE NATUREZA

O DESTINO

Já que viver é preciso, que o façamos com dignidade.
Este livro trata disso: uma reflexão sobre a dignidade humana. O tema

central - biotecnologia - marca um tempo, um momento na história em que foi
dado ao homem a oportunidade de refletir sobre o seu destino. Em nenhuma
outra circunstância, ele teve tanto poder como agora. Mais que um bruxo, ele
tem poderes de um deus. Poder de criar animais, plantas, seres pequenos e
grandes. E criar no sentido lato da palavra: manipular genes até que surja algo,
algos.

A ladainha cotidiana dos economistas insiste numa avaliação restrita para
a biotecnologia. Querem-na cartesiana. Mas o tema é artesiano - é profunda, é
uma questão que transcende a questão econômica. Quando se fala em biotec-
nologia está se falando de vida, isto é, de filosofia, sociedade, ética, religião,
sobrevivência do planeta.

O mais difícil para uma avaliação dos impactos da biotecnologia no mun-
do moderno e suas implicações no futuro do planeta é que o tema se permite
muitos modos de abordagem. Muitos debates precisam ocorrer, muitos livros
precisam ser escritos para que a sociedade perceba com que tipo de magia estão
mexendo. Nesta obra, o enfoque maior é sobre a questão do poder adquirido
(ou herdado) por aqueles que detêm e avançam no conhecimento sobre a bio-
tecnologia. Podem uns poucos dominarem a produção de alimentos no planeta
e serem donos da vida? Eles têm direito a manipular genes até criar seres que
vão servir aos seus interesses? Eles podem chegar no Brasil, roubar a biodiver-
sidade, extrair a matéria-prima e registrar em seus nomes? Os economistas di-
zem que sim. O bom senso e a dignidade dizem que não.

O poder econômico dá-lhes esse direito, infelizmente - porque a econo-
mia é quem faz as leis. Por mais absurdo que pareça, os ladrões de natureza
agem dentro da lei. Como esse livro não tem poder de prisão, ainda mais quan-
do se trata de piratas que agem legalmente, coube-lhe a missão de apontar quem
são os ladrões de natureza, mostrar como atuam, identificar os males que acar-
retam à humanidade e ao planeta.

É um alerta para que a história não se repita. Para que o país não continue,
como é hoje, campeão mundial de desigualdade social, e com um terço de sua
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população não tendo o que comer. Para que não haja mais vidas severinas,
como no poema de João Cabral de Melo Neto:

Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).

O Brasil, feito grande e farto, foi entregue a uns poucos. Há 500 anos. Até
hoje, estes que não morrem, vampiros tecnológicos, dominam isto aqui. É deles
a praga que nos cabe, nascida na mesma poesia do poeta pernambucano:

Essa cova em que estás
com palmos medida,
é a conta menor
que tiraste em vida.
É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.
Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
É uma cova grande
para teu pouco defunto,
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11LADRÕES DE NATUREZA

mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.

Este livro é uma recusa ao fúnebre presente ofertado pelos ladrões de
natureza. Rejeita o futuro que está sendo oferecido. Um futuro que fede como
um defunto, porque este é o aroma que acompanha os vampiros e os piratas.

Em contrapartida, oferece um vaticínio de fartura, menos desigualdade e
mais alimentos. O destino, afinal, também depende de cada um de nós. As pes-
soas costumam esquecer este detalhe. Por sermos otimistas, aqui, vamos estar
lembrando disso em cada palavra escrita, ou não.

Os autores
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13LADRÕES DE NATUREZA

CAPÍTULO I

A DEVASTAÇÃO ENQUANTO PRINCÍPIO

Ao longo da história da humanidade, a natureza sempre foi a fornecedora
dos alimentos e meios para produção de bens. O exercício da burrice cotidiana,
ao que parece uma aquisição do homem moderno, fez com que se acreditasse
na inesgotabilidade dos recursos naturais que garantem a sua sobrevivência.

A conversão do sistema feudal para o capitalismo - que não tem muita
diferença - estimulou a ambição e o egoísmo, e daí ao uso dos recursos natu-
rais, sem medidas nem porteiras. A natureza tornou-se a natureza selvagem,
algo a se conquistar e explorar, conforme os desígnios divinos. Sim, porque a
religião judaico-cristã, em especial o catolicismo, que sempre foi poder, ali-
mentou a mesquinhez humana e estimulou - em nome de Deus - a devastação
do planeta. Não é por acaso que, mesmo com a ecologia tornando-se moda no
mundo inteiro, a Igreja Católica é uma das raras instituições na face da terra que
não tem nada, nenhum trabalho, nenhuma ação a apresentar em defesa da eco-
logia e do meio ambiente.

Perdura até hoje o lema capitalista: em nome do lucro tudo é permitido.
E não se pode querer mais que isso. O capitalismo não tem nenhum com-

promisso com a questão social, política, moral. Portanto, quando um industrial
vem a público vangloriar-se de dar empregos, fala como um farsante, porque
sem empregados sua empresa não vai ter lucro. Quanto menos mão-de-obra,
melhor. Se possível usam-se robôs... Ele quer lucro, por isso precisa de empre-
gado. O resto é hipocrisia. A agricultura moderna caracteriza este sentimento
capitalista: muitas áreas são cultivadas com cada vez menos trabalhadores.

A biotecnologia brota nessa lama - entre o capitalismo e o que sobrou de
recursos naturais. É um novo campo de conhecimento e fonte de lucro. Um
mercado que está movimentando US$ 100 bilhões ao ano.

Mas o que é biotecnologia?
Eis uma definição pedagógica:
Por biotecnologia entende-se o controle de funções biológicas com a fi-

nalidade de interferir nos processos vitais dos seres vivos com o objetivo de
melhorar, modificar ou desenvolver certos produtos.
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Não é, como se vê, uma novidade para o homem. Ao contrário, é a mais
antiga das práticas humanas. Nos tempos modernos, porém, o avanço científico
e tecnológico, invadindo a seara do microscópico, permitindo ao homem brin-
car de deus e ganhar muito dinheiro com isso, fez da biotecnologia um extraor-
dinário campo de atividade.

A biotecnologia de hoje lida com cultura de meristemas, conservação de
germoplasma, variação somacional, cultura de anteras, recuperação de embri-
ões, técnica de RFLP, fusão protoplasmática ou hibridação somática, transfe-
rência genética para resistência a vírus, estudos de microorganismos endofíti-
cos,... Esse estranho vocabulário, exótico até mesmo para os cientistas que
freqüentam o clube ao lado, tende a crescer, ampliando o dicionário. É natural,
quanto mais se mergulha no conhecimento da natureza, é preciso novos nomes
para o que é descoberto.

A biotecnologia oferece, hoje, produtos que mais parecem saídos de uma
obra de ficção científica. Eis uma pequena mostra desses artefatos:

1. Um cientista japonês apresentou (em 1989) uma nova variedade de
tomate. Uma única das suas sementes, colocada em hidroponia (técnica de pro-
dução de hortaliças diluindo os nutrientes em água), sob condições totalmente
controladas por computador, produziu, com um mínimo de folhas e raízes, mais
de 8.700 frutos.

2. A Sony, gigante multinacional do ramo da eletrônica, conseguiu a sim-
biose entre um fungo filamentoso e um lactobacilo, obtendo uma membrana
“líquen”, que aumenta a performance dos alto-falantes

3. Cientistas japoneses estudaram o metabolismo do bicho-da-seda (Bombix
moori), chegando a isolar as proteínas e enzimas responsáveis pela formação
do fio. Utilizando estas enzimas e leite de soja, conseguiram produzir a seda em
laboratório.

4. Dentro do quadro da toxicologia, a variabilidade genética da espécie é
um elemento que dificulta a leitura durante a análise, obrigando o uso de com-
plexas fórmulas estatísticas. Para sanar este inconveniente, a Du Pont patenteou
um camundongo clonado - todos os seus exemplares têm as mesmas caracterís-
ticas.

A Du Pont de Nemours é de origem francesa. A partir de 1789, instalou-
se nos Estados Unidos. Hoje produz explosivos, petroquímica fina, armamen-
tos, tecidos sintéticos e biotecnologia.

5. A Ciba-Geigy, uma das grandes empresas multinacionais do ramo dos
agroquímicos, descobriu que a bactéria Pasteuria penetrans tem o poder de si-
nergizar o efeito de diversos agrotóxicos fosforados usados no controle de nema-
tóides. Sinergizar é aumentar o efeito de um produto (remédio ou veneno) através
de sua mistura com uma substância ou organismo sem efeito tóxico. Isto é, mistu-
rada ao veneno agroquímico, a bactéria vai permitir uma substancial redução de
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15LADRÕES DE NATUREZA

sua dose. A bactéria já foi patenteada na Europa, Japão e Estados Unidos. Em
breve, entra em processo de comercialização.

A tecnologia fascina o homem comum. E os cientistas-tecnólogos, com
seus laboratórios sofisticados, estimulam essa aura de deuses que paira sobre
eles. Cada produto da ciência é como o fogo divino trazido por Prometeu. A
diferença entre esses Prometeus modernos e o da lenda, é que o da lenda tinha
seu fígado comido pelos abutres, como expiação por seu crime - o furto da
tecnologia divina - para beneficiar os mortais; já os Prometeus modernos não
sofrem, são as pessoas comuns que pagam com seu fígado (literalmente, quan-
do se trata dos agroquímicos), ou o planeta de um modo geral, pelas tecnologi-
as que desenvolvem. O Prometeu moderno não tem problema de fígado, e,
muito menos, de consciência.

Diante do aparato tecnológico, o cidadão comum mais parece o nosso
antepassado das cavernas descobrindo o fogo. E o palavrão! Um dia, os filólo-
gos descobrirão que o palavrão (ou, pelo menos, os mais poderosos) foi inven-
tado um minuto após a descoberta do fogo. Antes de dominarem a nova tecno-
logia, quantos não rogaram praga ao se queimarem? Quantos morreram
asfixiados ou carbonizados?

A história não esquece os anônimos aprendizes de feiticeiro.
Os monges alquimistas - já na Idade Média - buscavam o spiritu do Bis-

muto, uma substância que teria propriedades fortificantes. Procederam a sepa-
ração e encontraram o tal spiritu. Só que, ao invés de dar superpoderes, provo-
cava a morte. O veneno terrível matou um bom número desses alquimistas. Em
homenagem aos pesquisadores, o novo elemento químico foi batizado de Anti-
mônio - que significa antimonge!

O inventor da Nitroglicerina foi Ascânio Sobrera, em 1846. Os que o
seguiram sentiram o mesmo fascínio com a descoberta e o poder que tinham
nas mãos. Alguns, é lógico, explodiram. Algo parecido com o que ocorreu à
Madame Curie, descobridora da radiatividade - morreu de câncer em 1934 de-
vido à exposição aos elementos radioativos.

As muitas vítimas do fascínio que a ciência e a tecnologia exerceram
sobre o homem ao longo da história indicam que este sentimento deve ser nato
à espécie. O fascínio muito provavelmente está associado à curiosidade, à ne-
cessidade de conhecimento, de conhecer o ambiente em que vive - o natural e o
sobrenatural; e também está associado ao poder que esse conhecimento dá a
quem o possui. É importante saber; porém, mais importante é constatar que
esse saber representa poder sobre a matéria e os outros homens.

O conhecimento, a priori, é apenas um exercício mental-físico-espiritual
da espécie sobre o meio em que vive. Quando uma criança estraçalha um rádio
de pilha, ela o faz no intuito lúdico de conhecer as entranhas desse objeto má-
gico e não para ter poder sobre as outras crianças. O adulto, educado conforme
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as bases do método cartesiano-capitalista, vai abrir a galinha que bota ovos de
ouro não para conhecer suas entranhas, mas, para ter poder, mais dinheiro.

Neste século, o avanço tecnológico dá-se numa velocidade impressio-
nante, e poucos se dão ao trabalho de refletir sobre os rumos que a humanidade
está seguindo, e, muito menos, sobre que interesses estão por trás de cada nova
tecnologia colocada ao dispor dos mortais comuns. A novidade tecnológica
tem algo de sagrado - ela vem numa embalagem mística, hipnótica e hermética.
O homem comum sente-se atraído por seu aspecto mágico e misterioso . Ele
não sabe o que tem dentro, mas é atraído pelo pacote. A publicidade, ciente do
poder mágico que o produto exerce sobre as pessoas, explora este aspecto. Ao
produto são atribuídos poderes extraordinários porque foi resultado do trabalho
de pesquisa de monges alquimistas, ou melhor, cientistas. E é por isso que mui-
tos, hoje em dia, ingerem o Antimônio achando que é um fortificante.

A biotecnologia permite milagres. Mas milagre só não basta. O importan-
te não é encontrar um meio que elimine a fome no mundo. Importante é desen-
volver uma forma de ter poder e ganhar dinheiro com isso.

Discute-se a possibilidade de cultivo do cacau e café na Europa e Estados
Unidos. Algo absolutamente impensável, há poucos anos, em virtude das con-
dições climáticas dessas regiões. No entanto, diante do avanço da biotecnolo-
gia, não é improvável que isto aconteça a médio/longo prazo. Afinal, já se cul-
tiva milho em boa parte da Europa, e, soja na Itália.

Este caminho, porém, não é interessante para o Primeiro Mundo. A visão
imperialista atribui ao Brasil (e ao Terceiro Mundo de um modo geral) a tarefa
de lidar com a monocultura. Porque eles controlam todas as fases do negócio,
fornecendo os insumos, as máquinas, e dominam os preços do mercado na hora
da comercialização.

No negócio da monocultura, quem mais ganha são as empresas multina-
cionais fornecedoras dos insumos e os bancos (no nosso caso, o Banco do
Brasil). É o tipo de atividade que requer grandes investimentos porque os gas-
tos são muitos. O custo de produção é sempre elevado, os danos ambientais
também são em alta escala, e a mão-de-obra empregada é a mínima.

Se um produtor quiser plantar 10 hectares de feijão ou milho, não vai ter
lucro. Tanto que nenhum técnico ou extensionista orienta um produtor de 10 ha
a plantar arroz, feijão milho ou soja. Plantar feijão é para grandes produtores.

Nas avaliações custo/produção, feitas pelos economistas devotos do agri-
business nem tudo é mensurável. Por exemplo, qual o custo ambiental para se
manter uma lavoura de 500 ha de soja, que recebe em média 100 Kg de fungi-
cida, 1.500 l de herbicida, 250 litros de inseticida? Para onde vai todo esse
veneno? Ora, para o solo, o ar, rios e córregos, impregnando o alimento produ-
zido. E contamina o trabalhador que aplica.

Nada disto, porém, é contabilizado.
Há perguntas que um agrônomo não faz. Quanto custa um rio poluído
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17LADRÕES DE NATUREZA

com agrotóxico? Quanto custa o câncer de um trabalhador rural? Uma safra de
soja vale a vida de um homem? Uma boa safra compensa a morte lenta de uma
criança que costuma beber água na embalagem vazia de veneno? Em nome do
lucro, estas questões não são avaliadas.

Uma cultura de milho de 500 hectares recebe em média 550 kg de inseti-
cida, 3.500 litros de herbicida, 50 Kg de formicida. Haja veneno!

Esse exagero de veneno é aceito pelo setor agrícola. O pensamento é
imediatista. As gerações futuras herdarão um solo saturado, morto, pobre, en-
venenado; afinal, além de veneno, anualmente são jogados 400 Kg de fertili-
zantes químicos por hectare na cultura da soja. Na cultura de milho são jogados
550 Kg de fertilizantes químicos por hectare, por safra.

Não é por acaso que os produtores do Rio Grande do Sul e do Paraná, a
partir do final dos anos 70, começaram a migrar para o Cerrado. Eles acabaram
com suas terras. Tornaram o solo imprestável, inventaram desertos. Um crime
que o agribusiness também não contabiliza. Quanto custa ao patrimônio nacio-
nal uma terra tornada deserto?

A procura de terras no Cerrado para o plantio de grandes culturas aconte-
ceu 15 anos depois de implantada a Revolução Verde no país. Os sulistas conti-
nuam invadindo o Cerrado, ecossistema considerado a última fronteira agrícola
do país e do mundo. Aqui compram terras baratas e, mais importante, encon-
tram o apoio da Embrapa, que desenvolveu cultivares adaptados à região. Isto
é, mais uma vez o Estado brasileiro colocou à disposição do sistema industrial
multinacional seus recursos humanos e técnicos.

O Cerrado, único bioma não protegido pela Constituição, é um doce para
os defensores da agricultura moderna. Não tem a exuberância florestal da Ama-
zônia ou da Mata Atlântica, mais parece um deserto em algumas regiões. É fácil
destruir. Logo, logo vai se tornar de fato um deserto. Como está sendo feito no
Nordeste brasileiro.

Mas o sistema não está preocupado com isso. Eles sempre lucram dos
dois lados. A guerra é um bom exemplo, e a do Golfo Pérsico, a mais prática do
ponto de vista econômico - uma guerra rápida, feita com merchandising, apoio
da mídia, aparentemente limpa, por uma boa causa. Ganha-se dinheiro com a
venda de armas, isto é, para destruir, e, mais ainda, na reconstrução.

O modelo agrícola prevê isso - negócios com a vida e a morte. Pouco
importa se o solo, as águas serão destruídas. Em breve uma empresa do setor,
naturalmente usando de biotecnologia, irá apresentar projetos ao Estado para
recuperação do solo original e das matas nativas... A área industrial é outro
exemplo. Instalam-se empresas altamente poluentes que, dez, quinze anos de-
pois, tornam-se ecológicas, graças ao Estado que financia os custos para im-
plantação de filtros e banca os projetos de despoluição dos rios,... Todo mundo
ganha com isso. Para se limpar o rio Guaíba, na capital do Rio Grande do Sul, já
se investiram, desde 1991, mais de US$ 67 milhões.
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A regra também vale na área farmacológica. Bom remédio não é o que
cura, mas o que acaba com o sintoma, esconde o mal. Remédio ideal é aquele
que deixa seqüelas, cria um novo mal, uma nova doença, porque, assim, o
paciente vai precisar comprar outro remédio.

É, sem dúvida, um sistema cruel, montado por canibais. Comem-se uns
aos outros.

CRÉDITO RURAL MODERNISTA

O crédito agrícola moderno teve origem nos Estados Unidos após o crash
da bolsa, em 1929. Faliu o sistema financeiro e com ele a agricultura.

Após a Guerra de Secessão americana, o poder industrial - nortista - subs-
tituiu o poder agrário - sulista. A crise financeira do início do século, com a
reestruturação financeira, descapitalizou a agricultura, ainda baseada no espa-
ço natural (a natureza).

O crédito rural foi um dos pontos de apoio do “New Deal” do Governo
americano. Partiu do princípio de reconstrução da economia através do financi-
amento subsidiado de uma agricultura que sustentasse a indústria, comércio e
setor de serviços, enquanto, paralelamente, esta mesma agricultura tornar-se-ia
a grande consumidora desta indústria, comércio e serviços. Assim, tanto o cré-
dito para investimento quanto para custeio das safras foram atrelados, visando a
modernização da agricultura, fazendo com que ela deixasse de ser uma ativida-
de natural para se converter numa industrial em todos os sentidos.

O agricultor, que usava sua semente, o esterco do seu gado e a energia
animal ou hídrica da sua propriedade para produzir, tinha uma maior margem
de lucro. Era praticamente auto-suficiente nos insumos. Para o sistema econô-
mico capitalista isto representava um ato de subversão. O importante para o
sistema era que ele tivesse produtividade, desde que utilizasse sementes, fertili-
zantes, energia do petróleo, agrotóxicos, tratores... O giro financeiro econômi-
co seria muito mais proveitoso para os industriais e para um Estado cúmplice
deles.

O agricultor que antes vivia isolado - e era a maioria da população -, fora
do consumismo de “bens, produtos e capitais”, com a implantação da agricultu-
ra moderna e do seu santo padroeiro, o crédito rural, adequou-se à nova reali-
dade. O dinheiro emprestado ao agricultor não retornaria como safra ou juros,
mas, como aumento das etapas de industrialização, comércio e serviços. Estas
atraentes oportunidades empresariais fizeram com que muitos trocassem a ati-
vidade agrícola pelas novas oferecidas pelo sistema. Tornou-se mais prático,
fácil, barato, lucrativo, atuar como intermediário, fornecedor de insumos, do
que produzir.
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Foi difundida a falácia de que 1 agricultor alimenta 76 pessoas na cidade.
Fantasia. O certo é que hoje permanece o mesmo o número de pessoas atuando
na agricultura desde a época do crash.

Este discurso característico do poder econômico, eivado do vírus da mentira
e do marketing, tem por objetivo difundir a visão fisiocrata (Quesnay). Isto é,
divulga-se, argumentado num suspeito oráculo numerológico, que a agricultu-
ra (a natureza) é geradora de riquezas; que é mais negócio investir 4 e colher
10, do que investir 1 e colher 4.

Pelo “New Deal” americanóide, quando se investem 4 para colher 10, ga-
nham todos, pois estes 10 geram impostos, empregos, comércio, giro nos bancos,
bolsas,... Nos Estados Unidos (e Primeiro Mundo de um modo geral), o dinheiro
oferecido ao agricultor é subsidiado pelo Governo para que ele (o agricultor) não
fique sem investir os 4.

O crédito agrícola foi introduzido sutilmente. Mas suas intenções são
mafiosas.

O agricultor vai ter crédito em função do tamanho da área plantada. Logi-
camente, sua reação é plantar toda área que possui. Numa segunda fase, ele
verá que, para crescer, precisará de mais terra para ter mais crédito, ou necessi-
tará de mais eficiência; e, para ter eficiência, precisará de mais crédito para ter
mais lucro. É uma roda sem fim. Um buraco sem medidas. Eficiência, aliás, é
um conceito ideológico empregado pelos industriais, cientistas e técnicos da
extensão rural. Segundo este conceito, para se obter eficiência, é preciso consu-
mir todos os produtos que constituem a moderna agricultura. Baseado nisto,
ocorre uma tendência natural de desaparecimento de 999 produtores rurais ocu-
pando 10 hectares, para que surja apenas um, o eficiente, ocupando 10 mil
hectares.

Para o Governo norte-americano, é mais importante o agricultor dono de
grandes latifúndios uma vez que toma crédito mais barato e, assim, reduz o
custo e impacto do subsídio do crédito rural na economia.

Em síntese, é assim que funciona a agricultura industrial nos Estados
Unidos.

Os americanos expandiram o sistema para o mundo. Transformaram os
governos satélites em fomentadores deste modelo. No início, o crédito, insu-
mos, energia, implementos agrícolas, máquinas, comércio, serviços pertenciam
somente aos EUA que, donos de uma grande produção, regulavam os preços e
estoques internacionais.

O fato obrigou os produtores de 10 ha daqui do Brasil a terem o mesmo
destino dos de lá.

Aqui os americanos puderam contar com um serviço de extensão rural
fiel, abestalhado, servil, dócil. As emateres e suas congêneres no país tornaram-
se as grandes difusoras deste sistema mesquinho e colonialista, tornando-se
responsáveis pela situação de miséria que assola, hoje, no campo.
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A Emater, funcionária fiel deste vil sistema financeiro no Brasil, é a prin-
cipal responsável pelo que tem ocorrido no campo. Com um orgulho equino, a
Emater tem servido ao rei, sem contestar, promovendo a fome, o desequilíbrio
ambiental, o êxodo rural, a miséria no campo.

Como a elite da sociedade brasileira é adepta da corrupção em pequena e
larga escala, o crédito rural é administrado de forma que haja uma contrapartida
de recursos do agricultor. Aquele que planta 10 ha pode desviar do crédito o
equivalente a apenas 0,5 ha. No banco, ele é obrigado a atrelar sua solicitação
de crédito à área plantada e adquirir os insumos industriais (fertilizantes, agro-
tóxicos, sementes...). A Emater participa dessa jogatina. O projeto elaborado
pela extensão rural tem, necessariamente, esses elementos da indústria.

Se o agricultor planta 100 ha, desvia mais. Se planta 500 ha, desvia muito
mais...

 É mínima a aplicação financeira do agricultor que tem 10 ha e desvia o
crédito. A de 100 ha é atraente. Mas a de 500 ha é muitíssimo atraente.

Por este raciocínio, é evidente que o melhor investimento para o grande
capitalista é a incorporação de terras e não a produção em si. Estima-se que o
desvio do crédito rural fica em torno de 10%. Quanto mais terra, mais desvio.
Os bancos sabem disso e favorecem este tipo de negócio. É comum o Banco do
Brasil obrigar o tomador do crédito rural a deixar um percentual do que tem
direito em depósito a prazo fixo. Este dinheiro fantasma é aplicado pelo banco
no mercado financeiro. Isto é, ao invés de seguir para o setor produtivo, uma
fatia vai para especulação oficial.

A partir de 1990, a nova ordem internacional determinou que não pode-
ria haver especulação e inflação interna. Os agricultores ficaram segurando o
pincel e as taxas de juros foram à lua, obrigando todos a se reciclarem em curto
espaço de tempo.

Os custos de produção devem ser competitivos em nível internacional.
Os agricultores que foram “cevados” com o crédito para desvio, no Plano Real
(estabelecido por Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Fazenda
de Itamar Franco, em 1993), viram uma drenagem de riqueza de suas mãos
para as camadas mais pobres. Este “financiamento social”, promovido compul-
soriamente com recursos que seriam dos agricultores, está causando um estar-
dalhaço. E, da mesma forma como foi feito nos Estados Unidos, agora se inicia
uma nova etapa para a agricultura industrial, batizada de sustentável.

Na agricultura sustentável, o Governo é substituído pelas empresas de
agribusiness, e o subsídio, pela eficiência tecnológica.

Não é só o Brasil quem sofre. A antiga visão fisiocrata fez da Argentina
um país rico, com o Estado apenas fomentando e cobrando impostos, até 1945,
quando se investia 1 para colher 4. Ela foi substituída pelo “New Deal” dos
EUA, onde se investiam 4 para colher 10.
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Mas, agora, com a nova ordem internacional, investem-se 12 para colher 20.
Há, porém, uma resistência dos empresários rurais à desestruturação e

transformação da agricultura. Não há mais lugar para miséria, fome, concentra-
ção de renda ou produção especulativa em cima de armazenagem, compra das
estatais, desvios de crédito, sonegações fiscais, o diabo a quatro.

A reação é compreensível, mas, inútil.
Se o empresário rural não plantar, ele se descapitaliza mais ainda e corre

o risco de ver sua propriedade transformada em área de reforma agrária (em
teoria, claro, porque o Governo não se interessa pelo assunto). Se não consumir
tecnologia, ele se verá na mesma situação, acusado de incompetente.

A agricultura periférica será das grandiosas corporações e complexos inte-
grados internacionais. Nem mesmo o grupo Itamaraty, de Olacyr de Moraes, a
médio prazo, terá condições de competir. O rei da soja, campeão da monocultura
no país, sabe disso - tanto que quer se antecipar e construir uma estrada de ferro
com dinheiro público, garantindo sua sobrevivência com a prestação de serviço.

O BANCO DO BRASIL. DE QUEM?...

O Banco do Brasil deveria exercer a função de banco de fomento com
preocupação social. A realidade mostra, porém, que ele se tornou um agente
financeiro igual aos outros. Ou pior. Porque enganou os pequenos agricultores
- muitos foram ao banco acreditando receber melhor tratamento por ele ser
estatal, por ser o banco do brasileiro.

Não é. Ele é o banco de uns poucos, da mesma elite econômica que está
associada aos grandes capitais do Brasil e exterior. É lastimável reconhecer que
não existe uma preocupação social no Banco do Brasil. Mesmo quando se trata
de uma questão fundamental como a produção de alimentos, o setor agrícola.

Um relatório do banco, de julho de 1995, escancara esta verdade. Ele
mostra que a maior parte dos recursos para agricultura foram para os grandes
produtores rurais. O documento mostra que um total de 76% dos recursos dis-
poníveis para empréstimo foram para solicitações acima de R$ 150 mil; nesta
faixa, 55 % dos empréstimos - mais da metade! - foram cedidos para solicita-
ções acima de R$ 500 mil . Em contrapartida, somente 2,6 % dos recursos
disponíveis foram liberados para quem pediu até R$ 10 mil.

O Banco do Brasil manteve a prática comum às instituições financeiras
privadas ao privilegiar o capital - deu dinheiro a quem tinha dinheiro. Não hou-
ve preocupação com a pobreza, com a questão social. Por uma questão de ética
e justiça, ele não poderia dar tratamento similar a classes diferentes. Mas foi o
que fez.

 E acabou pagando pela opção. Os maiores devedores do banco, em 1995,
eram exatamente os grandes, os que foram tratados como vips, os que comun-
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garam da intimidade dos gerentes. O mesmo relatório do Banco do Brasil diz
que os maiores devedores são aqueles que pegaram acima de R$ 500 mil - são
responsáveis por 72 % do total da dívida. Os pequenos têm uma dívida irrisória,
0,9 % do total.

É preciso deixar bem claro, a dívida dos pequenos agricultores é tão pou-
ca porque pouco foi colocado à disposição deles. É sabido também que o Ban-
co do Brasil, para saldar essas dívidas dos pequenos, tomou-lhes terras e, em
alguns casos, até eletro-eletrônicos domésticos! Com os grandes produtores,
porém, a conversa foi outra, partiu-se para a “negociação” ou “securitização da
dívida”. Os pequenos, porém, os que sobreviveram, estes aprenderam. Agora o
que se ouve no interior é: “fuja do banco!”

O colapso da agricultura brasileira está associado à cobrança da TR nos
empréstimos agrícolas. Um estudo feito pela Organização das Cooperativas do
Paraná mostra que em um ano (junho 1994 a junho de 1995) a TR acumulada
foi de 43 %; em contrapartida, os preços médios dos produtos caíram 21,8 %.
Em um mês (agosto/95), os preços dos fertilizantes aumentaram 30 %, os pre-
ços dos produtos se mantiveram.

O Governo iniciou, em 1994, um processo de desativação das agências
do BB que não dão lucro. São agências que contribuíram para a falência de
pequenos agricultores no interior do país. Agora que não há mais o que pegar
deles, os vampiros abandonam a vítima. Dizem que não dá lucro. Mas, o que é
dar lucro? O espírito de nosferatu incorporado nos tecnocratas fazem-nos cegos
para o país em que moram. Do ponto de vista econômico, para o Estado e
portanto para sociedade brasileira, é mais vantagem manter uma pessoa no campo
que a deixar desempregada na cidade.

Evidentemente a “agricultura moderna” foi imposta ao agricultor visando
torná-lo um dependente dos insumos da indústria agropecuária. A semente de
milho que ele usava todo ano, aproveitando as melhores espigas para plantar e
colher, foi substituída pela semente do milho híbrido, que não gera filhos, e faz
com que o agricultor tenha que recorrer ao vendedor todo ano.

Mas o pequeno produtor não sabia disso. Só lhe disseram, através da
extensão rural, que o moderno era plantar com fertilizantes da indústria, agrotó-
xicos, sementes básicas, substituir o boi por um trator,... Disseram também que
o banco emprestava dinheiro para ele se modernizar... E ele foi até o Banco do
Brasil. O resultado está aí: quem não vendeu sua terra tornou-se empregado do
grande proprietário.

O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, no rela-
tório de 1992, diz que “a implantação de um processo de capitalização da agri-
cultura nos anos 60-70 significou a expulsão de suas terras de um grande nú-
mero de agricultores, e a relação entre minifúndios e latifúndios foi substituída
gradualmente por relações de empregador-empregado”. Entre 1960 e 1980,
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quando se solidificou a “agricultura moderna” no Brasil, 29 milhões de pessoas
deixaram os campos e foram para a cidade.

Nas regiões mais pobres do país, os efeitos foram catastróficos. Em 1995,
existiam 20 mil trabalhadores rurais desempregados na região do Vale do São
Francisco. Eles se juntam aos 32 milhões de famintos deste país. Dados do
IBGE de 1994 informam que o Nordeste concentra 48,7 % dos indigentes nacio-
nais. A Bahia tem 25 % desse volume de famintos. No Recife, metade da sua
população mora em favelas! São quase 300 favelas!

O Vale do São Francisco, quando o rio faz divisa de Pernambuco com a
Bahia, convive a fartura (de poucos) com a miséria (de muitos).

Mas o Vale do São Francisco não é conhecido por isso. Um oásis no semi-
árido nordestino, ele se tornou famoso por produzir uva, vinho de primeira
qualidade, manga para exportação e até aspargo. O povo da região nem sabe o
que é aspargo, mas produz. Segundo a Folha de São Paulo, 80 % das uvas e
mangas exportadas pelo Brasil no ano passado saíram do vale do São Francis-
co. A imprensa, encantada com a farsa das grandes áreas, mancomunada com
os grandes empresários, não questiona a mentira. O luxo é para uns poucos.

A novidade é que isto não é novidade. Desde que aqui chegaram os por-
tugueses, sempre existiram uma minoria ganhando muito bem neste país e uma
maioria virando-se como pode. É como na poesia de Gilberto Gil:

De um lado este carnaval, do outro a fome total.

VIOLÊNCIA NO SERTÃO

No vale do São Francisco, modelo de desenvolvimento agrícola adotado
pelos devotos do agribusiness, ocorreu um fenômeno de escala social sem pre-
cedentes. É a violência tomando conta da região, tornando-se mais visível a
partir de 1996 e assumindo aspecto de calamidade nos anos seguintes.

A violência caracteriza-se por assaltos nas estradas, à luz do dia; assassi-
natos e roubos nos centros das cidades; seqüestros relâmpagos e adaptados à
realidade local (com pedidos de resgate em escala modesta); invasão de delega-
cias... Os ônibus não se atrevem a desfilar sozinhos nas rodovias do sertão
pernambucano; acompanha-os, sempre, um comboio de polícia.

O cenário tem nome: Polígono da Maconha. Ele ocupa aproximadamente
um quarto do estado de Pernambuco, a partir de Salgueiro, com foco nas cida-
des de Floresta, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista. A Bahia, do outro
lado do rio São Francisco, também está envolvida, e o fenômeno chega até o
Ceará e Piauí.

O que isso tem a ver com agricultura e biotecnologia? Tudo.
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A violência resulta de uma situação de miséria compulsória imposta pelo
Estado aos moradores da região. Na década de 70, foi introduzido o plantio de
maconha. À medida que a miséria ampliava-se, a maconha, que sempre teve
bons preços, foi atraindo novos trabalhadores. Em 1997, os traficantes estavam
solidamente estabelecidos no local, com aparato de produção e distribuição
nacional e, possivelmente, internacional. Constituíram equipes de segurança,
formadas por pistoleiros experientes e ampliaram o negócio. Acontece que,
paralelo ao narcotráfico, formaram-se grupos de pistoleiros que entraram para
o novo ramo: roubo e seqüestro.

É a volta do cangaço.
A cada três ou quatro anos, a imprensa burra destaca a seca do Nordeste.

E culpa a seca pela miséria local. Repórteres aparentemente angustiados bebem
o sangue da pobreza, revelando a tristeza e a dor da gente do lugar. É ignorân-
cia do repórter. Deveriam ler Josué de Castro, para compreensão da fome no
país e no planeta: “Geografia da fome” e “Geopolítica da fome”. Foram escritos
há mais de 50 anos. No primeiro, mostra a questão da fome no Brasil, no segun-
do, amplia a análise para o planeta. Com relação ao mundo, ele descarta o mito
maltushiano de que a fome resulta da falta de alimentos. Conforme Josué, a
fome é resultado de um processo mesquinho de ampliação do poder econômi-
co.

No Nordeste brasileiro, especificamente, o estudioso revela que a fome, a
miséria, já existem, independente de seca. O homem do Nordeste não tem direito
ao mínimo de infra-estrutura devida pelo Estado. Não tem água encanada, luz,
esgoto, transporte, atendimento de saúde, escola... Não tem nada. Ele já vive no
extremo das condições de sobrevivência. Ele já vive numa espécie de seca. Aí,
quando vem a outra seca, a oficial, fica mais difícil ainda a possibilidade de vida.

Como plantar milho, feijão, arroz, nestas condições tão precárias? E plan-
tar segundo a “agricultura moderna” preconizada pela extensão rural? É debo-
che! É zombar da sua miséria. Se nem tem com o que se alimentar, como vai
gastar dinheiro com fertilizantes químicos, agrotóxicos, sementes selecionadas?...
Sem contar, que nestas regiões tão sem recursos, vez ou outra, aparece um
prefeito ou extensionista estimulando o melhoramento genético dos animais.
Isto é, o agricultor vai trocar a sua cabrinha pé-duro, que não fica doente, come
de tudo, não tem problemas de adaptação ao meio, por um animal que dá mais
leite, mas em compensação, vai precisar de remédios, alimentação refinada (cara),
com problemas de frio e calor; enfim um animal de manutenção cara e não
adaptado ao lugar. Além do mais, agora chega a biotecnologia - tudo vai ser
mais caro ainda.

Numa região como essa, plantar maconha ou integrar-se a grupos de pis-
toleiros, cangaceiros ou fanáticos, Lampião ou Antônio Conselheiro, é natural
para sobreviver. O sertão é dialético. A opção é morrer de fome ou de bala;
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buscar o caminho da marginalidade, salvando o corpo; ou a salvação da alma,
largando o corpo, o mundo material, profano. Antônio Conselheiro instalou-se
em Canudos, sonhando com a salvação, viver em paz com sua gente, mas teve
que se armar e brigar com o Anticristo na terra. Era o poder da República re-
cém-instalada instigada pela Igreja católica que não admitia um rebelde religio-
so. Foi uma luta mais religiosa que política. Findou Canudos, em 1897, massa-
crada pelo exército brasileiro - 15 mil mortos. Lampião morreu no final dos
anos 30. Quem os matou foi a “seca” que está lá até hoje e não aquela outra que
aparece a cada três anos.

Faz parte do Polígono da maconha um conjunto de reassentamentos de
pessoas atingidas pela construção da barragem de Itaparica. Um acordo feito
em 1986, entre o Pólo Sindical e trabalhadores atingidos pelas barragens, pre-
via a transferência para agrovilas com o mínimo de infra-estrutura. Cerca de 30
mil pessoas estavam envolvidas com a questão. Passados dez anos, a Compa-
nhia Hidrelétrica do São Francisco, Chesf, responsável por Itaparica e, enfim,
por todas as hidrelétricas do rio São Francisco, não cumpriu o acordo, a infra-
estrutura não foi concluída. Para corrigir a falha, a Chesf paga um salário de
manutenção para boa parte dos reassentados. Paga para mantê-los no ócio. Não
estranha que o alcoolismo e a violência façam parte do cotidiano dos assenta-
mentos e que muitas pessoas tenham se incorporado ao processo de produção e
distribuição de maconha.

O GATO DO SULTÃO

Pausa para contar uma história. A fábula do gato do sultão...
Era uma vez um velho gato que trabalhava no harém do sultão. Um dia,

ele resolveu tirar férias, deixando com seu filho a missão de tomar conta dos
ratos. Passado o período de descanso, o velho gato voltou e teve o desprazer de
saber que não havia mais ratos no harém. Eles haviam sido expulsos para o
deserto. Depois de dar uns cascudos no filho, o gato correu até o deserto para
convencer os ratos a voltarem para o harém. Eles voltaram e todos foram felizes
para sempre....

Nas relações entre as nações desenvolvidas e as em desenvolvimento, é
importante que não faltem ratos entre nós. Da linha do Equador para baixo é
fundamental para os negócios que sempre existam ratos, e, também, cancro da
soja, mosca-do-chifre, gafanhotos, aftosa, dengue, o escambau. A diplomacia
acompanha o rastro de miséria, ela justifica e oficializa a invasão comercial e
política. Tem que haver rato.

Às vezes ele se chama narcotráfico. Sob o argumento de que precisa re-
primir a produção de drogas os “marines” invadiram a América Latina, impon-
do regras e governos.
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Uma avaliação da campanha contra o narcotráfico implementada na Co-
lômbia sob o patrocínio dos Estados Unidos, mostra que ela não trouxe nenhum
resultado positivo. Não diminuiu a produção local e muito menos o consumo lá
fora. Do ponto de vista social, ocasionou uma tragédia. Bogotá é considerada a
cidade mais violenta do planeta. Hoje há uma guerra exposta em três planos:
exército, guerrilha (política) e traficantes. Cada qual detém o seu espaço e luta
por interesses próprios. No centro do conflito acha-se a população civil.

Enfim, a presença americana não mudou nada. E nem é para mudar. No
passado não muito distante, a partir dos anos 60, eles invadiram em nome da
liberdade e da justiça, contra o comunismo, alimentando todas as ditaduras des-
te continente. Resultado: mais de 50 mil mortos e o dobro de desaparecidos
pelos regimes militares, todos empossados pelos Estados Unidos. Na mesma
época, sempre com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), impu-
seram a “agricultura moderna”. Ainda nesta época (governo John Kennedy,
que alguns consideram santo) impuseram o programa “Átomos para a paz” - na
verdade, um engodo: o programa camuflava o controle do Governo americano
sobre a pesquisa e produção de material radioativo no Terceiro Mundo, uma
área que eles queriam manter sob controle no Ocidente. Também foi criado
pelo presidente Kennedy o programa “Aliança para o progresso”, que tinha
uma face filantrópica (distribuindo alimentos para a população mais pobre),
mas, na prática, tinha a função de lavar o dinheiro que os Estados Unidos man-
davam para financiar as campanhas de deputados direitistas, afinados com a
política imperialista, anticomunista, dos Estados Unidos.

Nos dias atuais, a biotecnologia é também uma forma de intromissão po-
lítica e empresarial nos países do Terceiro Mundo.

Mas o que se entende por biotecnologia é algo antigo. É a tecnologia mais
antiga gerada pelo homem. O homem começou a fazer biotecnologia, quando
sentiu um gosto diferente na boca ao mastigar as folhas das árvores. O processo
gerou a panificação, o vinho, o vinagre, a cerveja, o yogurt, a desfibração do
rami... Depois vieram as infusões de folhas, as tinturas e os cristais.

O avanço tecnológico, contado a partir das cavernas e passando pela bom-
ba de Hiroshima, está necessariamente associado ao desenvolvimento social. A
humanidade ainda não refletiu, porém, sobre em que medida o avanço tecnoló-
gico contribuiu num progresso social. Até que ponto ele contribuiu para melho-
rar a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral?

Servan Shreiber (in O desafio mundial) entre suas anotações sobre este
século, observa que o Japão, que nasceu após Hiroshima e Nagasaki, caminha
rapidamente para uma sociedade pós-industrial, na qual o saber substituirá o
capital, enquanto recurso essencial. O Brasil parece não perceber que o conhe-
cimento é o caminho natural. O que faz, nadando com a corrente, é mantê-lo
fechado em guetos, entregando seu controle a uma minoria da sociedade insta-
lada nas universidades.
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Esta situação agrada aos governantes do Primeiro Mundo. Tanta fartura
de matéria-prima, biodiversidade,... Mas sem que os habitantes deste mundo a
conheçam.

Nas universidades brasileiras, estão sendo criados centros de biotecnolo-
gia, espelhados no Projeto Manhattan de energia nuclear.

O Projeto Manhattan surgiu nos Estados Unidos para viabilizar a bomba
atômica. A desintegração do átomo foi conseguida, pela primeira vez, em 1942,
num laboratório de Chicago. O primeiro teste, fazendo explodir a primeira bomba
atômica no planeta, aconteceu em julho de 1945.

E então veio o Japão...
No dia 6 de agosto, deste mesmo ano, os Estados Unidos lançaram “little

boy” (garotinho), uma bomba de urânio, sobre Hiroshima, matando de imedia-
to 160 mil pessoas. Três dias depois, jogaram, “fat boy” (gordinho), uma bom-
ba de plutônio, sobre Nagasaki, matando 80 mil pessoas.

Foi mais um exemplo da crueldade humana, do que o ser humano é ca-
paz, quando ocorre a parceria entre ciência e militarismo. Em agosto de 1945,
os japoneses estavam derrotados. A rendição era questão de dias. Mas os ameri-
canos queriam vingar o desastre de Pearl Harbour, quando a frota americana no
Pacífico foi aniquilada pelos japoneses no início da guerra. Além do caráter
vingativo, havia o interesse científico. Enrico Fermi, Prêmio Nobel de física em
1938, fugido do fascismo italiano, fez parte do grupo que criou a bomba. Ao
seu lado estavam outras grandes inteligências do planeta, fugidas da guerra na
Europa. O Projeto Manhattan, aliás, surgiu após uma carta de Albert Einstein ao
presidente americano na época (Franklin Delano Roosevelt) incentivando os
Estados Unidos a desenvolverem pesquisas na área, porque temia que seus com-
patriotas nazistas estivessem fazendo algo similar.

Na guerra, ninguém é herói, ninguém é santo. Todos são bandidos. Todos
são assassinos - do presidente ao general, até o soldado raso, usado como bu-
cha de canhão. Para os cientistas envolvidos no Projeto Manhattan, não havia
peso na consciência por desenvolver uma arma. A sede de conhecimento e
poder foi (e é) maior do que o destino dado ao artefato final. Por isso jogaram
uma bomba sobre um país derrotado, matando homens, mulheres e crianças, e
depois testaram uma outra bomba, feita com plutônio, sobre a população civil
de outra cidade. E todos ficaram satisfeitos com o resultado: os militares, por-
que se vingaram de Pearl Harbour, os cientistas, porque mostraram que eram
capazes de dominar o átomo.

Este tipo de cientista não faz nenhuma falta ao planeta, não traz nenhum
bem à sociedade. Pelo contrário, são flagelos. São colaboradores dos ladrões de
natureza.

As universidades seguem a orientação do dominador. Como desenvolver
o saber se a universidade não forma cientista, mas tecnólogos, gente que não
sabe pensar, apenas se repete dentro de um sistema ideológico pré-determina-
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do? As elites tecnológicas são formadas apenas para seguirem experimentando
o que já é tecnologia, ou seja, ciência impregnada da ideologia do sistema de
dominação, transferida (ou imposta) para elevar a interrelação imperialista. Como
na fábula do gato. Para este fim, são criados os centros de biotecnologia. E cabe
a pergunta: qual o gabarito das equipes formadas, considerando o ponto de
vista científico e não o tecnológico?

Se um laboratório suíço anuncia a descoberta de uma vacina contra malá-
ria, ou uma terapia nascida da engenharia genética capaz de curar a hanseníase
(lepra) ou Mal de Chagas, patologias que o povo da Suíça desconhece, como
deve ser interpretado o fato? Simples: uma questão de mercado.

Existe uma relação com o fato da Fundação Osvaldo Cruz ter recebido, em
1986, um total de US$ 125 mil da Organização Mundial de Saúde (OMS) para
tornar o laboratório prioritário nos estudos da AIDS na América Latina. É preciso
traduzir. O que aconteceu foi que um laboratório, com pessoal de alto nível, equi-
pado, foi capturado para trabalhar em favor do interesses dos grandes empresári-
os do setor, dos países do saber, para testes em “cobaias terminais”.

A dominação estrangeira converte-se, sempre, numa questão de controle
de mercados. A produção de soro antiofídico pelo Instituto Butantã é fruto da
mais refinada biotecnologia. Mas como sobrevive a entidade? Pressionado por
grandes laboratórios e com a falta de recursos para pagar seus funcionários, o
Butantã passou a produzir veneno de cobra liofilizado (tratado a frio e vácuo
para que não perca suas qualidades) para ser gel-fracionado (processo sofisti-
cado que consiste na separação de porções de uma substância ou mistura de
substâncias por meio de colunas de substâncias gelatinosas) fora do país e tes-
tado em fármacos contra diversos tipos de hipertensão e câncer.

Os donos do saber sempre foram eficientes na domesticação de institui-
ções brasileiras teoricamente imunes a esse tipo de vírus. As Forças Armadas,
uma delas, sempre se dobraram e foram utilizadas em benefício do colonizador,
fornecendo as bases legais (e muitas vezes ilegais) que, em nome do progresso,
levaram o poder estrangeiro a tomar posse do país.

O projeto Calha Norte é um dos exemplos mais recentes. Trata-se de um
projeto militarista de ocupação da fronteira norte do país, com gastos extraordi-
nários na implantação de uma estrutura sofisticada, sob a alegação de existên-
cia de ameaças externas. Há uma pregação de que a Amazônia estaria sendo
vítima de uma campanha para internacionalizar. Inocência ou burrice. A Ama-
zônia já tem dono e não é o povo brasileiro.

A universidade acabou se tornando instrumento para o avanço e penetra-
ção da tecnologia. Ao invés de gerar, ela se repete. Cabe aos países do Primeiro
Mundo o domínio sobre o saber, e, portanto, a capacidade de criação de produ-
tos que os do Terceiro Mundo irão reproduzir e vender.

Hoje se verifica um frenesi nas instituições de pesquisa para se adequarem
aos novos tempos, criando centros de biotecnologia, montando laboratórios
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caríssimos, com aparelhos ultra-sofistificados, uma parafernália que inclui ultra-
centrifugadoras, freezers para baixíssimas temperaturas, microscópios de grande
poder... Toda essa aparelhagem faz parte do complexo industrial da biotecnolo-
gia - o Brasil adquire equipamentos caixas-pretas, é o primeiro estágio de depen-
dência; assistência técnica, material sobressalente, reagentes,... tudo isso vem de
fora.

A propósito vale registrar a opinião de Darcy Ribeiro (O Brasil como
problema, Ed. Francisco Alves, 1995, p. 21):

Somos desafiados a nos apropriar das sementes desta revolução tecnoló-
gica, dentro de uma conjuntura internacional que não nos é favorável. Se,
outra vez, nos limitarmos ao papel subalterno de meros consumidores de seus
frutos, veremos repetir-se o desastre que foi nossa inserção na civilização in-
dustrial, que só nos permitiu um desempenho medíocre dentro do mundo mo-
derno.

O papel de subalterno tem sido imposto ao Brasil há muito tempo. Um
papel que costuma aparecer com roupas diferentes conforme a época. É interes-
sante lembrar que na década passada o Brasil passou por uma situação caracte-
rística. Foram instalados quase uma centena de sofisticados laboratórios para o
controle de resíduos de agrotóxicos. Todavia, paralelamente, os fabricantes de
venenos e o Governo impediram uma fiscalização sobre o comércio ou uso
abusivo dos agrotóxicos. Igualmente, também criaram obstáculos à criação de
uma legislação que disciplinasse a questão. Quem tem um mínimo de bom sen-
so e sabe a diferença entre ética e desonestidade percebe que a história é absur-
da; mas, conforme as leis do mercado capitalista, ela é plenamente coerente e
perfeitamente justificável.

A importação de equipamentos de laboratório, caríssimos e criadores de
dependência, rendeu e ainda rende grandes lucros para os fabricantes. O lucro
que eles têm com a exportação desses elefantes de rabo preso acaba sendo
aplicado na pesquisa e produção bélica que têm nos agroquímicos uma das
mais importantes matérias-primas existentes.

Os japoneses estão festejando porque agora têm quatro dias de férias ao
ano. Um exagero para quem faz do saber tecnológico uma batalha fisiológica.
O espírito kamikaze não se desfez com as bombas. Virou borboleta. Em apenas
uma geração, eles aprenderam a lógica capitalista, o teor da fábula do velho
gato no harém, dominando o saber e a tecnologia, para desespero dos Estados
Unidos. O essencial é o saber acumulado, diz cada produto que sai hoje com a
marca japonesa.

Em contrapartida, o Brasil amarga o entreguismo histórico. Alguns pou-
cos detêm o domínio sobre os bens, é como se controlassem o porto que serve
aos piratas. São ricos mas mantêm uma postura servil diante dos colonizadores.
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São como garimpeiros, escravos dos grandes exploradores. Por isso a oitava
economia mundial tem dois terços de sua população passando fome e exposta a
epidemias medievais. Aumentam-se os desníveis - os ricos estão cada vez mais
distantes dos pobres. É sintomático que os ricos e os da classe média alta te-
nham feito dos shoppings, neste final de século, o local predileto para passeios.
Sim, nos shoppings, com seu ambiente artificial, onde se encontra de tudo um
pouco, a segurança é total. Para que correr o risco de andar nas ruas, misturar-
se às pessoas comuns, aos pobres, à miséria, pretos e mamelucos, caboclos?

A biotecnologia tem a capacidade de ampliar os desníveis e promover a
dessincronização social.

O cientista político Pirro e Longo, em conferência proferida na famigera-
da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Adesg, afirmou
que:

- A verdadeira transferência de tecnologia só ocorre quando o receptor
absorve o conjunto de conhecimentos que lhe permitam inovar. A transferência
não se completa se o comprador não dominar os conhecimentos envolvidos.

Muitas empresas multinacionais que lidam com biotecnologia estão se
instalando no Brasil, como é o caso da Agroceres, Souza Cruz, IPS, e a tendên-
cia é aumentar o número delas. Sobre o assunto Pirro e Longo fez o seguinte
comentário:

- Em primeiro lugar, como essas empresas importam continuadamente as
tecnologias de que necessitam em suas sedes, ficam eliminadas as tentativas
locais de geração dessas tecnologias por absoluta falta de motivação. Em se-
gundo lugar, a tecnologia dominada por empresa estrangeira não se soma ao
estoque nacional de conhecimentos, não contribuindo, em consequência, para
o desenvolvimento de tecnologias correlatas. Em terceiro lugar, como as multi-
nacionais dispõem das tecnologias mais avançadas, fornecidas por suas matri-
zes, as empresas nacionais, para sobreviverem , são compelidas a comprar tec-
nologias similares no exterior. Com isso deslocam recursos que deveriam ser
investidos na geração da própria tecnologia.

Pirro analisou ainda a questão do mercado de trabalho:
No que diz respeito ao mercado de trabalho para pesquisadores, o efeito

das multinacionais é por demais desastroso, pois não exercitando Pesquisa &
Desenvolvimento, a não ser na matriz, não criam empregos para pesquisadores
nos países onde se instalam as filiais. Para enfrentar a competição, as multinacio-
nais passam a importar tecnologia, não criando, igualmente, oportunidades de
trabalho para estes profissionais. Como tudo é importado, falta motivação para
os institutos independentes e universidades congregarem os poucos pesquisa-
dores nacionais.

Isto foi dito durante um ciclo de debates para formação das lideranças
nacionais, em 1978, promovido pela Adesg. Evidentemente verdades como estas
só poderiam ser colocadas em espaços fechados - na época ainda havia ditadu-
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ra. O fato de conferências como estas estarem ocorrendo em recintos fechados
para líderes ou futuros líderes mostra que não havia nem há inocência por parte
dos dirigentes do país nestes últimos anos. Eles são, de fato, entreguistas, agem
de má-fé, quando se trata do Brasil.

Os países ricos não cogitam produzir cacau nos Estados Unidos ou na
Rússia. Cabe ao Terceiro Mundo este tipo de atividade, adotando uma biotec-
nologia sob controle, dependente, submissa, absorvendo produtos caros e so-
fisticados - reagentes enzimáticos ou de DNA recombinado, híbridos que pro-
duzem aminoácidos ou macromoléculas geneticamente modificadas.

É interessante traçar um paralelo entre a biotecnologia moderna e a agri-
cultura moderna do pós-guerra. A primeira percepção é clara: foi criado um
fosso tecnológico no setor agrícola no Brasil com a expansão da agricultura
moderna; isto representa uma verdadeira catástrofe em nível intelectual. Na prá-
tica, reflete-se na miséria explícita brasileira, e tende a crescer com a chegada
da biotecnologia.

A história da agricultura moderna é uma mistura de guerra e negócios. As
fábricas sintetizadoras de corantes e manipuladoras de fertilizantes da Europa e
Estados Unidos, envolvidas na Primeira Guerra Mundial, foram transformadas
em fábricas de explosivos, uma vez que utilizavam a mesma matéria-prima. A
guerra provocou um grande surto de desenvolvimento industrial. Finda a Se-
gunda Guerra, porém, as indústrias dos países ricos tiveram que se adaptar aos
novos tempos. E fábricas de gases venenosos rebatizaram seu produto de “de-
fensivo agrícola”. Nascia a agricultura moderna.

A biotecnologia a partir de microorganismos já era utilizada na agricultura
há muito mais tempo. Em 1875, por exemplo, o fungo Metarrizhium anisopliae
era utilizado no controle de pragas (larvas de insetos de todo tipo). Desde 1909, o
Bacillus thuringiensis era usado para combater lagartas de mariposas e borbole-
tas. Por que não foram explorados comercialmente? Não era bom negócio para as
grandes nações uma vez que elas já detinham o controle das matérias-primas
minerais, e havia uma tendência economicamente mais interessante: a possibili-
dade de utilizar armas químicas. O desenvolvimento industrial, portanto, voltou-
se para o campo da química orgânica de síntese.

Uma exceção: a produção de acetona destinada à fabricação de dinamite,
para os exércitos da Inglaterra, França e Alemanha. Um ramo da biotecnologia
que já a partir da Primeira Guerra estava bastante desenvolvido. Posteriormente
perdeu espaço com a expansão dos derivados do petróleo.

Negócios. As nações industrializadas sabiam que a descoberta de um pro-
cesso poderia ser patenteado, garantindo exclusividade na exploração do pro-
duto. O mesmo não poderia ser feito, quando se tratasse de seres vivos - não
existiam leis que permitissem o patenteamento de microorganismos. Deixou-se
para o futuro a exploração do filão. (O futuro já chegou, aliás...)
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Esgotado o filão da química, as fábricas em obsolência foram transferidas
para o Terceiro Mundo. Hoje a matriz atualiza-se, acumulando saber biotecno-
lógico; enquanto isso o Brasil, cumprindo as determinações dos patrões, prepa-
ra-se para o fazer biotecnológico, isto é, o trabalho sujo, servil.

Biotecnologia é arma. A engenharia genética foi segredo militar. Na anti-
güidade, utilizavam-se armas biotecnológicas. Em 1555, para combater os índios,
aliados dos franceses no Rio de Janeiro, os portugueses jogavam-lhes roupas con-
taminadas por varíola. Como é comum em todas as guerras, estavam utilizando
uma arma sem saber seu poder. A ciência só descobriria a existência dos micróbi-
os 300 anos mais tarde...

Tem mais.
Na Segunda Guerra Mundial os ingleses desenvolveram, em laboratório,

cepas (clones de bactérias) de carbúnculo (doença de cavalo e vaca) para atacar
os soldados alemães; isto é, adaptaram essas bactérias para atacar o homem.
Quando, através do seu serviço secreto, os nazistas tomaram conhecimento do
caso, destruíram as instalações da Imperial Chemistry Industries, ICI, nos arre-
dores de Londres, com uma ferocidade de bicho. Também, onde já se viu solda-
do alemão contraindo doença de cavalo?...

Ainda na Segunda Guerra Mundial, dentro do campo da biotecnologia, é
importante destacar que uma boa parte da comunidade científica envolveu-se
com a produção de antibióticos. Estudaram-se, principalmente, os resultados de
fungos colocados sobre amostras de terra. Criaram-se condições de temperatu-
ra e umidade que favoreciam o desenvolvimento das colônias, até o isolamento
e identificação dos princípios obtidos. Com esta metodologia, surgiram as pri-
meiras mostras de penicilina, garamicinas e estreptomicinas.

Mas o interesse principal dos cientistas era de caráter bélico. Milhares de
microorganismos foram selecionados em função das toxinas que produziam,
sua toxicidade e virulência para o homem. Ainda hoje estão armazenados nos
arsenais do Primeiro Mundo toxinas capazes de aniquilar milhares de pessoas
em poucos instantes. A lista destas armas bacteriológicas inclui o ácido lisérgi-
co e o tricoteceno, mas a grande maioria é mantida sob absoluto sigilo. É o que
eles chamam de segredo militar... Ou industrial. Dá no mesmo.

Eis como ocorreram, ao longo da história do chamado mundo civilizado,
as descobertas do homem no ramo da biotecnologia. Da lista a seguir estão
excluídas as conquistas dos povos das Américas e dos “primitivos” de um modo
geral.

7000 AC Fermentação de bebidas
4000 AC Panificação
3200 AC Agricultura
1800 Rotação de culturas
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1810 Conservação de carnes
1866 Prevenção de doenças bovinas
1882 Como se formam no sangue os anticorpos do bacilo da  tuberculose
1890 Uso do Etanol como combustível do motor à explosão
1900 Denominação de gene para a partícula hereditária
1911 Primeira usina para tratamento anaeróbico de esgoto
1914 Produção de glicerina por fermentação
1914 Produção de acetona por fermentação
1928 Fleming descobre a penicilina
1930 Função dos cromossomos na hereditariedade
1940 Extração da penicilina, por Alexander Fleming
1940 Estreptomicina
1950 Vitamina B12
1952 Descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA
1969 Imobilização de enzimas
1973 Descoberta das enzimas de restrição
1980 Primeira patente de produto obtido por engenharia genética
1981 Primeira patente de organismo vivo produzido pelo homem  por

Chakrabarty, EUA
1982 Vacinas clonadas para uso de testes clínicos
1985 Aprovado o uso do Interferon. O produto dificulta a síntese  de DNA/

RNA nas células cancerosas e vírus, facilitando o tratamento de tu-
mores e infecções

1988 Primeiras plantas transgênicas (fumo) são liberadas para testes nas
universidades dos EUA

Foi o homem das cavernas o primeiro cientista a iniciar o processo de
domesticação das plantas. Até 1600/1800 essa domesticação ocorria sem uma
base intelectual. Os trabalhos de Johann Gregor Mendel (padre dominicano que
fez os primeiros cruzamentos de organismos e descobriu as bases da hereditari-
edade), estabelecendo uma base científica para a questão, datados de 1840, só
se tornaram conhecidos 60 anos depois. Foram mantidos em sigilo por todo
esse tempo. Antes deles era uma loteria. Tudo ocorria de uma forma extrema-
mente lenta e, muitas vezes, perigosa. Um erro e no dia seguinte apareciam
umas cracas na pele, uma tonteira, dor de cabeça... Esses sintomas que os agri-
cultores brasileiros estão acostumados a sentir depois que aplicam agrotóxico...

Depois que Mendel descobriu as bases genéticas da hereditariedade, dimi-
nuiu o processo aleatório e foi possível orientar de forma planificada e objetiva a
domesticação. Mesmo assim, ainda havia problemas com o tempo. Se antes re-
queriam-se 200 anos para domesticar um vegetal ou animal, com o avanço cien-
tífico da época, precisavam-se de somente 20 anos. Ainda era muito, porém.
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No início do século XX, mais exatamente em 1906, uma descoberta veio
revolucionar a agricultura e abrir uma grande perspectiva de negócios na área:
o milho híbrido. Ele foi desenvolvido por East, Shull e Jones, cientistas ameri-
canos. Com ele, é possível fazer o mapeamento cromossômico. Com ele, é
possível criar a dependência do produtor rural. O supra sumo do agribusiness -
um milho que não dá semente e, por isso, cada vez que for plantar o agricultor
tem que comprar do industrial.

Se for feita uma pesquisa nas faculdades brasileiras sobre a opinião dos
estudantes com relação ao milho híbrido a resposta, certamente, será desalenta-
dora. É de se imaginar que eles não só aprovem o milho híbrido, como, empolga-
dos com a publicidade de alta produtividade difundida pelas indústrias/Estado,
sugiram que tudo seja híbrido: alfafa, algodão, trigo, arroz, feijão café, laranja,
vacas, porcos, hortaliças, galinhas... Eles defenderão hoje a quantidade, o lucro, a
riqueza imediata, e, principalmente a independência da natureza.

Como surge o milho híbrido?
Por quase dez anos são conduzidas duas linhagens independentes de mi-

lho à autofecundação. Gradativamente elas vão definhando. No último mo-
mento, são cruzadas e obtém-se o milho híbrido. Sua semente produz até dez
mil vezes mais que as linhagens paternas e maternas. Daí se chegou a uma
semente sensível às pragas e doenças, exigente em solo e nutrientes. E está
fechado o ciclo de dependência. O produtor compra a semente todos os anos;
uma semente que precisa de agrotóxicos, fertilizantes químicos, e, para dar lu-
cro, deve ser plantada em larga escala (usando mecanização) - tudo é fornecido
pelo bloco industrial da área.

Em 1952, foi descoberta a estrutura do DNA (Ácido Desoxirribonucléi-
co), o portador da mensagem nos cromossomos dos seres vivos. Já era possível
hibridizar o DNA, isto é, alterar a mensagem original e criar novas variedades.
Com a manipulação genética, o que antes demorava quatro anos para chegar a
uma variedade (como é o caso do trigo), agora leva somente um ano. O homem
pode sintetizar os genomas vegetais e animais, transferindo de uma espécie
para outra as características desejadas. É assim que se produz o Interferon. É
assim que se produzem as micotoxinas sintéticas utilizadas em fins militares.

O homem mais uma vez dá uma de aprendiz de feiticeiro. É algo bastante
perigoso. Ninguém sabe exatamente onde vai dar isso. Existe a crença de que a
fronteira não tem limite. É como se lidassem com a metafísica e não com a
física; com alquimia e não com química. Nos anos 70, uma tradicional revista
de ciência londrina resolveu brincar com o leitor, publicando no dia 1o de abril,
dia da mentira, uma matéria que falava de um repolho que tinha tomates no
centro, sabor de cenoura em algumas folhas, e espinafre em outras. Na ocasião,
só uns poucos, muitos poucos leitores, questionaram o artigo, a grande maioria
dos cientistas não consideraram um absurdo. Percebiam as possibilidades da
área. Aparentemente tudo é possível.
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Hoje.
Em 1994, uma empresa americana anunciou que estavam praticamente

concluídas as pesquisas para gerar um porco com DNA humano. O empresário
informou que as pessoas criarão esses porcos em casa, e serão chamados de
porcos-irmãos, por serem porcos doadores de órgãos. Quando um membro da
família precisar de um fígado vai lá no quintal e apanha; faz a mesma coisa se
estiver com um rim estragado, um coração,... O porco será uma espécie de
irmãozinho, com DNA similar ao da família.

Existe o perigo de escapar para o meio ambiente uma dessas saladas ge-
néticas. Prevendo danos como este, os americanos estão fazendo manipulações
no cosmos.

Não é para menos, uma experiência mal-sucedida poderia ocasionar ca-
tástrofes que fariam do acidente com o Césio 137, em Goiânia, ou a explosão
do reator de Chernobyl, na União Soviética, parecerem um simples e delicado
peido de recém-nascido... O fato dessas experiências estarem sendo feitas no
espaço não elimina a possibilidade de uma hecatombe. Basta lembrar os aci-
dentes com o telescópio Hubble e a explosão do Challenger. Se, no ônibus
espacial, existisse alguma substância contaminante (e não havia?) ela teria sido
pulverizada sobre a terra...

Todas as indústrias de agrotóxicos têm, hoje, patenteados, milhares de pro-
dutos nascidos da biotecnologia moderna, prontos para entrar em linha de produ-
ção. São fungicidas, herbicidas, inseticidas... Enquanto eles pesquisam biotecno-
logia, os cientistas brasileiros elaboram tese de mestrado sobre os três níveis de
adubação nitrogenada em milho, testes de eficiência de tal e qual herbicida. No
ano passado, um professor da Unicamp foi chamado para participar de uma ban-
ca de tese de doutoramento. O título da tese: “Análise dos aminoácidos do macar-
rão”. O mestre ficou irado e denunciou a fraude: “isto não é uma tese de doutora-
mento, mas um estudo sobre controle de qualidade de macarrão!” Seria mais
conveniente que os fabricantes de massa cuidassem do tema, ao invés de fazer
disso um trabalho para quem se habilita ao grau de Philosophy Doctor...

Na área de fertilizantes, a biotecnologia já produz algas para fertilização
dos campos, que já estão patenteadas. São microorganismos com DNA altera-
do, para maior dessorção do fósforo absorvido nos solos - também já está pa-
tenteado. Adsorção é o processo em que o solo prende fisicamente o fósforo; a
dessorção é a liberação.

Já se cogita a produção, via microorganismos, de biofosfatos não-lixiviá-
veis - fertilizantes produzidos por microorganismos que não se perdem por ar-
raste da água.

O Congresso Brasileiro de Iniciação em Ciências Agrárias (CBICA), rea-
lizado em 1985, em Lavras, Minas Gerais, mostrou que os jovens acadêmicos
adaptam-se aos tempos: 90 % dos trabalhos apresentados versaram sobre expe-
rimentação na área de agrotóxicos e fertilizantes. Exatamente como no ano an-

Untitled-1 10/08/2015, 10:1335



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ36

terior. Como será o CBICA de 2012? Ora, considerando o grau de dependência
e a atitude anti-reflexão adotada pela universidade brasileira, pode-se profetizar
que a grande maioria dos trabalhos apresentados versarão sobre biotecnologia,
agrícola moderna ou agribusiness. Existe uma vontade servil de ser modernista
- isto é, fazer o que a matriz determina.

O servilismo é global. Hoje o Ministério do Trabalho gasta milhões - di-
nheiro público! - para ensinar ao produtor rural o uso adequado dos agrotóxi-
cos. Ensina a usar o Aldrin, DDT, os fosforados, venenos terríveis. Ensina a
usar os chamados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) do produtor, uma
parafernália que inclui botas, capacetes, luvas e macacão, absolutamente ina-
dequados ao clima brasileiro. Uma farsa. Porque nenhum agricultor faz uso
deste equipamento de astronauta. Eles só botam os EPIs, quando o Ministério
do Trabalho, ou da Saúde, precisa de uma fotografia para publicidade... Isto
acontece, embora exista um grande movimento nacional em favor da agricultu-
ra ecológica, natural, orgânica, biotropical, não importa o nome, que dispensa
os agrotóxicos e estimula o uso da biotecnologia na propriedade, promovendo
a independência do agricultor.

Biotecnologia ainda é um termo extraterrestre entre os acadêmicos de
agronomia. Mas, o que é um “composto”, senão um complexo produto biotec-
nológico?

Quem está estudando a atuação isolada ou seqüencial, conjunta ou suces-
siva, dos diferentes microorganismos nas diferentes etapas do processo fermen-
tativo da compostagem?

As universidades, parece, dedicam-se ao estudo do solo lunar e à influên-
cia da menstruação das borboletas sobre a filosofia de Kant. Quem está anali-
sando as diferentes enzimas, vitaminas, os pré-húmus e o húmus oferecidos às
plantas? E os produtos da compostagem, os biofertilizantes dos biodigestores,
o que resulta da rotação de culturas?...

Quem está interessado na avaliação quali/quantitativa dos microorganis-
mos do solo manejado por práticas biotecnológicas, como cobertura morta,
adubação verde, pousio...?

Burrice ou servilismo? Um pouco de cada. O povo colonizado (principal-
mente o acadêmico) por não ver o presente acaba domado. A consciência do
tempo presente - a percepção política e social da nação - é fundamental para
caminhar em direção ao futuro. Como, pelo contrário, nas universidades insti-
ga-se o não-pensar, a alienação, o que gera são parafusos - gente preparada
para entrar numa engrenagem de submissão e servilismo, ignorância e conser-
vadorismo. “Eh vida de gado, gente marcada, povo feliz...” - como diz o cantor
e poeta paraibano Zé Ramalho.

Há pouco tempo, se alguém comentava a importância das micorrizas jun-
to ao Departamento de Fertilidade do Solo, era motivo de riso. E, agora, mudas
clonadas que estão sendo comercializadas em grande escala já vêm com micor-
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rizas e que também têm seu material genético alterado. As micorrizas facilitam
a troca de nutrientes ao promover a união simbiótica de fungos com a raiz de
certas plantas.

Pat Mooney, em seu livro, O escândalo das sementes (Editora Nobel,
1987), denuncia como as nações industrializadas passaram a reunir coleções
das diferentes espécies selvagens ou cultivadas, agrupando-as em bancos de
germoplasma. Assim surgiu o IIRI, nas Filipinas; CIMMYT, no México; Batati-
nha, Peru; Hortaliças, Formosa; Sorgo e Mandioca, na Nigéria e Colômbia; ...

Hoje, com a avassaladora destruição dos centros de dispersão localizados
no Terceiro Mundo, as coleções naturais passam por um processo de extinção.
Em contrapartida surgem os cultivares. As plantas melhoradas (os cultivares)
estão sendo preparadas para cumprirem as metas das grandes empresas do se-
tor. As sementes deixam de ter nome, tornam-se “marca patenteada”, proprie-
dade de uma dezena de empresas petroquímicas-biotecnológicas. Em nenhum
outro momento na história foi dado tanto poder, e legal (embora não ético), a
tão poucos. Estas empresas controlam as plantas e os animais do planeta, isto é,
no mínimo toda produção de alimentos e a distribuição deles. Traduzindo: se
hoje há fome no mundo, estas empresas são as principais responsáveis.

Conforme Henk Hobbelink em, Biotecnologia - Muito além da Revolu-
ção Verde (Fundação Juquira Candiru, 1990), apenas dez grandes grupos con-
trolam o setor de produção de sementes no mundo: Pioneer Hi-Bred (EUA),
Sandoz (Suíça), Royal Dutch/Shell (Inglaterra-Holanda), Volvo (Suécia), Dekalb-
Pfizer (EUA), Upjohn (EUA), Ciba-Geigy (Suíça), Lubrizol (EUA), Suiker Unie
(Holanda), Cargill (EUA). E as universidades trabalham para elas.

Hoje é possível mapear a manipulação genética no mundo. Do mesmo
modo é possível avaliar a missão atribuída aos cultivares: domínio mercadoló-
gico e (paralelamente) social e político das outras nações.

A clonagem está uniformizando totalmente a variabilidade genética. Peri-
go: logo a população tornar-se-á um só indivíduo que responderá, como tal,
sem as características de variabilidade expressas na individualidade dentro de
uma população. É um só, e sem variabilidade. Uma planta burra, especialista,
frágil, limitada.

O produtor não sabe o que está levando para casa, quando compra um
cultivar. Em 1971, nos Estados Unidos, o agricultor teve um exemplo do que é
ter uma planta especialista na sua terra. Plantou o milho híbrido. E a quase
totalidade dos cultivares de milho híbrido no mundo eram filhos do mesmo
“pai”, com nome de habitante da galáxia de Andrômeda: Citoplasma de Andro-
esterilidade, Texas-T. Pois bem, ocorreu uma doença, uma epidemia para a qual
o milho não estava preparado, e perdeu-se a quase totalidade da colheita, mais
de 108 milhões de toneladas, só nos Estados Unidos.

Podia ser pior. Quando se lida com o pacote tecnológico da agricultura
moderna, ainda há a chance de se usar uma tecnologia mais branda e obter
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algum resultado. No pacote biotecnológico não. Ou o agricultor segue a risca
ou perde tudo. Na prática, portanto, é mais que um relação de dependência do
agricultor com as empresas do setor; é um estado de submissão. Nesse jogo,
eles ditam as regras; ao produtor só cabe produzir. É assim que funciona no
setor de produção de aço, alumínio, laranjas...

A saída? Primeiro, nas escolas de agronomia (e, por extensão, nas facul-
dades de um modo geral) faz-se necessário uma revolução no estudo da biolo-
gia, química, solos,... As universidades não podem insistir neste modelo de co-
lonizado. Ao invés de formar tecnólogos, devem formar gente que pensa.

O que está sendo chamado de biotecnologia moderna é o conjunto de
técnicas da genética molecular que permite a criação de vida artificial, agricul-
tura sem solo, espaço ou clima natural, e que permite, ainda, “saúde” sem cor-
po. Só existe um modo do Brasil alcançar esse patamar tecnológico: transfor-
mando o ensino, dando uma nova orientação à pesquisa e à experimentação,
partindo dos processos primários e, imediatamente, aplicando o desenvolvi-
mento científico em forma de tecnologia.

A decisão do Governo do general João Batista Figueiredo (aquele que
preferia o cheiro de cavalo ao de povo) de criar uma reserva da informática sob
certos aspectos foi positiva para o país. As indústrias do setor cresceram em
níveis que jamais chegariam, caso fosse mantido o sistema de compra de tecno-
logia em caixa preta. A idéia era boa, mas a política ideológica do Governo
privilegiou segmentos, e assim não houve crescimento do conhecimento do
país, apenas cópia. Os grandes conglomerados até se beneficiaram porque de-
pois puderam comprar as fabriquetas de informática enforcadas. O mesmo po-
deria ser feito com relação à biotecnologia, acrescentando um controle sobre as
empresas multinacionais que estão se instalando no país, inviabilizando vivei-
ros de produção de mudas, empresas nacionais produtoras de sementes, sêmen,
fármacos...

O Governo não deveria permitir que a sociedade pague pelo sucesso co-
mercial de uma minoria estranha. São os piratas modernos, agora batizados de
neoliberais. Ao invés de canhões e sabres, usam os bancos, argumentos finan-
ceiros, a corrupção, ameaças de retaliação. Quem paga por isso, quem vai para
a ponte de madeira, naturalmente não é o grande empresário nacional, mas a
sociedade como um todo, porque o butim de um modo geral é sempre feito
sobre as riquezas da nação, o patrimônio da região.

Investir em biotecnologia, como está sendo feito hoje, é perda de tempo e
dinheiro. Tentar acompanhar sincronizando-se com os avanços dos países ricos
é bobagem, é colocar um jumento capenga para competir com um puro sangue
árabe.

Enquanto eles se encaminham para a sociedade do saber, o Brasil orien-
ta-se para a sociedade do fazer. Repete-se o processo histórico de colonização.
Os senhores sabem, os escravos fazem.

Untitled-1 10/08/2015, 10:1338



39LADRÕES DE NATUREZA

As nações industrializadas formam blocos econômicos poderosos e cada
vez mais sincronizam seus passos. Enquanto isso, no Brasil, o empresariado
persegue a Lei de Gérson (“é preciso levar vantagem”), não tem organização, e
quer lucros cada vez maiores às custas da classe trabalhadora. Parceiros do Go-
verno, todos eles, militares ou civis, mas sempre fascistas, tecnocratas, burgue-
ses, o empresariado vem sustentando o quadro de miséria do país há muito
tempo. Não está se importando com o fato dos países ricos estarem exportando
para cá suas tralhas tecnológicas extremamente poluentes. Essas mesmas tralhas
que, ao provocarem a chuva ácida e a poluição do solo na Europa e Japão, estão
prestes a inviabilizarem a agricultura nestas regiões.

O problema não é quererem manter o domínio sobre os países mais pobres.
Os países industrializados deste planeta estão sendo coerentes com o passado de
roubo, espoliação, genocídio, fome, miséria, morte. São ricos exatamente porque
sempre fizeram isso. O problema nacional é a ausência de um mínimo de auto-
estima. Desprezam-se as riquezas nacionais. Todas. Nada se valoriza no Brasil.
Arte, cultura, raça, riquezas minerais, biodiversidade... Tudo é considerado infe-
rior. É curioso, pior, é lamentável, triste, que esta nação tenha vergonha de ter, no
sangue, suas principais correntes de raça - a indígena e a negra.

Esse desprezo, o sentimento do garimpeiro (esta ojeriza ao regional con-
trastando com a obsessão em descobrir o filão, mesmo que isso represente uma
devastação ao meio ambiente, o meio ambiente em que vive) é um dado cultu-
ral muito importante na concepção do povo brasileiro. Na verdade, ele absor-
veu a ideologia do colonizador que lhe paga para explorar as riquezas locais,
mesmo que isso, a médio e longo prazo, represente sua morte. Os plantadores
de soja estão fazendo exatamente isso. Utilizam um processo extremamente
devastador do meio ambiente em benefício do colonizador. Devastam matas
nativas, nascentes e rios, fauna e flora, para servir aos países ricos. A soja bra-
sileira está alimentando o gado europeu. Aliás, 50% da produção de grãos no
Brasil alimenta animais e não pessoas.

A Revolução Verde foi imposta ao Brasil (e a todos os países do Terceiro
Mundo) no início da década de 60, para viabilizar o conglomerado de indústri-
as dos países ricos do pós-guerra. Ao chegar aqui, com o apoio dos cientistas,
órgãos de pesquisa, universidades e, claro, Governo, mandou para o lixo todo
saber acumulado na área agrícola no país. Tudo o que os índios e os negros
sabiam sobre técnicas agrícolas foi desprezado. A imposição tecnológica foi
determinada exclusivamente por interesses econômicos, mas é importante fri-
sar que ela se impôs graças à cumplicidade de muitos - aqueles que sabiam com
o que estavam mexendo (ganharam com isso) e aqueles que, feitos soldados
desmiolados, disseram estar cumprindo ordens. A história registra, mas os ho-
mens sempre esquecem: omissão também é cumplicidade.

O que foi feito do saber local?
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Um cientista brasileiro, grande conhecedor de apicultura (responsável pela
introdução na abelha africana no Brasil na década de 50), era empregado de
uma empresa americana que produzia milho híbrido. Seu trabalho era localizar
linhagens indígenas de milho para os americanos extraírem a variabilidade ge-
nética na confecção de novos híbridos. Ele esteve entre os Kaipó e ficou espan-
tado com o conhecimento sobre as abelhas de um índio de 9 anos. O garoto
conseguia classificar taxonomicamente seis espécies de abelhas que ao cientis-
ta parecia uma só.

Evidente que há um conhecimento acumulado. Os habitantes deste conti-
nente sabem lidar com o solo, clima, fauna e flora, entendem de manejo agríco-
la, rotação de cultura, plantas medicinais, aromáticas, condimentos, venenos e
remédios. No entanto, esse conhecimento é desprezado. A situação de depen-
dência tecnológica do país e, conseqüentemente, seus números altos de misé-
ria, têm absoluta relação com esse dado histórico e cultural. O Brasil ainda não
descobriu o Brasil. Mais parece que o povo participa do primeiro saque perpe-
trado à nação em 1500. Parece que faz parte do bando de piratas, capitaneados
por um tal de Pedro Álvares Cabral, ávidos pelos tesouros do novo mundo. E o
resto que se dane.

O colonizador impôs o paradigma cultural. Nas televisões, fazem sucesso
as loirinhas burras com seus programas eróticos-infantis. Inventaram Xuxa -
loura de olhos azuis, passando uma imagem erótica e extremamente consumis-
ta num país de negros, índios e mulatos, sem condições de comprar feijão,
quanto mais iogurte industrializado. Xuxa e seus clones estão criando uma massa
de crianças sem opinião, padronizadas, consumidoras ou frustradas.

Diz Darci Ribeiro (O Brasil como problema, Ed. Francisco Alves, p. 45/
46):

O único fator causal inegável de nosso atraso é o caráter das classes do-
minantes brasileiras (...).

O que temos sido, historicamente, é um proletariado externo do mercado
internacional. O Brasil jamais existiu para si mesmo, no sentido de produzir o
que atenda aos requisitos de sobrevivência e prosperidade de seu povo. Existi-
mos é para servir a reclamos alheios. Por isso mesmo, o Brasil sempre foi, ainda
é, um moinho de gastar gentes. Construímo-nos queimando milhões de índios.
Depois queimamos milhões de negros. Atualmente estamos queimando, des-
gastando milhões de mestiços brasileiros, na produção não do que eles conso-
mem, mas do que dá lucro às classes empresariais.

Não nos esqueçamos de que o Brasil foi formado e feito para produzir
pau-de-tinta para o luxo europeu. Depois, açúcar para adoçar as bocas dos brancos
e ouro para enriquecê-los. Após a independência nos estruturamos para produ-
zir algodão e café. Hoje produzimos soja e minério de exportação. Para isso é
que existimos como nação e como governo, sempre infiéis ao povo engajado
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no trabalho, sofrendo fome crônica, sempre servis às exigências do mercado
internacional.

A cegueira dos economistas para o problema do Brasil fez este rombo. O
Brasil é um rombo. Mas a linguagem oracular continua prevendo um futuro
glorioso para ele. É o que sustenta a pouca esperança do povo. O Brasil é sem-
pre o país do futuro. O Brasil não existe.

A linguagem dos economistas, pitonisas a serviço do poder, adapta-se
conforme a farda do ditador de plantão, seja ele militar ou civil. Existem para
manter o circo.

A nefasta perspectiva econômica faz-se mais cruel ainda quando lida com
questões de desenvolvimento e meio ambiente. A percepção e avaliação quali-
tativa sob o ponto de vista econômico de setores como este têm sido inevitavel-
mente linear, elitista, burguesa, burra, apocalíptica.

Explica Scott Vaughan na revista Nuestro Planeta, do Programa das Na-
ções Unidas (Pnuma), no 2 de 1993.

Todo economista sabe que o Produto Nacional Bruto, PNB, não se criou
como medida do bem-estar social. O PNB mede transações que têm lugar no
mercado e inclusive bens de capital. Um meio ambiente limpo não tem valor
econômico porque não intercambia no mercado. A contaminação (do meio
ambiente) não participa nos cálculos da riqueza porque é estranha ou “exter-
na” à atividade de mercado.(...) O sistema que herdamos considera que só o
intercâmbio contribui para o aumento da renda. Aceita esta suposição, uma
árvore só tem valor se for cortada; os minerais só têm valor quando extraídos.

Na mesma revista, Anil Agarwal, da Índia, observa que são os pobres os
mais prejudicados, quando se degrada o meio ambiente. E acrescenta: qual-
quer desenvolvimento que degrade o meio ambiente degrada também as pesso-
as que vivem aí e aumenta a pobreza, pelo que já não pode ser chamado de
desenvolvimento.

Gustavo Estevan, em Regenerating people’s space, afirma que é preciso
refutar o caráter sagrado do desenvolvimento porque ele ameaça a própria
vida.

É hora de refletir sobre estas questões. É hora de pensar no Brasil.
Antes que acabem com ele.
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CAPÍTULO II

MARCA REGISTRADA

Em busca de melhores condições de sobrevivência ou de poder sobre os
outros elementos da natureza, e mesmo os de sua espécie, o homem acabou por
desenvolver tecnologias. Tudo indica, um dos seus primeiros gestos dentro do
saber biotecnológico foi colher a folha da árvore e submetê-la a um processo de
secagem. Esse pequeno ato representou um avanço significativo: superavam-se
as condições climáticas e permitia-se o transporte a longas distâncias sem que a
planta perdesse suas qualidades (aromáticas, medicinais, mágicas...). Mais tar-
de, o homem utilizou solventes para transformar essa folha coletada em tintura
- isto é, aumentou a capacidade de transporte e o nível de concentração e sofis-
ticação do produto, abrindo novos mercados.

Não parou por aí. A evaporação do solvente provocou um grande salto.
Surgiram os cristais. Mas já são os tempos modernos.

No início da idade moderna, já existia a marca registrada, que protegia o
fabricante, dando-lhe exclusividade sobre a produção e comercialização.

Baixou o diabo modernista nos empresários. Como no sistema capitalista
quem domina o Estado são os empresários, afinal são os que detêm os recursos,
coube-lhes acionar os motores das nações para que, em nome de uma ideologia
de livre mercado, usando campanhas raramente escrupulosas, fossem impostos
seus produtos. A função do Estado era (e ainda é) normatizar o poder dos em-
presários, fiscalizando para que seus produtos não fossem imitados, copiados
ou alterados.

 A descoberta da Aspirina é um bom exemplo. Aconteceu quase por aca-
so. Conta-se que o reverendo Edmund Stone, de Oxfordshire, Inglaterra, em
abril de 1763, escreveu uma carta à Real Sociedade Britânica anunciando ter
encontrado uma árvore, a Salix alba, com poderes de adstringente e eficaz no
tratamento de febres.

O reverendo não sabia que a casca dessa árvore é adstringente porque
tem altos níveis de salicina, um glicosídeo do ácido salicílico. E jamais poderia
imaginar que 200 anos depois - hoje - o ácido acetil salicílico, conhecido por
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aspirina, se tornaria marca registrada de uma indústria alemã, a Bayer. Ela é
dona de um mercado que movimenta U$ 2 bilhões por ano.

O exemplo da aspirina exemplifica como ocorre o impacto tecnológico e
suas reações no mercado a partir de um produto. Não é mais preciso a árvore
para se chegar a um medicamento. Identificada a substância curativa, o labora-
tório trabalha contra o tempo para sintetizá-la e ganhar o mercado. A natureza é
somente a matriz. Para fabricar corantes para tecidos, fármacos, metais com-
bustíveis é dispensada a fartura da natureza.

O homem liberta-se da natureza. Em laboratório, ele cria a vida. Artificial,
sim, mas com aptidões similares ao original.

Ele consegue reagir diferentes minerais, transformando-os em produtos
inorgânicos; produz compostos inexistentes na natureza, como Nitrato de Prata
(AgNO

3
) e Arsenito de Cobre ([CH

3
COO]

2
AsOCu), este também chamado “Ver-

de de Paris”, utilizado como inseticida. E muito mais...
Contudo, foi a partir da síntese da uréia, em 1828, por Wohlers, na Ale-

manha, que foi aberto o caminho para as sínteses orgânicas e, de fato, a liberta-
ção do domínio da natureza. Ele podia fazer aspirina sem as folhas das árvores,
fertilizantes nitrogenados sem precisar das minas de Salitre, corantes sem de-
pender da agricultura. A sociedade industrial festejou a múltipla conquista: ga-
rantia o domínio sobre a natureza, sacramentava a marca registrada/patentes em
nível internacional; dominava os Estados, fazia os exércitos, determinava o
modelo educacional que lhes interessava.

Isso era ontem.
Isto é hoje, com maior dimensão e profundidade. À medida que a tecno-

logia aperfeiçoa-se mais poder têm os empresários. Antes da tecnologia materi-
alizar-se como tal, ela é conhecimento. E o conhecimento está nas mãos dos
mesmos. O Estado capitalista garante o poder dos empresários, seus mercados,
seus interesses de um modo geral. Por isso, naturalmente, toda sociedade capi-
talista é fundamentalmente conservadora. Não se admite melhor distribuição de
renda, livre mercado para todos, educação que provoque a reflexão, mudança
nas regras do jogo. Os Estados Unidos, exemplo de sociedade capitalista, pre-
gam insistentemente a democracia, mas têm só dois partidos políticos que se
alternam no poder desde as eras glaciais. Os dois são conservadores, e ganha o
político que for mais conservador.

No Terceiro Mundo, o capitalismo, que por si só é cruel e explorador,
torna-se hematófago. Aqui é o pega-pra-capar... Um dos governantes deste país
(e o nome pouco importa, porque civil ou militar há mais de 30 ou 400 anos é
tudo a mesma coisinha ridícula) criticou o empresariado por praticar um capita-
lismo selvagem. Ora, é uma agressão aos seres da mata, comparar seu meio
ambiente com o modo violento, grosseiro, estúpido, suicida, com que se com-
portam a grande maioria dos empresários, seus filhotes e asseclas. Trate-se como
se deve: como capitalismo. Este é o nome que deve ser dado ao processo.
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NÃO HÁ SUBVERSIVOS

No início da sociedade industrial, o petróleo era usado apenas para fabricar
remédios para cavalos e, depois, transformado em querosene para lampiões, com-
bustível para motores, e, finalmente, matriz industrial para petroquímica dos plás-
ticos. Por trás de cada segmento, estratificou-se um poder protegido por marcas
registradas e patentes, resguardado pelo Estado.

Num sistema desse tipo quem são os subversivos?
Para uma sociedade industrial onde a produção de fertilizantes nitrogena-

dos está patenteada, o uso de esterco de gado, adubação verde, compostagem,
ou similares são consideradas práticas subversivas e concorrência desleal. Onde
o corante industrial foi patenteado e circula no mercado, não há lugar para o
corante natural. Daí vem toda uma carga ideológica promovida pelo Estado e
respaldada pela mídia distinguindo o moderno corante industrializado do anti-
quado, ultrapassado, rústico, corante natural.

O que é moderno e o que é antiquado são conceitos que determinam um
rumo e um poder ideológico na sociedade atual. A mídia encarregou-se de sa-
cramentar essa ideologia. Bom é o que é moderno, o que é antigo não presta,
ou, se presta ao embalsamento e apreciação. Neste contexto, uma lavoura que
utiliza enxada ou tração animal é esteticamente interessante, mas eficiente mes-
mo é o trator, a mecanização agrícola. Uma área preservada com árvores secu-
lares é bonita, mas eficiente é a pessoa que derruba tudo e implanta uma mono-
cultura de soja.

Como diz Henry David Thoreau, escritor, precursor do movimento natu-
ralista, pregador da desobediência civil:

Se um homem, durante metade de cada dia, caminhar pelas matas por
amor à natureza, está em risco de ser considerado vagabundo; mas se passar
um dia abatendo árvores dessa mata (...) será tido como um cidadão industri-
oso e empreendedor. (“A desobediência civil”)

Novos mitos estão sendo criados e a mídia encarrega-se de colocá-los no
altar. O mito, porém, interessa quando dá lucro. E eles são criados dentro deste
retângulo. Um dos mitos modernos, ou modernizados, é o culto à juventude, uma
espécie de arquétipo da sociedade ocidental. Difunde-se o mito de que o jovem
pode tudo, faz tudo; embutida, há a idéia de que o jovem, na verdade, compra
tudo. Ninguém quer ser velho (decadente, senil, inútil, à espera da morte). Uma
sociedade que faz isso com as pessoas - descarta-as a partir de uma certa idade,
por não serem consumidoras - não pode ser considerada sadia...

Há um interesse em fazer a sociedade passiva, burra, imbecil, e, em espe-
cial, a sua parcela jovem. Daí surge a cultura do lixo.

A revista Veja (20/9/1995) traz como matéria de capa a mania desta épo-
ca de cultivar e consumir o que é brega, ridículo, feio, pobre. É a lixocultura. O
curioso é que a Veja enobrece o comportamento. Segundo o repórter (a matéria

Untitled-1 10/08/2015, 10:1345



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ46

não é assinada) o fato é uma nova manifestação de rebeldia adolescente, por
causa da pobreza espiritual e existencial da indústria cultural. Com esta matéria
a Veja mostrou que é capaz de ser tão profundamente imbecil quanto os devo-
tos da idiotice. Afirmar que ser idiota, burro, debilóide é uma forma de ser
rebelde, é também uma manifestação de idiotice.

O elogio ao jeito muar de ser chega ao ponto de qualificá-lo com um
termo importado da matriz: “trash”. O lixo, em inglês, é “trash”. Então os con-
sumidores de lixo, têm um nome à altura, “trash”. Eles gostam. O correto seria
chamar esse povo de rola-bosta... Mas, “trash” é mais social e dá status.

Considerar os rola-bostas como rebeldes é um absurdo, uma estultice. A
indústria cultural (da qual a mídia faz parte) produz idiotices porque as pessoas
não querem pensar e preferem consumir o besteirol. Essas pessoas são idiotas
porque são idiotas, e não por rebeldia. Propaga-se a burrice porque as pessoas
preferem não usar a inteligência. Eles não são rebeldes, são apenas consumido-
res de merda - passivos, calados, acomodados. E fim.

BACTÉRIAS SOB CONTROLE

Isto é bom para os colonizadores. É bom que se multipliquem os idiotas,
principalmente no Terceiro Mundo. E melhor ainda que digam que isso é uma
espécie de rebeldia. Eles não questionam temas de interesse deles e do restante
da sociedade. Ainda mais quando o assunto é complexo, como é o caso da
biotecnologia.

O processo de domínio sobre a vida está avançando e pouco se fez para
evitar o monopólio por alguns poucos grupos.

Existem muitas questões sem respostas.
Por que não adaptar para as conquistas biológicas o sistema de proteção

dos produtos industriais aprovado na Convenção de Paris de 1883? Afinal, bio-
tecnologia é um segmento industrial como outro qualquer, com metas, dogmas,
avanços e, principalmente, mercado.

A Convenção de Paris visava proteger os interesses industriais (strictu
sensu) dos países europeus contra os avanços das nações em processo de in-
dustrialização acelerada. Voltava-se, principalmente, contra os Estados Unidos
e as nações com potencialidades da América Latina.

A bactéria Bacillus thuringiensis era conhecida desde 1875 por sua ação
tóxica sobre as larvas dos lepidópteros. Também se sabia que o fungo Metarhi-
zium anisopliae intoxica larvas de insetos. Naquela época, porém, o patentea-
mento industrial dos dois não impediria sua multiplicação natural e não garan-
tia a marca registrada, que estabeleceria um monopólio sobre o comércio. Só
nos dias de hoje foram patenteados, dentro de uma nova matriz e conjuntura
ideológica.
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O primeiro país a estabelecer uma legislação de proteção industrial (latu
sensu) foram os Estados Unidos, em 1930, para as multiplicações vegetais agâ-
micas (plantio por galhos, como cana-de-açúcar e mandioca). Em Cuba, em
1928, fora criada uma Lei de Proteção aos Cultivares de Cana-de-açúcar. Em
seguida, naturalmente, foram também criadas leis para os multiplicadores de
sementes não-híbridas de fusão sexual (novo ser obtido quando o grão de pólen
fecunda uma flor). Um exemplo deste tipo de regulamentação foi a lei Argenti-
na de 1935, que, considerando a importância do produto para economia do
país, dava exclusividade, principalmente, aos criadores de novas variedades de
cereais, de monopolizarem a comercialização.

Esta legislação, tratada na intimidade por “Direitos dos criadores de vari-
edades” (ou ainda, “Direitos dos Melhoradores de Plantas”), os PBRs, do in-
glês, Plant Breed Rights, servia como proteção e estímulo comercial. Não ha-
via, porém, pretensões de hegemonia com a legislação.

Em 1942, início da Segunda Guerra Mundial, foi descoberta a estrutura
dos ácidos nucléicos DNA (Desoxirribonucléico) e RNA (Ribonucléico). No
entanto, somente em 1956 conheceu-se como eles se multiplicavam no interior
das células.

E assim caminha a humanidade. Busca-se a liberdade sobre a natureza, o
errático fica mais distante, porém o risco aumenta.

Para melhor uniformizar os direitos de quem produzia, em 1961 foi cria-
da a União para Proteção das Novas variedades, Upov. Todo mundo tem cara
de sonso nessa área. Por trás da Upov, havia os interesses dos estados industri-
ais dos países europeus e, mais especificamente, dos grandes comerciantes de
sementes de hortaliças, flores e frutos, em proteger o segmento através de car-
téis.

Era muita sopa para pouca mosca. Porque nesta mesma época começava
a implantação da Revolução Verde, revelando um gigantesco potencial de mer-
cado para os que investissem na produção de insumos para agricultura industri-
al.

Com essa agricultura de dependência expandindo-se, as transnacionais
americanas cresceram, ocuparam o mercado mundial, e a Upov foi para o bre-
jo.

As multinacionais projetaram-se no mercado, porque dominaram o pa-
tenteamento de genes (patentes de processos), enquanto os outros, devotos da
Upov, insistiam na produção de sementes (patentes de produtos). Isto porque as
PBRs não protegem germoplasma, apenas dão exclusividade de comercializa-
ção de sementes. Em contrapartida, a patente de germoplasma é total, abran-
gendo os mínimos detalhes, permite alcançar etapas, conforme avançam a ciên-
cia e a tecnologia.

Logo a Upov viu-se cercada pelo “lobby” das empresas agroquímicas,
com suas novas metas de controle da agricultura, o novo segmento industrial
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(strictu sensu). Diante de um mercado dessa dimensão não existem limites para
a voracidade capitalista.

Evidentemente, quem desenvolvesse mais meios de transferir genes, mais
processos patentearia, ampliaria seu domínio, monopolizando setores, ganhan-
do com os “royalties” dos que utilizassem as descobertas. Além do mais, o
custo da tecnologia seria estabelecido pelo detentor da patente, que o adequaria
ao seu projeto econômico e planejamento estratégico.

O proprietário de um gene (patenteado) pode incorporá-lo a uma varieda-
de e monopolizar sua comercialização. Mais: pode impedir que outros utilizem
uma variedade transgênica que contenha um gene cuja patente seja sua propri-
edade.

Embora em nível mundial não estejam bem definidos os direitos sobre os
genes, é sabido que os laboratórios das empresas multinacionais de biotecnolo-
gia e engenharia genética apostam numa definição que os beneficie e investem
maciçamente na pesquisa de novos produtos. As empresas de agroquímicos
não esperam o futuro. Elas o fazem hoje.

COLONIZADOS

Aparentemente as disputas de mercado restringiam-se ao Primeiro Mun-
do. Ao longo da história é assim: nem sempre os daqui se dão conta que fazem
parte do jogo. Mas, como os peões do xadrez, são os que levam as primeiras
estocadas.

Em 1967, os americanos, através da famigerada “Aliança para o progres-
so”, criaram o Programa de Melhoria de Qualidade da Semente, Agiplan, dentro
do Ministério da Agricultura, com a finalidade de melhorar as sementes brasi-
leiras. Na verdade, estavam introduzindo a semente industrial na agricultura
brasileira.

Em São Paulo, em meados da década de 70, produzia-se uma semente de
alta qualidade, que estava sob controle de um monopólio. Em pouco tempo, foi
organizada a produção de sementes, por “commodities”, cooperativas e entida-
des privadas, preparando o terreno para as multinacionais e o patenteamento
genético.

Os agricultores dos países em desenvolvimento mantinham uma identi-
dade familiar-cultural com as sementes que utilizavam. A chegada da Revolu-
ção Verde, no princípio dos anos 60, embutida numa tecnologia, extinguiu essa
relação.

O Agiplan transformou a semente num insumo caro e de compra obriga-
tória pelos produtores rurais. Com isto se beneficiavam as empresas multinaci-
onais, em especial as commodities (soja, trigo, arroz, algodão, entre outras),
como se fazia com o milho híbrido desde o início do século.
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O mesmo se aplica ao sêmen animal.
O principal objetivo do poder industrial, com o patenteamento pleno dos

cultivares através do domínio sobre as propriedades dos genes, é transformar a
agricultura numa grande fábrica onde o papel do agricultor será o de um operá-
rio-taifeiro, trabalhando em regime de escravidão. Cabe ao patrão determinar o
que ele deve fazer, ficando por conta do agricultor os riscos inerentes à ativida-
de. Isto é agricultura moderna. Ganham os grandes empresários do setor. Os
economistas festejam o aumento da “massa salarial”, os governantes, o incre-
mento da “massa de impostos” e o fortalecimento do poder. O santo na história
não é o agricultor que alimenta esta máquina, mas o patrão que a fez gerar
lucro.

O modelo está funcionando. Na nova fase, com a patente sobre os pro-
cessos e microrganismos, o agricultor é sempre obrigado a comprar as semen-
tes, pois os genes patenteados pertencem a uma empresa. O negócio de semen-
tes acabará por se tornar absoluto sobre o setor. Milhares de agricultores que
eram independentes entraram nesse mercado. A uniformização da agricultura
no planeta tornou-se um bom negócio para os que detêm o poder industrial,
abrangendo todos os setores e níveis. Em contrapartida, o agricultor do planeta
terra tornar-se-ia um idiota à mercê das decisões de gente que nunca botou os
pés no chão e que ganharia muito, muito dinheiro, sem precisar plantar um pé
de milho no mundo. Uns poucos decidem quem deve passar fome no mundo.

A primeira fase da Revolução Verde já mostrou do que o segmento indus-
trial agrícola é capaz. Promoveu o êxodo rural, fez um terço da população bra-
sileira viver na miséria, sustentou o segmento industrial urbano em detrimento
da agricultura, garantiu a ciranda financeira que enriqueceu os banqueiros do
país. Quem era pobre ficou mais pobre; os países ricos ficaram mais ricos.

Enquanto isso, a extensão rural no Brasil ainda festeja a agricultura mo-
derna...

Nesta nova fase da Revolução Verde, tudo vira biotecnologia. Mas o po-
der permanece com os mesmos. A criação de um algodão azul (com genes do
índigo, uma leguminosa indiana) faz do produtor que planta algodão um sim-
ples operário da indústria de jeans. O algodão deixa de ser um produto para
agroindústria e se torna um insumo industrial. O vendedor é só um e, portanto,
vai definir as regras e preços do mercado. O agricultor vai plantar o que o
industrial quer e na quantidade que lhe interessa. O Estado participa do crime: a
Embrapa vai desenvolver variedades adaptadas ao clima tropical, e a Emater
vai fornecer assistência técnica - estas instituições historicamente sempre esti-
veram a serviço do grande poder industrial multinacional ou nacional. São co-
lonizados obedientes.
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ÉTICA

Com a Revolução Verde o capitalismo ocupou o setor agrícola. Absoluta-
mente. Recupera-se definitivamente o feudalismo, mas numa versão “politica-
mente correta”, sem remorsos, porque a exploração, a rapinagem, está normati-
zada nas relações trabalhistas entre patrão e empregado. As relações entre
agricultor e indústria são relações sindicais. Os países em desenvolvimento são
as grandes centrais sindicais.

O algodão transgênico permite algumas considerações. Com ele as rela-
ções entre o consumidor e o mercado ficam mais intimamente ligadas à moda e,
em particular, ao que determinam as grandes grifes. Uma determinada proteína
pode rejuvenescer ou envelhecer uma roupa, conforme os interesses dos em-
presários, os donos dos grandes conglomerados petroquímicos-biotecnológi-
cos. Eles sabem que moda não é gosto; moda é imposição de gosto. Mercados
criam-se. É fácil para uma grande empresa estabelecer um novo estilo de con-
sumo (através da publicidade) a partir do desenvolvimento de uma nova enzi-
ma, ou da compra de um produto biotecnológico, que provoca determinada
alteração no vestuário. Se um determinado microorganismo é capaz de provo-
car bolinhas azuis e amarelas em determinado tecido, a publicidade vai mostrar
que o moderno, bonito, é andar com roupas de bolinhas azuis e amarelas. E
todo mundo vai comprar!

O mesmo acontece em outros segmentos. Já existe sabão em pó com
enzimas para eliminação dos ácidos graxos.

O desenvolvimento da biotecnologia aponta para dois caminhos fatais:
primeiro, que não é coisa para gente miúda; pequenos países e pequenos em-
presários estão fora do processo. Segundo, o consumidor, como o agricultor, é
um mero dependente das decisões dos grandes empresários.

O agricultor já vive esta realidade. Em algumas culturas (o fumo é um
exemplo) sua dependência, seu estado de servil, é total.

A Upov tinha outras pretensões e por várias vezes manifestou sua contra-
riedade com relação às patentes industriais. Por isso mesmo está esvaziada. E
os órgãos das Nações Unidas (entre eles a WIPO) que tratam da questão foram
tomados pelos testas-de-ferro e asseclas das empresas agroquímicas produtoras
de fertilizantes, agrotóxicos e sementes.

A World Intellectual Property Organization, WIPO, com sede em Gene-
bra, Suíça, é o grande lobby para o avanço deste novo segmento da economia.
A WIPO é composta por trinta membros, incluindo sete representantes de paí-
ses em desenvolvimento.

A visita de Donald Quayle, vice-presidente dos EUA, ao Brasil, em 1991,
final do Governo Bush, teve como principal objetivo pressionar o Congresso a
adotar um sistema de patentes como a WIPO deseja.
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em 10 anosem  5 anosem  2 anos

A entidade ameaça os países que desejam excluir animais e plantas do
patenteamento. Inicialmente os argumentos são diplomáticos, depois exclusi-
vamente econômicos. Uma ameaça de retaliação econômica deixa os gover-
nantes dos países em desenvolvimento sem dormir por duas noites. Na manhã
do terceiro dia, eles costumam dobrar-se. Mas isso é outra história. O fato é que
os argumentos da WIPO são capitalistas, e em defesa dos grandes grupos; pou-
co importa a repercussão social nos países em desenvolvimento. E menos ainda
o caráter ético da proposta.

Don Quayle ameaçou:
- Quem não garantir proteção ficará fora do mercado, caindo num abis-

mo tecnológico com graves conseqüências sócio-econômicas.
Não é só a WIPO que faz pressão. Demonstrando mais uma vez que a

ONU é uma piada, uma entidade criada para mascarar diplomaticamente a jo-
gatina dos grandes, outro órgão das Nações Unidas, a Organização de Coope-
ração para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, também faz pressão em be-
nefício das multinacionais.

É importante registrar que as patentes não se limitam à agricultura. Este é
um campo menor. O gráfico, a seguir, revela que o principal interessado no
assunto é o setor farmacêutico.

FIGURA 1 - Projeção de crescimento dos segmentos de mercado (em números
de vezes sobre os mercados calculados para 1990)
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Em 1995, o mercado brasileiro de medicamentos era o sétimo do mundo,
movimentando US$ 5,3 bilhões. Desse total, somente 30% ficavam nas mãos
de empresas nacionais.

Diagnóstico

Terapêutico

Agrobio
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A Comunidade Econômica Européia, CEE, ciente das manobras dos EUA,
quer que a Upov esteja fortalecida e que sua legislação, assinada pelos 13 mem-
bros, não permita a patente de germoplasma e processos biológicos para a pro-
dução de plantas e animais. A Upov, inclusive, proíbe a dupla proteção. Logo,
quem estiver protegido pela Upov não pode estar pela patente pretendida pelas
multinacionais da agroquímica. É uma grande batalha; travada discretamente
nos parlamentos e nos tribunais.

A decisão da CEE de impedir o patenteamento dos seres vivos em seu
território deixou irados os industriais que estavam de olho na maior fatia de
mercado existente no mundo: os países que compõem a Comunidade Econômi-
ca Européia.

É possível imaginar que essa decisão da CEE, recusando o patenteamento
e adotando a Upov, constitua-se numa reserva de mercado, porque a curto e mé-
dio prazo não teria como competir com os gigantes da biotecnologia, Estados
Unidos e Japão. A estratégia é arriscada. Na Suécia, a Volvo, fabricante de tan-
ques de guerra, aviões militares, caminhões, automóveis e sementes, abandonou
as pesquisas com biotecnologia e engenharia genética por falta de recursos.

Enquanto isso, do outro lado do oceano... Uma dúzia de cientistas no
Brasil defendem as patentes de germoplasma, imaginando que assim terão re-
conhecidos seus trabalhos, comprando genes e produzindo variedades. É o gosto
pela subserviência. Vão continuar fazendo o que as multinacionais desejam.

OS DONOS DA BOLA

São transcritos aqui alguns trechos do trabalho assinado por Mário Luiz
Possa, Sérgio L. M. Salles Filho e Ana Lúcia Aguiar de Mello, intitulado, O
processo de regulamentação da biotecnologia: implicações para as inova-
ções na agricultura e na produção agroalimentar, da série “Documentos de
trabalho” do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea (março de 1994).
São quadros e comentários que mostravam na época (1990-93) a situação da
biotecnologia no mundo:

Atividades desenvolvidas por algumas das principais multinacionais
nas diversas áreas de aplicação das biotecnologias

EMPRESA NACIONA- ÁREA INVESTIMENTO PESSOAL ALGUMAS LINHAS
LIDADE DE ORIGEM EM P&D OCUPADO DE PESQUISA

US$ milhões EM P&D
(% do faturamento)

 * Bayer Alemanha Farmácia  * 80  500 Produtos
farmacêuticos
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Engenharia
genética em plantas:
a) resistência a
doenças em cereais e
leguminosas.
b) resistência a
herbicidas em tomate
e soja
Pesquisa básica em
mecanismos naturais
de defesa vegetal
Pesticidas biológicos.

 ICI Grã- Sementes 362 (5,55 %) 637 Engenharia genética
Bretanha em plantas:

a) milho resistente a
insetos
b) beterraba e açúcar
resistentes a vírus
c) milho e beterraba
resistentes a
herbicidas
d) tomate de
maturação retardada
e) desenvolvimento de
técnicas auxiliares
(RFLP)
Estudos ambientais

 Ajinomoto Japão Aditivos 137 (3,4%) 700 Aditivos para
para alimentos alimentos:

a) aminoácidos por
fermentação
b) melhoramento de
cepas para produção
de lisina e threonina
Saúde:
a) drogas anticâncer e
anti-AIDS
b) antibióticos
c) outros aminoácidos
de uso terapêutico
Plásticos
biodegradáveis a
partir de celulose

 Ciba Geigy Suíça Farmacêutica 1.441 (10%) s/d Farmacêutica:
e química a) antibióticos

b) alfa-interferon
Engenharia genética
vegetal:
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a) resistência a
herbicidas em milho,
fumo, soja, sorgo e
algodão
b) tolerância a insetos
em milho e fumo
Inseticidas biológicos
Saúde animal:
a) interferon bovino e
vacinas

 Unilever Grã- Alimentos 600 s/d a) enzimas para
Bretanha e produtos produção de óleos a
/Alemanha de limpeza baixas temperaturas

b) substituição da
manteiga de cacau
c) aromas naturais por
fermentação
d) óleos por produção
microbiana

e) óleos não-calóricos

melhoramento
genético vegetal
f) óleos por
produção
microbiana
g) coco, óleo de
palma (cultura de
tecidos)
h) depois da
aquisição do PBI
incorporou também
trigo, aveia, girassol
e outros

 Pioner EUA Sementes 80 (8%) s/d a) técnicas de HiBred
transferência de
genes em
monocotiledôneas
b) milho resistente a
insetos
c) alfafa resistente a
doenças causadas
por vírus
d) resistência a
herbicidas do milho
e) modificação de
proteínas
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(conteúdo da
metionina)
f) modificação do
conteúdo de óleo
de girassol
Inoculantes e
outros produtos
microbiológicos

 Novo Dinamarca Insulina 150 (13 %) 600 Produção de
 Nordisk e enzimas insulina humana

por microorganismo
bioengenheirados
Produção de
enzimas para
indústria de
alimentos e
produtos de
limpeza:
a) enzima isomerasa
para produção de
adoçantes (High
fructose com syrup)
b) renina para
queijos
c) lipolase para
dissolução de
gorduras a baixa
temperatura
Pesticidas e
herbicidas
biológicos para
produção florestal

 Nestlé Suíça Alimentos 445 (1,2%) 500 Produção de
metabólitos
secundários em
bioreatores
Melhoramento
vegetal em soja e
café, entre outros
Cultura de tecidos
para produção de
cosméticos e
produtos
farmacêuticos
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Pesquisa básica em
metabolismo celular

 Monsanto EUA Química 575 (7%) 1.200 a) obtenção de
variedades
resistentes a
herbicida
b) nutrição animal e
hormônios de
crescimento para
bovinos e suínos
c) adoçantes não-
calóricos
(Aspartame)
d) substitutos não-
calóricos para
gorduras (Simplese)
e) drogas para
doenças incuráveis
(câncer, AIDS,
hemofilia etc.)

Fonte: BDM (1990-92) * Inclui apenas gastos com biotecnologia

Na área agrícola, as principais linhas de P&D têm sido o desenvolvimen-
to de kits de diagnóstico de doenças de plantas, vacinas recombinantes para
animais e variedades de plantas (transgênicas ou não).

Os investimentos em biotecnologia agrícola visam, de um lado, a revigo-
ração temporária de mercados em decadência e, de outro, ao aprendizado com
vistas aos novos mercados que estão em gestação. O caso do desenvolvimento
de variedades resistentes a herbicidas é um bom exemplo, pois se presta, ao
mesmo tempo, a recuperar a venda de pesticidas e a ingressar no desenvolvi-
mento de variedades resistentes a pragas e doenças, o que capacita a empresa
para ingressar numa possível nova trajetória.

Muitos fatores têm concorrido para transformar a questão da regula-
mentação num campo de enfrentamento de interesses das mais diversas ordens.
A determinação dos procedimentos para avaliar os riscos potenciais ao ambi-
ente em geral, e à saúde humana em particular, tem se processado de forma
extraordinariamente controversa.

Esta situação decorre de duas características da moderna biotecnologia:
a primeira é o desconhecimento sobre os diversos âmbitos de impactos deriva-
dos da manipulação do código genético dos seres vivos, que em última instância
significa a interferência do homem na determinação das características genéti-
cas das espécies. (...) Nem mesmo a tecnologia nuclear, que também cresceu sob
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a égide do permanente questionamento desses aspectos, alcança o mesmo nível
de complexidade quanto às suas implicações. Enquanto para esta a discussão
pautava-se na questão do controle não seletivo que o homem poderia exercer
sobre a vida, a partir da ameaça de morte, na biotecnologia, o debate debruça-
se sobre as implicações de um controle seletivo que esse teria sobre a criação - e
eliminação - de diferentes formas de vida, inclusive de sua própria.

A segunda característica diz respeito ao momento histórico em que a
biotecnologia surge, particularmente em função de eventos tecnológicos re-
centes que resultaram em impactos ambientais catastróficos, ou em danos irre-
versíveis à saúde de seres humanos. Tanto o uso da energia nuclear, em suas
dimensões civil e militar, quanto o consumo de medicamentos e de alimentos
industrializados inauguraram uma nova era no controle - cada vez mais estrito
- dos riscos à saúde e ao ambiente. Há casos em profusão de danos ecológicos
e de problemas de saúde da maior gravidade decorrentes de uma difusão, por
assim dizer, apressada de novos processos e produtos e isto criou uma situação
de fato e de direito que impôs cuidados cada vez maiores no desenvolvimento
de processos e produtos de natureza pouco conhecida.

O relatório OTA (“Office of Technology Assessment”) de 1992, que versa
sobre uma “nova era tecnológica na agricultura”, assinala que “por vários
motivos esta é uma época difícil para a emergência da biotecnologia. As experi-
ências negativas com o nuclear e com indústrias químicas têm deixado os ameri-
canos desconfiados com as novas tecnologias e a credibilidade das instituições
tem sido erodida. (Em conseqüência) muitas instituições têm preferido impor cui-
dados além do que seria esperado para cativar a confiança do público.”

Distribuição de amostragem de empresas de biotecnologia vegetal por
linha de pesquisa (níveis intermediário e de fronteira de sofisticação)

Áreas de P&D segundo
tipo de produto

Número de

EUA

empresas nos

C.E.

países

América
Latina

TOTAL

Sementes
Resistência a doenças
Resistência a herbicidas
Fixação de nitrogênio
Resistência a pragas
Resistência a stress
Teor protéico
Diagnóstico
Mudas
Outros
Total

137
40
26
20
18
15
18
54
75
10

276

38
15
8
6
4
4
1
19
56
12

125

3
2
0
1
0
0
0
4
4
25
37

178
57
34
27
22
19
19
77

136
47

438

Fonte: Quintero (1991)
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A autorização para comercialização de plantas obtidas por engenharia ge-
nética nos Estados Unidos teve seu primeiro caso com a liberação do tomate trans-
gênico da Calgene. Em outubro de 1992, o USDA garantiu a permissão para co-
mercialização do Flavr Savr, uma variedade de tomate cujo código genético foi
modificado pela tecnologia “RNA antisense” para retardar a expansão da poliga-
lacturonase - uma enzima que provoca o amadurecimento do fruto após a colheita
pela destruição de suas paredes celulares. Com tal característica este tomate pode
resistir o dobro do tempo “na prateleira do supermercado”. A “Campbell Soup
Co.”, que investiu alguns milhões de dólares dólares no projeto do Flavr Savr® ,
precisou ir a público para declarar que não pretende usar tão cedo essa variedade
em seu produtos, ou qualquer outro da engenharia genética.

Entre julho de 1987 e fevereiro de 1991, o “Animal and Plant Health
Inspection Service” (APHIS), ligado ao Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos, autorizou 102 testes de campo de plantas e microorganismos
geneticamente modificados. Entre os requerentes estavam 21 empresas, tanto
novas, como estabelecidas: Agricetus, Agrigenetics, Calgene, DNA Plants Te-
chnology (as novas); Campbell, Ciba-Geigy, Monsanto, Northrup King, Pion-
ner, Du Pont, Sandoz, Rohm & Hass e Upjohn.

Sobre o quadro a seguir - autorizações de testes no campo - deve ser
observado que o número de autorizações por planta não significa que haja o
mesmo número de variedades com diferentes características. É de se esperar
que várias empresas ou instituições tenham entrado com pedidos de testes que
tenham as mesmas características. O fato de estarem sendo testadas em campo
não quer dizer que sua entrada no mercado seja iminente.

Número de autorizações de testes de campo de plantas e microorganismo agrícolas nos
Estados Unidos

Espécie 1987 1988 1989 1990 1991 1992 *
Alfafa
Maça
Melão
Crisântemo
Milho
Algodão
Pepino
Mamão
Batata
Colza
Arroz
Soja
Girassol
Fumo
Tomate
Microorganismos
Total

2
3

5

1

4
12

17

3

1
5
1

2

1
4

6
5

28

1

7

2
9
1

4

2
5

5
11
2
49

3
1
3
1
15
9
1
1
18
3
1
5
1
11
14
3
90

1

1

16

1

8

2

29

Fontes: Burril e Lee Jr. (1992); The Gene Exchange (1993)
* Dados parciais de 1992
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Na Europa, os procedimentos são, em geral, mais restritivos, dificultando
a aprovação para testes de campo se comparado com os Estados Unidos. Com
a possível exceção da França, onde entre os anos de 1987 a 1992, mais de 100
experimentos de campos oficiais com plantas transgênicas já tinham sido rea-
lizados. Na Alemanha, cuja situação pode ser considerada um exemplo de for-
te restrição, a primeira autorização para teste de campo veio apenas no ano de
1993, para experimentos com batata e beterrabas transgênicas.

Número de autorizações de testes não confinados para plantas e microorganismos
agrícolas e alimentares na França

Espécie 1987 1988 1989 1990 1991 * 1992
Fumo
Colza
Outras plantas
Microorganismos
* agrícolas
* para alimentos

Total

4

1

1

6

6
1
2

2
1

12

6
4
3

13

8
8
7

1
2

26 32

4
7

13 **

4
1

29

Fontes: Deshayes (1990); La Comission du Gênie Biomoleculare (1992)
* Não dispõe dos dados desagregados para 1991
** A maior parte dessas plantas refere-se ao milho

Outros países como China e Austrália vêm realizando quantidades apreci-
áveis de testes de organismos geneticamente modificados. A China é um dos pa-
íses que tem apresentado as maiores extensões de área dedicadas à realização de
testes de campo, tanto para microrganismos agrícolas como para plantas trans-
gênicas. No primeiro caso, foi utilizado, no período de 1990 a 1992, um volume
de bactérias transgênicas fixadoras de nitrogênio em quase um milhão de hecta-
res. No segundo caso, estão sendo testados, desde 1991, variedades transgêni-
cas de fumo e tomate resistentes a viroses em cerca de 200 hectares.

As multinacionais não têm interesse em desenvolver pesquisa no Brasil.
Claro. O saber fica lá fora, na matriz. O estudo desenvolvido pelo IPEA mostra
isso.

Foi feita uma visita à Ciba-Geigy, empresa de capital suíço cujo principal
negócio é a química, em especial farmacêutica. No Brasil, atua na área de se-
mentes através da Germinal.

A pesquisa com biotecnologia agrícola, em âmbito mundial, recebe in-
vestimentos de cerca de US$ 17 milhões. No Brasil, atua com sementes de mi-
lho e arroz de sequeiro, sendo que, nesta cultura, a empresa trabalha com
material desenvolvido pela Embrapa. No caso do milho híbrido, a tecnologia é
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toda desenvolvida pela empresa, seja com material trazido de fora, seja pelo
desenvolvimento interno.

O conhecimento, portanto, é fornecido pela Embrapa; ainda vem de fora
ou, em alguns casos é desenvolvido aqui. Aí se trata de caso extremo. A indús-
tria não quebra a cabeça. Se existe a Embrapa fornecendo material de primeira
linha capaz de garantir o faturamento num setor que não lhe é estratégico, não
há o que pesquisar nesta rota.

A produção e comercialização de milho (pela Ciba-Geigy) é o seu princi-
pal negócio, respondendo por 80% do faturamento, cujo valor global gira em
torno dos US$ 16 milhões. A empresa conta com 140 funcionários, dos quais,
cerca de 32 estão dedicados à pesquisa, que no Brasil resume-se à genética
convencional. Por trabalhar com genética convencional, as linhas de pesquisa
da empresa pautam-se, em primeiro lugar, pela busca da produtividade, seguida
pela busca de resistência a pragas e doenças, precocidade e qualidade do grão,
nessa ordem.

No que se refere à regulamentação, a empresa pretende trazer material
transgênico de milho desenvolvido no exterior. A Ciba-Geigy está (1994) de-
senvolvendo testes com milho transgênico na Argentina (já terceiro ano), e no
Chile (primeiro ano de testes). Também está testando na Austrália, EUA, França
e Canadá.

Os pesquisadores do IPEA foram conhecer a ICI (“Imperial Chemical
Industries”), estatal britânica. Conheceram sua empresa de química fina e se-
mentes, a Zeneca. No Brasil, ela fatura cerca de US$ 5 a 6 milhões com a área
agrícola. O programa de pesquisa, na época (1994), consumia 15% do fatura-
mento, percentual que deveria se reduzir para 5 ou 6% (média da indústria de
sementes) à medida que o programa atingisse um estágio de maior maturação.

A Zeneca possuía, na época, 260 funcionários (incluindo pessoal de ven-
das), dos quais 70 estavam vinculados a atividades de pesquisa. “O principal
produto da empresa é o milho híbrido, que responde pela quase totalidade das
vendas.”

O programa de desenvolvimento de variedades que está sendo estrutura-
do visa a utilização de técnicas da moderna biotecnologia, particularmente da-
quelas que servem para identificação e marcação de genes na planta.

Para levar adiante tal programa, a matriz vale-se dos centros de excelên-
cia que possui no exterior. Atualmente são três no mundo: Jealott’s, no Reino
Unido, outro em Tienen, na Bélgica e o terceiro em Slater, estado de Iowa, nos
Estados Unidos.

A operacionalização dos centros de excelência a partir do Brasil é sim-
ples: o técnico encarregado do trabalho de melhoramento seleciona linhagens
que são enviadas por malote para os centros que, por sua vez, analisam o
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material e devolvem para a empresa no Brasil. Com a caracterização genética
das linhagens o melhorista pode determinar com uma precisão razoável quais
as fileiras que devem ser aproveitadas, quais as recusadas e quais aquelas que
devem ser cruzadas entre si. Após os primeiros cruzamentos, os dados e novas
amostras são enviados para os centros para que as informações possam ser
cruzadas e assim render novas indicações para o melhoramento.

A Monsanto, tradicional fabricante de agroquímicos, conforme o estudo
do IPEA, é a empresa americana que mais investe em biotecnologia no mundo,
principalmente na área agrícola e alimentar.

Suas atividades no Brasil e no mundo concentram-se na química, nos
insumos para a agropecuária, na farmacêutica e na produção de insumos para a
indústria alimentar (notadamente pesticidas).

Seus investimentos em pesquisa no mundo somam hoje algo em torno de 8%
de um faturamento de mais de US$ 7,7 bilhões, ou seja, perto de US$ 650 milhões
anuais, sendo que a área agrícola é a maior consumidora desses investimentos, com
23% do total (a área farmacêutica consome 42% dos gastos com P&D).

No Brasil, a empresa emprega (no ano de 1994) 650 pessoas, das quais
300 na produção, 150 em vendas, e o restante nas áreas administrativas. Tem
um faturamento anual de cerca de US$ 250 milhões, dos quais US$ 70 milhões
devem-se à venda de herbicidas e o restante nas outras áreas de química e de
aditivos para alimentos.

A principal linha de pesquisa em plantas transgênicas (que é totalmente
feita no exterior) é do desenvolvimento de variedades de grandes culturas re-
sistentes a altas dosagens de herbicida, notadamente Glyphosate, o principal
produto fitossanitário da linha de pesticidas da empresa.

Por fim, o grupo de estudiosos do IPEA visitou a Rhodia, empresa estatal
francesa do grupo Rhône-Poulenc.

A Rhodia tem atividades na área de química e farmacêutica. No Brasil,
recém-ingressou no ramo de sementes de milho híbrido (desde 1986, tendo o
primeiro milho híbrido sido lançado em 1992). Além do desenvolvimento ge-
nético, a empresa faz também a comercialização de sementes e, embora tenha
ainda uma participação muito reduzida no mercado brasileiro, planeja chegar a
algo como 5% do mercado de milho híbrido nos próximos cinco anos.

O programa de melhoramentos no Brasil é baseado em técnicas tradici-
onais, mas deve começar a utilizar a expertise existente na matriz para mape-
amento e identificação de genes a partir de 1994 (quando este trabalho foi
publicado). A Rhône-Poulenc já desenvolveu alguns protocolos para transfe-
rência de genes para milho, particularmente para conferir resistência a herbi-
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cidas e pragas, neste último caso por introdução do gene Bacillus Thuringien-
sis. É portanto na matriz que se concentram as atividades de P&D da empresa,
onde possui um centro de biotecnologia que emprega cerca de 200 pesquisado-
res e investe algo como US$ 50 milhões anuais. A transferência de conheci-
mentos na área de agrobio, ao contrário dos casos da Ciba e da ICI, ainda não
está sendo feita.

MORAL

Depois da Segunda Guerra, quando sentiram na pele Hiroshima e Naga-
saki, os japoneses adaptaram o espírito samurai e a postura kamikazi aos modos
capitalista. Se os americanos não esquecem Pearl Harbor, os japoneses não es-
quecem a luz da bomba explodindo em seus quintais. Dão o troco na economia.
Mostram que são capazes de fazer melhor um produto americano. E a vida não
vale um centavo diante da luta pela honra. No campo do inimigo, o capitalismo.
Os americanos apavoram-se porque os japoneses levam a sério demais essa
história. O povo do sol nascente festeja o suicídio anual de uma dezena de
cientistas em Tsukuba. Para os Estados Unidos não tem sentido se matar pelo
capitalismo; tem sentido matar os outros, roubar, explorar, mas a si próprio é
algo incompreensível. Eles nunca entenderam o espírito de um kamikazi.

A disputa pelas patentes passa por aí.
Os norte-americanos e canadenses estavam com pruridos éticos em con-

ceder patentes industriais a plantas e animais uma vez que já tinham aberto a
possibilidade antes, em 1930, com o Direito dos Criadores de Plantas. Em 1980
a Corte Suprema dos EUA deu decisão favorável ao cientista Chakrabarty, per-
mitindo o patenteamento de uma planta. Cinco anos depois, outro cientista,
Hibberd repetiu a façanha. Hoje existem mais de mil patentes concedidas nos
Estados Unidos, abrangendo desde camundongos clonados até genes do ser
humano, dentro do Projeto Genoma 2.000 (o projeto visa identificar genes huma-
nos com finalidades científicas e comerciais).

Hoje está ocorrendo uma repetição em outra dimensão da Convenção de
Paris de 1883. Esta nova dimensão incorpora a possibilidade de modificar (por
engenharia genética) e industrializar o núcleo da célula. E onde fica o Terceiro
Mundo? No balizamento da convenção, quando se convalidaram as pretensões
das nações industrializadas do hemisfério Norte, hoje representadas pelas em-
presas multinacionais.

No interesse destas empresas, no interesse das elites que sempre domina-
ram o planeta, a memória é omitida. O Estado é cúmplice, porque é dominado
pelos empresários. A imprensa, propriedade dos empresários, naturalmente, de-
fende os mesmos interesses. De modo que as instituições oficiais e as grandes
instituições tendem a criar um país imaginário na mente da população. Neste país
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de mentirinha divulga-se que o Estado está a serviço da população, a imprensa é
livre e tem compromisso com a verdade, o empresário preocupa-se com a gera-
ção de empregos. No Brasil, uma farsa deste tamanho acaba gerando delírios
mentais de igual dimensão: o povo acaba acreditando que Deus é brasileiro.

No Brasil e nos países vizinhos, existe uma vocação telúrica e cósmica
para o sonho. Sonhar faz bem. O problema é que os colonizadores manipulam
o onírico. Não é por acaso que os grandes autores da América Latina abordam
o realismo fantástico ou a poesia pura e simples. A lista inclui gente como Ga-
briel Garcia Marquez, Jorge Luis Borges, Júlio Cortazar, Pablo Neruda, Gabrie-
la Mistral. Fica de fora, entre outros, o ex-candidato à presidência do Peru,
Mario Vargas Llosa, defensor radical do neoliberalismo, por isso mesmo mitifi-
cado pela mídia.

Se a História não conta, a história conta.
A História não fala do saque. Na época da invasão portuguesa (que a

escola chama de “descobrimento”) os minérios nobres significavam uma rique-
za imediata. Na colonização, a árvore valia, enquanto madeira e matéria-prima
para fabricação de corantes. Do outro lado do oceano, no Reino, os saqueado-
res, piratas, isto é, a corte, utilizavam os minérios na metalurgia; a flora para
medicamentos; da fauna, aproveitavam-se a pele e as penas.

Desde 1964, quando ocorreu o golpe militar, que os civis e militares reve-
zam-se no poder, sem mudar o projeto para o país. O fato das pessoas terem
acesso às urnas não mudou a escrita. Pelo contrário, a miséria aumentou. O
bandido de hoje age conforme as leis, porque ele faz as leis! Legaliza-se a
pirataria, o roubo. E nada muda.

Não se pode ser condescendente. Todo mundo é pirata neste planeta.
O Brasil comemora os duzentos anos da expedição do naturalista alemão

Von Martius. Os alemães mais que nós. Porque as descobertas botânicas de Von
Martius fizeram fortunas para os industriais da química farmacêutica alemã, em
particular, e colegas do mundo.

As plantas, levadas secas, as tinturas obtidas, cristais de fármacos, oriun-
dos da floresta amazônica, representam em valores atuais, bem mais que o va-
lor da dívida externa brasileira. Somente o jaborandi (Pilocarpus frondosus Mar)
rende hoje para a Merck alemã mais de US$ 100 milhões por ano. O Brasil tinha
o tesouro mas foi o saber externo que o transformou em riqueza. O saber exter-
no quer manter a escrita. Nada deve mudar.

BIOINDÚSTRIA

Nos tempos modernos, é possível falar em “unidades fundamentais para
o desenvolvimento”. São duas, basicamente: o chip eletrônico e o chip biológi-
co, este mais conhecido por gene.
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Os conquistadores dos tempos de hoje apontaram suas caravelas para um
novo mundo, o micro-mundo, capaz de gerar grandes riquezas. Como os con-
quistadores do passado, invasores, piratas, eles invadem a praia que não é deles
e tomam posse em nome de Deus e da rainha. Não levam mais o pau-brasil, mas
levam seu princípio ativo, ou os genes responsáveis por ele. É mais negócio! A
conquista agora é no campo molecular. O importante é ter exclusividade sobre
o conhecimento associado aos processos de engenharia feitos dentro do cito-
plasma e núcleo da célula. A transferência de um gene para outro organismo,
vegetal ou animal, recupera o princípio ativo, sem os riscos e efeitos colaterais
da síntese química artificial. Eis a síntese biológica, a engenharia genética, o
principal instrumento dos piratas modernos. Daí o interesse no patenteamento,
na síntese biológica.

A observação de uma planta em seu espaço natural de alta biodiversidade
facilita a identificação dos genes e a localização dos seus cromossomos. O ca-
ráter regido pelo gene ativo é mais facilmente observado num ambiente de alta
biodiversidade. A definição de aspectos como, forma e tamanho das folhas, cor
das flores, presença de princípios alterados, antes da transferência e isolamento
da planta, abreviam e barateiam as pesquisas.

O Brasil é rico em genes. A grande reserva nacional está preservada ainda
no Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. Para os brasileiros
é só natureza; para as multinacionais, um tesouro imenso, um fabuloso banco
de genes que eles estão saqueando usando as leis existentes e as inexistentes,
repetindo o que fez Von Martius no século passado e os espanhóis, ingleses e
portugueses, há quase 500 anos. No tempo de Von Martius, não era possível
patentear o conhecimento. Hoje o patenteamento é imprescindível como garan-
tia de exclusividade, é um nível acima da marca registrada e patente de proces-
so ou produto farmacêutico.

O Brasil não tem capacidade tecnológica nem econômica para ocupar
este segmento. Daí a preocupação dos países industrializados com a preserva-
ção da Amazônia, estes pruridos americanos com as queimadas, o desmatamen-
to... Isto explica por que o grupo dos sete países mais ricos do planeta, o G-7,
doou U$ 20 bilhões para “demarcar as terras indígenas” no Brasil. Esta pretensa
filantropia esconde um paradoxo ético (e étnico): os Estados Unidos, líder do
G-7, são responsáveis pela maior ação de massacre e extermínio de índios no
planeta. Mas a questão ética vai para o lixo, quando se trata de economia. O
importante é preservar o tesouro genético, se possível antes que os nativos apo-
derem-se dele.

A Merck fez um acordo milionário com o Governo da Costa Rica. Ela
está pagando para preservar uma grande área de biodiversidade, isto é, onde
abundam os genes. Esta riqueza deve ser preservada até que a Merck consiga
ter acesso a ela, transformando-a em lucro para si e os seus pares.
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A biotecnologia está promovendo uma revolução silenciosa em busca de
novos mercados. Aparentemente tudo é possível. Até misturar planta com ani-
mal...

Um gene extraído do camundongo foi transplantado para uma variedade
de fumo. O gene tem a capacidade de impedir que a planta do fumo absorva
metais pesados (Chumbo, Mercúrio, Cádmio) existentes nos fertilizantes quími-
co-industriais e que hoje interferem na qualidade do tabaco produzido.

Genes produtores de toxinas de fungos (Metarhizium) e bactérias (Baci-
llus thuringiensis) estão sendo transferidos para bactérias e fungos endofíticos
(os que vivem nas “veias” das plantas) comuns à soja, ao trigo e ao algodão. O
objetivo é evitar que as pragas que atacam essas culturas sejam eliminadas sem
que haja necessidade de venenos ou outros produtos tóxicos nocivos ao agri-
cultor e ao meio ambiente. Estes fungos e bactérias são comercializados para
serem inoculados às sementes das plantas-alvos onde desenvolvem as toxinas
dos genes que receberam.

BIOPODER

A engenharia genética inaugura uma era de poluição ambiental biológica
exponenciando as crises ecológicas. Diante dessa invasão de microorganismos
de potencial e capacidade de mutação absolutamente desconhecidos, o antigo
perigo químico ou o nuclear tornam-se besteiras. Seres transgênicos são como
invasores de outro planeta. De fato, por serem estranhos ao meio ambiente na-
tural da face da terra, constituem-se em seres alienígenas.

Como já foi observado, o uso da biotecnologia é tão perigoso e danoso
ao meio ambiente quanto a energia nuclear. A questão nuclear é um capítulo de
horror e ambição na história da humanidade. O poder - econômico e político -
que ela propicia sempre alimentou ambições. E os poderosos, políticos e em-
presários, ao longo da história, sempre se mostraram imunes ao bom senso ao
investirem num setor extremamente agressivo ao meio ambiente. Os raros de-
fensores do uso da energia atômica não conseguem escapar de alguns argu-
mentos contra:

1. Lixo nuclear - O mundo hoje (1997) não sabe o que fazer com quase
100 mil toneladas de resíduos nucleares que tem estocados, mal e porcamente.
Não existe uma solução para o caso.

2. Há sempre um imenso potencial de risco em se lidar com energia nu-
clear.

3. A vida útil de uma usina nuclear é estimada em 12 anos. Depois que
encerra suas atividades é preciso dar um jeito, “enterrá-la” num caixote de ci-
mento armado e chumbo. O custo deste velório é sempre superior ao que foi
gasto na gestação.
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No Brasil, em especial, o chamado Programa Nuclear Brasileiro foi uma
grande trapaça, uma sucessão de furtos patrocinados pelos governos militares
que beneficiou empresários locais e estrangeiros. Maiores detalhes no livro Brasil,
a bomba oculta, de Tânia Malheiros (Ed. Gryphus, RJ, fone: 021-221 3537).
Conforme relata o jornalista José Casado (jornal Estado de São Paulo, 4.6.1995),
o acordo nuclear Brasil-Alemanha, celebrado em 1975, fez o Brasil gastar US$
20 bilhões. Em quê? A única coisa que funciona é uma fábrica de ácido sulfúri-
co. A tecnologia de produção desse ácido é conhecida desde 1875. Aparente-
mente o Brasil moderno, modernoso, modernista, só a dominou 105 anos de-
pois.

Como aconteceu (e ainda acontece) com a questão nuclear, a biotecnolo-
gia é também um poder (político e econômico) e por isso mesmo o Estado e os
empresários preocupam-se em mantê-lo sob absoluto controle, evitando que a
sociedade tenha as informações, o mapa do tesouro (coisa de piratas).

Os biotecnólogos-empresários estão levando alguns bofetes nessa cami-
nhada alucinada pelo domínio e comércio dos produtos da biotecnologia. O
governo americano está tentando suspender os testes com uma abobrinha (fa-
mília das cucurbitáceas) “squash” transgênica, resultado de manipulação com
vírus modificados de duas viroses. Cientistas afirmam que os grãos de pólen
levados por insetos podem destruir a reserva natural de genes de cucurbitáceas
nativas para sempre.

Qual o processo adotado?
O material de manipulação do vírus é o RNA ou o DNA, e sua cobertura

é uma proteína. No material genético do vírus existe uma porção que é respon-
sável pela produção da capa protéica do vírus. Introduzindo-se este DNA no
material genético da planta, obtém-se uma outra que tem seu próprio genoma e
mais uma parte do genoma do vírus responsável pela produção da capa protéi-
ca. Quando a planta for infectada pelo vírus, este se desenvolve. Eis a maneira
de se produzir uma planta resistente a determinado vírus obtendo a resistência
do próprio vírus. Ao invés de se procurar ao acaso uma planta resistente ao
vírus, produz-se a planta resistente a partir do próprio vírus. Este procedimento
foi adotado inicialmente com o milho mas já é utilizado com abobrinha e outras
plantas.

Abobrinha manipulada é coisa séria. Além de reconhecerem os riscos de
uma propagação do pólen, alguns cientistas alertam para a possibilidade dos
vírus das doenças das abobrinhas sofrerem um reordenamento ou mutação,
transformando-se em seres desconhecidos, originando viroses de amplitudes
inimagináveis.
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ALERGIAS ALIMENTARES

O poder das empresas, o volume dos investimentos e a cumplicidade do
Estado fazem com que a discussão prolongue-se indefinidamente. Mas nem por
isso as pesquisas param, e muito menos os lançamentos de produtos no merca-
do. Em 1986, nos Estados Unidos, quase 30 pessoas morreram ao ingerirem L-
triptofano (aminoácido muito importante para os seres humanos, escasso em
diversos alimentos), como produto de engenharia genética desenvolvido por
uma empresa japonesa.

Acabou um sonho do cientista brasileiro: a transferência de genes da cas-
tanheira-do-pará para o feijão. A Pioneer Hi-Breed, norte-americana, provavel-
mente a maior fabricante de sementes do mundo, acaba de promover o enrique-
cimento protéico da soja. Mas há um problema... Suspeita-se que a
castanha-do-pará tenha um elemento capaz de gerar um processo alérgico nas
pessoas. As autoridades sanitárias norte-americanas recolheram amostras de
sangue de nove pessoas alérgicas à castanha-do-pará, e sete delas mostraram-se
alérgicas de um modo geral. As amostras de sangue foram coletadas no Brasil
onde o alto consumo de castanha permite encontrar mais facilmente pessoas
alérgicas. A alergia ataca mais de 150 milhões de pessoas no mundo. Qual o
impacto dessa soja transgênica que pode ampliar o processo alérgico com sabor
castanha-do-pará sobre a população mundial?

Aqui cabem algumas explicações, em forma de perguntas e respostas,
sobre as alergias e a relação com os alimentos:

1) O que são alergias alimentares?
São respostas imunológicas anormais aos alimentos.
2) As alergias alimentares são os únicos tipos de reações adversas aos

alimentos?
Não. Os alimentos podem produzir diferentes reações, incluindo a toxi-

dez e a chamada intolerância alimentar. Estes problemas alimentares - que po-
dem ser sérios - não são equacionados através do sistema imunológico.

3) Até que ponto as alergias alimentares se constituem em séria ameaça à
saúde?

Elas podem provocar uma variada gama de sintoma. Desde o desconfor-
to moderado até o choque anafilático com ameaça à vida. Embora se saiba que
muitas pessoas morrem devido às alergias alimentares, o número total de mor-
tos não é compilado.

4) Quais os componentes dos alimentos que são alergênicos?
Quase todos os alergênicos de alimentos são proteínas. Proteínas são

moléculas grandes, compostas de cadeias de blocos construtores denominados
aminoácidos, dobrados em três formas dimensionais. Como as proteínas são
produto da expressão dos genes, a transferência destes resulta na produção de
novas proteínas nos organismos receptores.
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5) Que tipos de alimentos causam reações alergênicas?
Pesquisa feita nos EUA mostraram que alguns produtos provocam rea-

ções alergênicas nas pessoas. É o caso dos peixes, frutos-do-mar com concha,
derivados do leite, soja, nozes e produtos de trigo. Devem ser acrescentados à
lista o tomate, repolho, mostarda e semente de algodão.

6) Num determinado alimento existem quantas proteínas alergênicas?
Freqüentemente os alimentos possuem mais de uma proteína alergênica.

O leite, por exemplo, contém de 10 a 20 proteínas alergênicas. E a maioria das
crianças alérgicas reagem a mais de uma delas.

7) Que fração da população sofre de alergias alimentares?
É difícil especificar o número de pessoas que apresentam alergias alimen-

tares porque elas se confundem com aquelas que sofrem de outros tipos de
reações alimentares adversas. De qualquer modo, as alergias alimentares são
raras. Elas afetam talvez 1 ou 2% da população. É pouco? Depende da referên-
cia. Numa população de 250 milhões de pessoas, os alérgicos representam en-
tre 2 e 5 milhões de pessoas.

8) Há tratamento efetivo para as alergias alimentares?
Não. Não existe hoje tratamento médico efetivo que habilite uma pessoa

sensível a consumir alimentos causadores de alergia. Evitar alimentos alergêni-
cos é o melhor tratamento. Estão disponíveis somente medicamentos que alivi-
am alguns dos sintomas da alergia alimentar.

9) Os cientistas conseguem predizer quando uma proteína em particular
será um alergênico?

Geralmente não. Proteínas alergênicas aparecem em diversas formas, ta-
manhos e composições. Até o momento os cientistas não encontraram nenhu-
ma característica compartilhada que permitisse a previsão de alergenicidade.
Por exemplo, muitos alergênicos são estáveis no calor e são glicolisados (con-
têm resíduos de açúcar e aminoácidos). Contudo, existem exceções suficientes
para não permitir a eliminação das proteínas não-glicolosadas e imunes ao ca-
lor da classe dos possíveis alergênicos.

10) Os cientistas podem usar exames de sangue para prever se uma pro-
teína transferida por engenharia genética é alergênica?

Geralmente exames de sangue são úteis apenas onde as novas proteínas
provêm de fontes alergênicas conhecidas. Por exemplo, os cientistas, que in-
vestigaram a soja engenheirada da Pionner Hy-breed, puderam usar exames de
sangue para determinar a alergenicidade potencial desta soja somente porque
tiveram acesso a soro de indivíduos alérgicos à castanha-do-pará. Poucas das
proteínas em uso na engenharia genética, entretanto, provêm de alimentos, e
menos ainda de alimentos alergênicos. Para essas proteínas não existem grupos
de indivíduos sensíveis dos quais seja possível obter um soro.

A seguir, um trecho do artigo da doutora Rebecca Goldberg, assistente do
Fundo de Defesa Ambiental, para a revista “Gene Exchange”:
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A gigantesca companhia de sementes Pionner Hy-breed International,
Inc., abandonou as pesquisas para comercializar a soja modificada por enge-
nharia genética, devido às evidências sugestivas de que esta soja pode causar
alergias alimentares. Cientistas e ativistas, durante diversos anos, emitiram pre-
ocupações sobre a alergenicidade potencial de alimentos produzidos genetica-
mente. A soja da Pionner indica que estas preocupações eram e são reais.

Alergias alimentares é um problema de saúde sério. A maioria das rea-
ções alérgicas a alimentos provoca indisposições, tais como erupções cutâneas
e incômodos gastro-intestinais. No entanto, as reações podem causar choque
anafilático, uma reação severa e às vezes fatal, que envolve dificuldades respi-
ratórias, queda da pressão sanguínea e perda da consciência.

Alimentos derivados de colheitas geneticamente engenheiradas possuem
potencial para conter novos alergênicos, porque virtualmente todos os alergê-
nicos alimentares conhecidos são proteínas. A maioria dos alimentos genetica-
mente engenheirados contém genes introduzidos de outras espécies e, como
genes, codificam proteínas. Tipicamente contém proteínas não encontradas pre-
viamente nos alimentos. Portanto, quando um gene de peixe é introduzido numa
batata pode ser codificada uma proteína que causa reações em indivíduos alér-
gicos a peixe. É quase certo que estes indivíduos serão alérgicos à batata.

A soja geneticamente engenheirada pela Pionner Hy-breed demonstra
claramente os riscos de se adicionar alergênicos aos alimentos via engenharia
genética. Ao introduzir na soja o gene da castanha-do-pará que codifica uma
proteína com altos níveis do aminácido metionina (para fazer a ração mais nu-
tritiva) a empresa criou um problema. Sua intenção era engenheirar a soja para
não precisar mais de suplementação. Ela esperava que, como outros grãos de
soja, frações dos seus grãos engenheirados não utilizados como ração animal
fossem usadas como aditivos na alimentação humana.

Os planos da Pionner esbarraram em problemas, quando a companhia con-
tratou o Dr. Steve Taylor, cientista de alimentos da Universidade de Nebraska,
Lincoln, para testar a alergenicidade dos grãos engenheirados. Taylor, um expert
em alergia alimentar, tinha casualmante o que precisava para realizar os testes:
amostras de soro sanguíneo de indivíduos alérgicos à castanha-do-pará. O cien-
tista verificou que anticorpos no soro sanguíneo de sete entre nove de suas amos-
tras reagiam com extratos da soja engenheirada - forte evidência de que a soja
engenheirada provocaria reações alérgicas em indivíduos sensíveis.

Hoje genes (enzimas) estão sendo transferidos para plantas, animais ou
microrganismos. Como ficam as pessoas alérgicas a peixes ao ingerirem esses
produtos?

E mais...
Como devem agir as pessoas que por razões religiosas - casos dos judeus

e muçulmanos - não podem comer carne suína, uma vez que genes dos porcos
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estão sendo transferidos para plantas e medicamentos? Podem ou não podem
consumir? A questão religiosa é relevante?

O problema da alergia, além de outros, está encarecendo os ensaios em
laboratório, aumentando os custos dos investimentos biotecnológicos. Nos pa-
íses do Primeiro Mundo, as empresas recebem uma grande ajuda do Estado,
que cobre parte dos custos de aperfeiçoamento do produto ao antecipar testes e
futuros serviços de monitoramento, fiscalização e controle de alimentos, cos-
méticos e produtos. Num país do Terceiro Mundo, não acontece o apoio tão
ostensivo do Estado (na verdade o apoio é direcionado para os empresários
amigos do Governo) e as empresas e universidades ficam sem cacife para com-
petir com os grupos internacionais. Fogem da humilhação de não terem o que
fazer, fazendo, submissos, aquilo que eles (os de fora) querem.

A mídia, a serviço dos interesses maiores, sempre fechou com os novos
processos tecnológicos impostos pela sistema capitalista internacional. O mes-
mo fizeram os cientistas e agronômos, em especial os que atuam na extensão
rural. A grande maioria se vendeu, foi cúmplice ou omissa, o que dá no mesmo.
Um destes novos processos foi o controle biológico de pragas e doenças. Pri-
meiro veio associado aos venenos. Daí surgiu a ideologia do “Controle integra-
do de pragas e doenças”, saudado como um modo moderno e ecológico de se
combater as doenças do campo, misturando elementos vivos e a ideologia do
“uso adequado dos defensivos agrícolas”.

Ora, é sintomático que a mudança da condição tecnológica ditada pelos fa-
bricantes de agroquímicos, saindo dos agrotóxicos para a biotecnologia, passe ne-
cessariamente por um meio termo. No caso, o “controle integrado” - um pouquinho
de veneno e um pouquinho de biologia. Na seqüência, a biotecnologia, cujo pro-
cesso o Primeiro Mundo já domina e agora começa a abrir de fato os novos merca-
dos. Agora é também sintomático que, ao longo dos anos, tenha cabido à extensão
rural o papel mais sujo e servil do processo: levar ao agricultor a tecnologia que é de
interesse dos fabricantes de agroquímicos no passado e hoje à biotecnologia, sus-
tentando por mais de 30 anos uma dependência responsável pelo quadro de fome e
miséria que se alastra no país. É por este motivo que até hoje a extensão rural neste
país ainda trata agrotóxico por defensivo agrícola.

O uso industrial ou comercial de organismos vivos para o controle de
outros organismos (as pragas), o chamado controle biológico, vem imbuído da
mesma ideologia dos agrotóxicos e provoca impacto ambiental das mesmas
proporções. A biocenose (a comunidade de plantas e seres) é desequilibrada
com a introdução de seres. A aplicação de um agrotóxico biológico significa
um risco tão grande quanto a aplicação de um produto químico. E o risco é
maior ainda se ele for transgênico. Mas este fator não é motivo de análise pelos
donos do poder uma vez que a questão ideológica da sociedade industrial vol-
ta-se agora para exploração da matriz natureza onde estão as unidades básicas,
os genes. Não estão preocupados com o fato da biotecnologia (engenharia ge-
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nética) poder ser até mais agressiva ao homem e ao meio ambiente que os pro-
dutos derivados da química. Na economia, não há lugar para ética ou moral - o
princípio do lucro está acima do bem e do mal.

Os que agem segundo este princípio não levam em consideração que não
existe futuro para uma sociedade sem moral nem ética. Ou melhor, criam uma
farsa sobre estes aspectos. Tanto que as classes mais ricas são também as mais
conservadoras e as mais moralistas. O moralismo, porém, é hipocrisia - trata-se
de um conjunto de conceitos machistas, antinaturais, pregados como se fossem
valores humanos, divinos, nascidos, porém, dentro da mais profunda patologia
e embalados como uma religiosidade judaico-cristã ou islâmica.

Dentro da perspectiva de curto prazo, de oportunismo capitalista, não há
lugar para uma sensibilidade ecológica e, portanto, humana. No Terceiro Mun-
do, em particular, este paradigma cai como uma tormenta, provocando devasta-
ções de ordem econômica, social, ecológica. É o elemento que catalisa as mani-
festações de corrupção, o culto à personalidade, a incompetência; despreza a
inteligência e mais ainda a reflexão, para que olhos não se abram e as pessoas
comecem a perceber que estão trabalhando como escravas exatamente como
no passado.

Darcy Ribeiro, em sua obra, O povo brasileiro - A formação e o sentido
do Brasil (Ed. Companhia das Letras, 1995, p. 446), faz o alerta:

O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, é o modo de ordenação da
sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre san-
grada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca houve
aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade.
O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorada, humilhada
e ofendida por uma minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação
e manutenção do seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esma-
gar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente.

Durante a época da ditadura tornou-se célebre a frase: o que é bom para
os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ela foi proferida por algum governante
idiota de lá e repetida por algum dos muitos governantes idiotas de cá. Não se
observou, porém que a frase-equação só era válida num sentido. Ou seja, nem
tudo que é ruim para os Estados Unidos é ruim para o Brasil. O melhor exemplo
foi escancarado em 1994.

Duas empresas americanas, a “DNAPlant Technology” e a “Brown &
Willianson Tobacco”, desenvolveram e patentearam nos Estados Unidos, em
1993, uma variedade transgênica de fumo, denominada Y-1, que concentra duas
vezes mais nicotina que a encontrada naturalmente na planta. Por razões de
biossegurança, o governo americano não permitiu que a “British American To-
bacco” fizesse experimentos com fumo em seu território. Os EUA sabem o
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risco que representa a entrada no meio ambiente de um ser com DNA alterado.
Sabem que é mais perigoso que mexer com vírus, radioatividade ou toxinas,
porque pode haver multiplicação descontrolada, eliminação de espécies huma-
nas ou vegetais.

Quando se fala em democracia no planeta, o primeiro país a ser citado
como exemplo é os Estados Unidos. O discurso é ideológico, e tem sido repeti-
do com tanta insistência pelas classes dominantes, usando a mídia, principal-
mente, que até os pobres adotaram como seu.

Nada é gratuito. O cinema americano dá uma grande contribuição à pro-
pagação da ideologia. Filme americano tem que ter perseguição com automó-
veis, efeitos especiais e julgamento. A perseguição revela a paranóia da socie-
dade americana (o nome da patologia é “mania de perseguição”), e acaba
justificando o fazer justiça com as próprias mãos, daí tantos Rambos e simila-
res. Os automóveis e efeitos especiais servem para mostrar ao mundo, arrogan-
temente e ameaçadoramente, o avanço tecnológico industrial (e quase sempre a
serviço da morte). Finalmente, a justiça é apresentada como modelo para o
mundo. Pois este modelo foi adotado em benefício de alguns grupos em parti-
cular, e da sociedade americana - conservadora, moralista - de um modo geral.
As leis americanas estão preocupadas com o que pode beneficiar o povo norte-
americano, e, preferencialmente, os brancos. Por este motivo a maior nação
democrática do planeta aprovou no Congresso uma lei que permite aos Esta-
dos Unidos invadirem qualquer outra nação no planeta (e eles usam esta prerro-
gativa à média de uma invasão a cada dois anos); com o fim da guerra fria, os
EUA, exemplo de democracia, tornaram-se os maiores fabricantes e vendedo-
res de armas do mundo, e não há lei proibindo esse tipo de negócio. Uma outra
lei dos EUA proíbe toda empresa americana de negociar com Cuba, mesmo que
isso represente a morte de pacientes dependentes de alguns medicamentos pro-
duzidos pelos americanos. Felizmente a medicina em Cuba é tão avançada que
pode dispensar a maior parte da produção dos EUA.

Voltando à questão do fumo engenheirado...
Com uma ética tão vagabunda como esta, é natural, portanto, que os EUA

proíbam experimentos com plantas consideradas perigosas dentro de suas fron-
teiras, mas não proíbam que empresas americanas façam experimentos fora do
país, preferivelmente no Terceiro Mundo, como se tornou praxe. Foi o caso da
espécie de fumo Y-1.

 É importante frisar que eles (os senhores representantes da democrática
justiça americana) não proibiram o patenteamento, mas sim a experimentação
em seu território. Ou seja, o plantio experimental teria que ser feito fora dos
EUA... Foi o diretor da “Food and Drug Administration”, FDA, David Kessler,
quem denunciou no Congresso americano a traição. Ele não questionou o pa-
tenteamento e nem mesmo a produção do Y-1; ele reclamou do fato de estarem
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vendendo esse fumo no seu país. Que o vendessem na Conchinchina, na Áfri-
ca, no Brasil, mas não nos Estados Unidos! Afinal, se tem mais nicotina, vai
aumentar a dependência de cigarros, os jovens serão os primeiros prejudicados.
David Kessler, enquanto diretor de uma empresa estatal responsável pela quali-
dade dos alimentos da população do seu país, estava indignado com a quebra
do (mafioso) acordo - a Souza Cruz podia vender lá fora, mas não nos Estados
Unidos. Foi a quebra desse trato de bandidos que fez com que o escândalo
aparecesse: o fumo transgênico Y-1 estava sendo plantado no Brasil e exporta-
do para os Estados Unidos. Para lá já teriam sido enviados 1,8 mil toneladas do
produto.

Quem fez o plantio foi a Souza Cruz, uma empresa da Coroa Britânica,
uma estatal portanto, oficialmente conhecida como “British American Tobac-
co”. Inescrupulosamente a Souza Cruz plantou o Y-1 no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o experimento
foi mantido em segredo por dez anos. O Governo brasileiro não foi comunica-
do do plantio. A denúncia veio de lá, da matriz.

Segundo a Folha de São Paulo, a indústria do fumo nos EUA movimen-
tou em 1994 US$ 48 bilhões. As autoridades médicas dos Estados Unidos (se-
gundo a mesma fonte) informam que, se o fumo fosse proibido, haveria uma
economia de US$ 52 milhões ao ano; 400 mil pessoas que morrem devido ao
fumo por ano viveriam pelo menos mais sete anos. No Brasil, devido às doen-
ças causadas pelo fumo, morrem 10 pessoas a cada hora, ou 100 mil por ano.
Isto é, a Souza Cruz mata o equivalente a uma Hiroshima por ano no Brasil.

BIOLUCRO

O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o GATT, na rodada do Uruguai,
já decidiram como serão homogeneizados os regulamentos internacionais, as
leis e os acordos, para evitar proteções que impeçam o mercado global. Na
verdade, em comparação com as antigas formas de pirataria e invasão pratica-
das pelos países do Primeiro Mundo, não houve muita mudança. O que mudou
foi a forma. Eles agora têm o respaldo da justiça. Porque eles fazem as leis. Não
se pode acusá-los de ilegais. Isto não. Pode-se dizer que são sacanas ou inde-
centes, desumanos ou imorais. Mas estes são termos vagos que uma corte de
justiça - mantida por eles - não vai aceitar. E é por isso que os americanos
propagam a ideologia de que se constituem na nação mais democrática do mundo
- é a forma sutil e elegante de justificarem os saques, os butins, invasões, os atos
de agressão praticados contra os outros mercados e países.

É interessante registrar que, no final da década de 50, foi divulgada a exis-
tência de um plano americano de ocupação cultural dos países do Terceiro Mun-
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do. A ocupação cultural far-se-ia paralelamente à invasão econômica - enquanto
uma turma de piratas invadia a alma, a outra tomava o corpo. Pode-se até creditar
a existência do plano ao delírio de um xenófobo, o fato porém é que ele deu certo:
o país hoje, cultural e economicamente, está sob domínio americano.

O poder internacional apregoa o fim da história. Isto é, o fim das ideolo-
gias. Moderno agora é dizer que não existe mais direita e esquerda. Tudo é
mercado. E mercado global. A grande imprensa segue em bloco este rastro
determinado pelo capital internacional.

Louva-se a queda do muro de Berlim, o enterro da União Soviética, o fim
das ditaduras. Viva a livre iniciativa! Viva o neocapitalismo!

Os pregadores desta Nova Era econômica mundial, filhotes clonados de
Wall Street, tão moderninhos, modernistas, estão, sim, repetindo o conceito me-
dieval de fartura. É preciso haver capital, não importa o preço. E assim, medie-
valescamente, profetizam a fartura global, democrática, para o um futuro que
nunca chega. Hoje, “sorry”, apenas os mesmos de sempre podem se beneficiar
desta riqueza.

O que hoje planejam os economistas oficiais, com o apoio de quase toda
imprensa, é uma inserção ainda mais profunda e mais orgânica do sistema pro-
dutivo brasileiro na economia mundial. Ou seja, a receita dos órgãos de defesa
dos países ricos - FMI, BIRD, GATT - passa a ser, ultimamente, para nosso
pasmo, a diretriz dos feitores da política econômica brasileira, num coro tão
uníssono quanto insensato.

Em nome de uma suposta desideologização da política econômica, nos
impingem a ideologia da recolonização, sem outro disfarce senão o verbal dos
seus discursos de economês. A causa de tamanha insanidade reside nas pres-
sões irresistíveis que se exercem sobre o mandatário da Nação Brasileira. São
elas que inspiram o fanatismo de economistas teleguiados, infiéis à sua pátria e
a seu povo. Darcy Ribeiro (O Brasil como problema, Ed. Francisco Alves,
1995, p. 20).

Evidentemente um país que tem Fernando Henrique Cardoso como presi-
dente não pode esperar mais que essa entrega de sua riqueza. As forças conser-
vadoras da nação encontraram alguém que tem uma carinha de professor, uma
pessoa simpática; é inteligente e foi esquerda. Eis Fernando Henrique Cardoso,
um convertido. Usado como o melhor exemplo vivo de que não existe mais
esquerda e direita no mundo. O que existe é o livre mercado, o mercado global.
FHC é muito melhor que o outro Fernando, o Collor, que tinha a imagem de
juventude mas exagerou. Era o que de melhor a direita tinha no momento mas
era um clone que nasceu com defeito de fabricação. Então conseguiu desagra-
dar a todos e por isso foi retirado. É preciso deixar isso bem claro: quem expur-
gou Fernando Collor do Palácio do Planalto não foi o povo e nem a novela da
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Globo (como muita gente imagina) mas os poderosos de sempre. As mesmas
famílias que se perpetuam no poder - como se aqui fosse a Macondo de Cem
anos de Solidão - desde que o Brasil existe e é explorado.

Fernando Henrique Cardoso continua a obra iniciada por Fernando Co-
llor. Nada mudou no Planalto. São os mesmos. O vice-presidente da República,
Marco Maciel, uma das figuras mais negativas da história do Brasil, esteve pre-
sente em todos os atos executivos da ditadura militar, foi governador biônico de
Pernambuco, foi líder de Fernando Collor no Senado. Marco Maciel e a rede
Globo de Televisão têm algo em comum, são sempre poder. São como gatos -
gato gosta é da casa e não do dono. E FHC está bem à vontade nesse mar,
criando normas que legalizam o saque democrático do patrimônio público.
Chamou isso, o saque, de “flexibilização da economia”, vendendo tudo através
de leilão. Tudo legal, conforme determinado pelo poder internacional.

O neoliberalismo, propagado como panacéia para todos os males sociais e
políticos do planeta, não consegue prever quando irá acabar a miséria, a fome, o
êxodo rural. Nem poderia. Simplesmente não vai acabar - este modelo não vai
acabar a miséria no país, porque é assim desde que ele existe, e nem lhes interessa
dar um fim. Significaria distribuir a riqueza. E isso eles não aceitam jamais.

A identidade cultural de povos antes oprimidos ressurge hoje, mas tutela-
da ao governo mundial com sede nos Estados Unidos da América.

Com o patenteamento genético, quem se rebelar irá conhecer a outra face
do poder biotecnológico - fome, epidemias, destruição cultural. No mesmo es-
tilo utilizado por Roma contra Cartago e o Egito, mas com um instrumento da
mais alta eficiência.

Há exemplos modernos. Em 1980, o Afeganistão ficou proibido de rece-
ber germoplasma dos IARCs, International Agriculture Research Center (“Cen-
tros Internacionais de Pesquisa Agrícola”), que foi retirado do seu território. O
mesmo aconteceu com a Nicarágua durante o governo sandinista. Saddam Hus-
sein passou pela mesma situação.

O Brasil, felizmente ou infelizmente, é feito de disparidades. Ser Terceiro
Mundo pode representar a adoção de técnicas criativas e não-agressivas ao meio
ambiente:

No mercado de Ver-o-peso da capital paraense, usam-se folhas de plantas
para embrulhar peixe. Em Goiânia são vendidos ovos de galinha d’angola cata-
dos no Cerrado. Os agricultores estão usando o chorume dos chiqueiros como
fertilizante e bosta de galinha para alimentar o gado. As mulheres estão receben-
do informação de que o leite materno é fundamental para saúde do bebê. Ainda
bem que algo mudou. Há 20 anos, o Governo brasileiro, defendendo os interes-
ses das multinacionais do setor, afirmou que o leite em pó era melhor que o leite
materno. É o mesmo governo, as mesmas pessoas, isto a história não pode esque-
cer. Em 1995, o ministro da Saúde de Fernando Henrique Cardoso, era Adib
Jatene, que havia sido ministro no Governo Collor de Mello. E por aí vai...
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A falta de ética é um fenômeno mundial. E a economia segue este rumo.
Este livro tem apresentado muitos exemplos. E eles parecem não se esgo-

tar. Mais dois:
1) Em 1971, quando ocorria a guerra do Vietnã, sobreveio um desastre na

agricultura dos EUA. Uma epifítia de Helmintosporiose (epidemia vegetal cau-
sada pelo fungo Helmintosporium sp.) da folha do milho provocou a perda de
100 milhões de toneladas de grãos. Para evitar uma crise econômica maior, 500
mil americanos foram enviados como bucha de canhão para a guerra no sudeste
asiático.

 A Helmintosporiose da folha do milho grassou por serem todos os mi-
lhos híbridos do mundo filhos de um mesmo pai macho-estéril, o citoplasma
Texas.

2) No período de 1845 a 1847, ocorreu na Irlanda o que ficou conhecido
como “a grande fome”. Anos antes, havia sido iniciada na Irlanda uma prévia
do que seria a Revolução Verde, viabilizada tecnicamente um século depois.
Incentivou-se o plantio de batata por tudo quanto é lado. Então veio uma doen-
ça - a Phytophtora infestans, que arrasou com as plantações. E veio a fome. Em
1845, existiam 8 milhões de pessoas no país; dois anos depois 2 milhões tinham
morrido, outros 2 milhões abandonaram a região.

Fatos como este vêm ocorrendo sistematicamente ao longo do tempo.
A Revolução Verde não resolveu o problema da fome no mundo. Confor-

me a FAO (dados de 1995): 15 milhões de pessoas morrem por ano no mundo;
500 milhões não têm o que comer.

Muitos biólogos moleculares e cientistas estão questionando o determi-
nismo genético pois crêem que as características dos organismos são determi-
nadas unicamente por genes estáveis de transferência integral das característi-
cas desejadas. A engenharia genética procura ignorar estas interações e
peculiaridades dos organismo. É impossível prever o que irá acontecer ao trans-
ferir-se parte de um complexo gênico para o complexo de outro organismo.
Sabe-se que todo o genoma pode ser desestabilizado, misturado e recombinado
por uma série de processos naturais, e que a transferência genética pode ocorrer
na natureza. A mudança artificial do ambiente de um gene pode ocasionar con-
seqüências catastróficas, impossíveis de serem previstas ou controladas, com
sérios riscos para a coletividade, em nome do lucro e da exclusividade.

Para quem lida com agricultura em especial estes aspectos são muito im-
portantes.

Chaboussou (um dos grandes nomes da agricultura ecológica) afirma que
o efeito das viroses nas plantações são fruto do desequilíbrio nutricional, mas o
efeito pode ser totalmente bloqueado se o metabolismo da planta hospedeira for
mantido equilibrado em sua proteossíntese. Ele cita o trabalho do cientista tuni-
sino, Mehani, com alcachofras. Aqui, no Brasil, em Cachoeiro do Itapemirim,
Espírito Santo, a experiência no Hortão da Prefeitura (desenvolvida pelo agrô-
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nomo Nasser Youssef Nars) mostrou que os sintomas das viroses no mamão
papaya desapareciam das plantas novas com a aplicação de matéria orgânica ao
solo. O cultivo do mamão, feito por métodos não-convencionais (isto é, dife-
rentes dos ensinados nas vetustas universidades brasileiras), por mais de quatro
anos, sempre apresentou uma produção incompatível com a previsão dos
(a)mestrados e doutores a serviço do governo capixaba.

O poder biotecnológico pensou nisto. Pensou em produtos que mante-
nham a dependência do que é gerado industrialmente. Já existem algumas li-
nhas de pesquisa direcionadas para o desenvolvimento de plantas transgênicas
que não respondam à matéria orgânica ou húmus. Elas irão responder apenas a
microorganismos ou enzimas específicas, denominados “microorganismos efi-
cientes”, produzidos pelas empresas, para que permaneça o domínio, como
ocorre hoje na “agricultura moderna”.

Há uma outra ameaça do agribusiness ao planeta: a transferência de ge-
nes de resistência aos herbicidas. Aparentemente é só um negócio de venda
casada de sementes e agrotóxicos. Mas há sim um controle da produção, pois
pré-determina os cultivos que sucederão àquela resistente, em função do herbi-
cida aplicado e condições climáticas; podem ou não serem determinados pelo
Estado ou agricultor. Numa segunda fase, a empresa de engenharia genética
combinará resistência ao produto, e então vai pressionar o mercado conforme
seus interesses.

Questão ética que tira o sono de quem pensa:
- Na ânsia do lucro, pode-se transformar um indivíduo vegetal em popu-

lação, como é feito hoje, através da clonagem, com o dendê, eucalipto, laranja,
café?...

Quando o indivíduo torna-se população, o futuro deixa de existir para
ele. Pois repousa na individualidade a base da evolução e perpetuidade da es-
pécie. Ele não tem mais o que evoluir, seu futuro acabou.

Nos dias de hoje, a antiga luta entre Capital e Trabalho mimetizou-se
numa disputa entre o Saber e o Fazer.

A evolução da sociedade humana tem se dado basicamente em nível mental
e tecnológico. A evolução ética, porém, não ocorreu. E, com licença dos mate-
rialistas, também não houve evolução espiritual. É possível afirmar que os mo-
vimentos religiosos no mundo fracassaram. A violência nas ruas, a ganância, a
exploração, o furto, todo esse quadro de desolação que crassa no planeta e se
tornou marca do homem moderno, revela que as religiões não cumpriram seu
objetivo básico, que era aproximar o homem de uma consciência planetária,
cósmica, caracterizada por bondade, respeito ao outro e ao meio ambiente, so-
lidariedade etc. É importante registrar que a religião mais poderosa do planeta,
a Católica, ainda hoje prega a superioridade do homem sobre os meios naturais,
considerando o ser humano dotado de poder sobre todas as coisas, e que elas
estão aí é para servi-lo, ao seu gosto e critério. Evidentemente, esta postura
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ídeo-teológica foi uma das argumentações para o sistema econômico mundial
agir de forma tão bárbara sobre a natureza. Talvez seja mais sábio hoje transfor-
mar todas as igrejas em bares, supermercados ou quadras de esporte, dando-
lhes um destino mais útil e verdadeiro, do que permitir que continuem pregan-
do uma hipocrisia. Afinal, embora tenham se mostrado extremamente eficientes
do ponto de vista capitalista, acumulando riquezas imensas, não têm como es-
capar ao fato: fracassaram enquanto instituição religiosa, não conseguiram apro-
ximar o homem de Deus; pelo contrário, cada vez mais ele se parece com algo
bestial, negativo, funesto, isto é, com o diabo (ele exista ou não)...

Voltando à questão do saber e fazer... A evolução da sociedade, através
de seus artefatos tecnológicos representou riscos e impactos. Quem correu e
corre os riscos, porém, são os que fazem e não os que sabem. Insistindo: não se
pode confundir questões econômicas, que não respondem à ética e à moral,
com questões éticas e morais, que estão fora dos negócios ou do contexto do
mercado. Quando se fala “amigos, amigos, negócios à parte”, está-se colocan-
do a distinção ética e moral - entre amigos age-se com ética, por isso não se
pode misturar com negócios.

Durante o encontro de biotecnologia e engenharia genética promovido
pela Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, Faeb,
em São Paulo, 1990, um cientista nacional incorporou um espírito de origem
desconhecida e, empolgado, bradou:

- Agora podemos criar formas de vida que nem Deus pensou.
Sim. É verdade. Os aprendizes de feiticeiro, os homens de visão empresa-

rial deste final de século, estão com um poder que jamais lhes foi entregue em
outro momento da história da humanidade. Maior, inclusive, que o poder atô-
mico. Tolos, no entanto, servem a algo que desconhecem. É raro um cientista
estar preocupado com a repercussão social de sua descoberta. Há um sentimen-
to sádico de matar a galinha para descobrir como ela gera os ovos de ouro. O
diabo é que eles nem são os donos da galinha. Apenas são serviçais. Ou solda-
dos... Cumprem, sem queixas nem questionamentos, o que determina o santo
método cartesiano-economista. Numa postura como essa, não há lugar para
ética ou moral. E, claro, se são estes que descobrem os segredos da natureza e
entregam para seres sem escrúpulos, como esperar que a sociedade futura tenha
escrúpulos? Como esperar que a ética e a moral existam amanhã?
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CAPÍTULO III

A HISTÓRIA DOS VENENOS

A história dos agrotóxicos é uma história de conversão e embuste. O que
era arma química, veneno para matar gente, transformou-se em “defensivo agrí-
cola, produto que contribui para o aumento da produção de alimentos”.

São transcritos a seguir trechos do trabalho assinado por Ana Maria Futi-
no (pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, IEA, órgão da Secretaria
de Agricultura do Estado de São Paulo) e Sérgio Salles Filho (professor assis-
tente do Instituto de Geociências da Universidade de Campinas, Unicamp). Este
trabalho foi publicado na revista Agricultura em São Paulo, vol. 38, de 1991,
com o título de “A biotecnologia na agricultura brasileira: a indústria de defen-
sivos agrícolas e o controle biológico”. Embora os autores deste livro não con-
siderem “defensivo agrícola” um termo adequado (o correto seria “agrotóxi-
co”), em respeito aos que fizeram o artigo, foi mantida a expressão original.

A história da utilização de produtos químicos orgânicos em larga escala
para combater as pragas (insetos), doenças (fungos, bactérias ou vírus) e er-
vas daninhas que infestam a produção agrícola remonta à descoberta das pro-
priedades inseticidas do organoclorado DDT, em 1939, por Paul Müller. Em-
bora sua síntese tenha ocorrido em 1874, a sua difusão se daria no processo
de expansão industrial após a II Guerra Mundial.

Até então, as técnicas de combate às pragas, doenças e ervas daninhas,
consistiam no uso em pequena escala de produtos inorgânicos (derivados de
chumbo, mercúrio, arsênico, enxofre, cobre e outros de origem vegetal), além
de práticas de controle biológico pelo manejo de agentes antagônicos.

Durante a II Guerra Mundial, intensas pesquisas são desenvolvidas pela
indústria química na busca de produtos para fins bélicos (gás tóxico, explosi-
vos), resultando na síntese de numerosos produtos organofosforados, como o
descoberto por Schräder, conhecido como o “gás da morte”. O uso previsto
não chegou a ocorrer, mas com o nome de OMPA, foi posteriormente comerci-
alizado como inseticida. Os organofosforados, como o OMPA, ésteres dos áci-
dos “tiol” e “tiono” fosfórico estabeleceram parâmetros básicos para as sínte-
ses dos ésteres do ácido tiosfofórico, e proporcionaram a descoberta de novos
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compostos, impulsionando a indústria química, contribuindo, durante o perío-
do bélico, para a entrada de grandes empresas do complexo químico no ramo
de defensivos.

A indústria química (...) rapidamente incorpora o novo mercado. O ca-
ráter tecnológico do sistema produtivo desta indústria (...) logo conferiu às
empresas inovadoras o domínio inicial de amplas parcelas do mercado de de-
fensivos agrícolas.

A introdução de defensivos organo-sintéticos causou um grande impacto
nas técnicas produtivas agrícolas.

INSETICIDAS

No caso dos produtos químicos dirigidos ao combate de insetos (insetici-
das), a sua maior potência e ação redutora de populações logo lhes garanti-
ram sua firme difusão no sistema produtivo agrícola. O uso do DDT, primeiro
inseticida organoclorado, foi apregoado como marco de uma nova era, che-
gando-se a pensar que os problemas com os insetos estariam resolvidos, gra-
ças ao seu poder de controle sobre diversas pragas a um custo reduzido e de
modo aparentemente eficaz. (...) No setor de saúde humana, assistiam-se a avan-
ços no combate aos insetos transmissores de doenças como a leishmaniose,
febre amarela, encefalite, doença do sono e outras, propiciando a Paul Müller,
o descobridor das propriedades do DDT, o Prêmio Nobel de Química em 1948.

Um parêntese, com licença do leitor.
A história do Prêmio Nobel é como a história da entrega do Oscar do

cinema americano: salvo exceções, situa-se entre a farsa e a mediocridade, po-
líticas e paetês. Até Henry Kissinger já levou Prêmio Nobel!

Em 1951 quem ganhou o Prêmio Nobel de medicina foi o português Egas
Moniz. Motivo: inventou um método para “acalmar” os doentes mentais, a leu-
cotomia pré-frontal, que se transformou na “lobotomia transorbital”. Consistia
na destruição dos lobos frontais dos pacientes usando um picador de gelo enfi-
ado entre o globo ocular e a pálpebra! Destruído o lobo frontal o paciente fica
inativo, passivo, quase morto, mas para a sociedade médica da época significa-
va o fim das reações violentas provocadas pela doença.

Este método bárbaro foi amplamente utilizado pela classe médica. Mais
de 10 mil operações foram realizadas nos Estados Unidos até 1949. E a mesma
quantidade nos dois anos seguintes, quando o doutor Muniz foi aclamado mun-
dialmente.

Fecha parêntese.
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Na década de 40, na esteira do DDT, foram lançados novos produtos à
base de cloro, como o TDE, o Metoxiclor, o BHC, e os ciclodienos clorados,
derivados de uma matéria-prima obtida como subproduto da transformação
do carvão.

O reconhecimento das propriedades dos organo-sintéticos, em face ao
maior poder transformador sobre o meio ambiente que o do produto de origem
inorgânica (mineral), mais a intensificação da motomecanização e introdução
de outras inovações no sistema produtivo agrícola, tais como sementes melho-
radas, equipamentos agrícolas adequados, técnicas de irrigação e outros, re-
sultaram na rápida substituição das antigas formas de combate às pragas (pro-
dutos naturais, inorgânicos, controle biológico) pela aplicação de compostos
organo-sintéticos, conforme se observa no Quadro I.

QUADRO I - Evolução da participação dos defensivos
organo-sintéticos nas vendas totais de defensivos, indústria americana,

1945-1970. (em % sobre o total de vendas)

Ano Orgânico Inorgânico Óleo pulverizador
1945 - 75 25
1950 68 25 7
1955 85 10 5
1960 8 9 3
1965 88 9 3
1970 90 8 2

Todavia, os primeiros sinais da fragilidade no conjunto de inovações tec-
nológicas introduzidas no sistema produtivo agrícola foram evidenciados pelos
agroquímicos utilizados no combate a insetos. Doses maciças e maior número
de aplicações desses produtos não respondiam às expectativas de menor perda
na produtividade por danos dos insetos.

Constatou-se que a gradual tolerância pelos insetos a altas doses de in-
seticidas químicos devia-se à aceleração da geração de resistência dos insetos.
Os inseticidas agiam como força seletiva, eliminando os mais fracos e conferin-
do aos sobreviventes maior vigor e capacidade de crescimento. O uso crescente
de agroquímicos elevava a instabilidade do agroecossistema na medida em que
rompia a cadeia trófica alimentar, eliminando maciçamente os parasitas ou pre-
dadores (insetos, fungos, bactérias) dos insetos-pragas. (...) Este fato acarretou
o ressurgimento mais intenso das pragas em períodos mais curtos e ocorrência
de novas pragas, anteriormente sem grandes expressões de danos econômicos.

A geração de resistência dos insetos à toxina exterior, classificada em “cru-
zada” e “múltipla”, teve efeito seletivo na evolução dos inseticidas. Enquanto a
resistência “cruzada”, resultante do aprimoramento do mecanismo bioquímico
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desintoxicador dos insetos a determinados compostos químicos limitou a escolha
dos inseticidas existentes; a resistência “múltipla”, resultante de sucessivos cru-
zamentos na população de insetos, incorporando e mesclando diversos genes de
resistência, impediu o uso de defensivos existentes e implicou a necessidade de
utilização de novos agroquímicos (novos radicais químicos).

Além do caráter negativo dado pela baixa variabilidade genética e me-
nor rusticidade das culturas, a utilização intensiva de fertilizantes químicos pro-
piciou um notável incremento de pragas, devido a maior pressão osmótica da
seiva vegetal, elevado teor de Nitrogênio e outros nutrientes não metabolizados.

O uso de agentes químicos buscando erradicar as pragas e doenças das
culturas agrícolas permitia, aparentemente, controlar a natureza, potencializando
os efeitos das demais inovações (sementes melhoradas, mecanização etc.).

Segundo os conceitos da época, os agroquímicos controladores de pra-
gas e doenças deveriam apresentar duas características: matar todos os insetos
(ação biológica de amplo espectro) e atuar por longo período (grande persis-
tência no meio ambiente).

Os organoclorados caracterizavam-se por possuir ambos os requisitos.
Todavia, o desenvolvimento de resistência nos insetos ao principal produto des-
ta classe de químicos (o DDT), modificou o curso da P&D da indústria de defen-
sivos. Como exemplo de geração de resistência, cita-se o caso da mosca domés-
tica, que, exposta à ação do DDT, produz a enzima denominada DDT -
desidroclorinase, transformando-o em DDE, susbtância também tóxica.

O lançamento de novos produtos passou a ser concentrado na classe de
um novo ingrediente ativo, os organofosforados, que surgem como meio de su-
peração da obsolescência já apresentada pelos organoclorados.

Os organofosforados apresentavam alta potência na ação sob ingestão e
contato, graças a sua rápida capacidade de inibição sobre um componente
vital do sistema nervoso: a enzima acetilcolinesterase, elemento básico para
transmissão de impulsos nervosos.

Acrescente-se a maior eficácia dos organofosforados, dada pela sua pro-
priedade de translocação na seiva vegetal (atividade sistêmica), o que permitia
ao produto “atravessar” a parte oposta da folha pulverizada, atingindo os in-
setos lá localizados. Desta forma, após os fosforados de contato com as folha-
gens, foram lançados os fosforados sistêmicos (utilizáveis em tratamento de
sementes, raízes e folhas). (...) Além desta propriedade, outras logo lhes garan-
tiram sua rápida difusão: menor perda devido às lavagens por chuva ou irriga-
ção e desnecessidade de cobertura perfeita sobre os vegetais.

Os organofosforados já eram conhecidos desde a década de 40, a partir
das pesquisas do complexo químico I. G. Farbeindustrie (composto pelas atuais
empresas, Bayer, Basf e Hoechst), e passam a ser produzidos em larga escala
pelas firmas americanas Allied Chemical e American Cyanamid.
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O crescente manuseio de organofosforados (cujas propriedades também
atingem facilmente o ser humano, pois a inibição da enzima vital do sistema
nervoso estende-se também aos mamíferos), causou inúmeros casos de intoxi-
cações graves e um grande número de óbitos.

Na primeira metade da década de 60, as sociedade norte-americana e eu-
ropéia são alertadas sobre os problemas de magnificação biológica na cadeia
orgânica, dados pelo alto índice de DDT no leite materno e ameaça de extinção
de várias espécies de vertebrados. Surgem diversos trabalhos sobre índices cu-
mulativos de resíduos de organoclorados na gordura animal, e apesar do desco-
nhecimento de mecanismos exatos de atuação desses produtos, evidenciaram-se
relações diretas com incidência de cânceres e modificações genéticas. Pressões
da opinião pública resultaram na instituição de uma legislação mais rigorosa
sobre defensivos agrícolas e, no ínício dos anos 70, muitos do organoclorados já
se achavam banidos do mercado, especialmente nos EUA e Europa.

A partir das crescentes pressões ambientalistas, na década de 60, verifi-
ca-se uma gradativa substituição dos organoclorados pelos organofosforados
e a introdução de uma nova classe de produtos: os carbamatos. A nova compo-
sição destes produtos conferia um maior poder de degradação, face à reversão
da ação inibidora da enzima acetilcolinesterase nos mamíferos.

Na década de 50, o método de pesquisa partia de um “screening” de
inúmeros compostos químicos, obtidos por síntese simples ou mescla de vários
produtos, sem o conhecimento à posteriori de suas propriedades ou finalida-
des. A descoberta (fortuita) de novos produtos ocorria após testes em diferentes
áreas da química aplicada (farmacêutica, de defesa animal ou vegetal).

Na década de 70 (...), surgem os primeiros frutos da pesquisa. Estes pro-
dutos, obtidos por síntese de analogia. (...) A partir de uma substância tóxica
natural (produzida por um ser vivo), com estrutura química conhecida, buscou-
se, através de sínteses químicas, moléculas que por aproximações contivessem
as propriedades da toxina natural. Citam-se, como exemplo, as pesquisas para
síntese da classe dos piretróides.

Mais recentemente, também pelo método de síntese por analogia, a in-
dústria de defensivos químicos lançou a sua terceira geração de produtos. Va-
lendo-se dos conhecimentos de atraentes sexuais entre os insetos, conhecidos
por feromônios e dos mecanismos de crescimentos dos insetos (que têm como
base um equilíbrio de diferentes tipos de hormônios), conseguiu-se estabelecer
a estrutura química desses compostos e, a partir daí, sintetizá-los e aplicá-los
no controle de insetos.

Ainda no caso de inseticidas, passou a ser pesquisada a síntese de subs-
tâncias inibidoras de apetite, também presentes em plantas, que possuindo pro-
priedades “anti-feeding”, atuam de forma a alterar o equilíbrio hormonal du-
rante a fase de crescimento do inseto. É interessante referir-se ainda aos produtos
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antiquitinase (já em fase comercial), inibidores de substâncias fundamentais no
desenvolvimento dos insetos, no caso a quitina, sem significância para os verte-
brados.

FUNGICIDAS

A prática do uso de fungicidas inorgânicos, difundida desde o final do
século passado, a partir de compostos como sulfato de cobre, cal e enxofre, é
corrente nos dias atuais face a sua eficiência e baixo custo. O melhor exemplo
pode ser apresentado pela “calda bordalesa” (sulfato de cobre mais cal). Sua
grande aceitação é devido à sua propriedade de controlar um grande número
de fungos, baixa toxicidade e grande aderência nas partes aéreas do vegetal, e
portanto com um baixo efeito residual.

Os primeiros fungicidas organo-sintéticos foram obtidos no rastro da pro-
dução de organoclorados: os compostos halogenados, de uso junto ao solo.
Seguiram-se, entre as principais inovações, os fungicidas mercuriais, heterocí-
clicos, nitrogenados e ditiocarbamatos e mais recentemente os fungicidas sistê-
micos: os propicanazoles.

Quanto ao segmento de herbicidas (...). Calcula-se em 125 o número de
produtos introduzidos no mundo entre 1951 e 1971. O uso de produtos inorgâ-
nicos em substituição ao uso de capinas manuais data do século XIX, com o
emprego de produtos inorgânicos, como cloreto de sódio, ácido sulfúrico, sulfa-
to de cobre, derivados de arsênico e sais ferrosos. Análogos quanto à ação dos
produtos inorgânicos (letal no contato com as folhagens), a indústria química
desenvolveu em 1932 o primeiro herbicida organo-sintético, o DNOC.

A descoberta dos fenoxiácidos assinalou um novo período no controle
químico de ervas daninhas. Desenvolvidos durante a primeira metade dos anos
40, atuavam de forma seletiva em determinadas plantas (ação sobre as dicotile-
dôneas).

Em 1944, compostos semelhantes às auxinas (reguladoras) de crescimen-
to, porém com efeitos fitomorfogênicos negativos são produzidos pela indústria
química: o MCPA, pela empresa inglesa ICI (Imperial Chemical Industries) e o
2,4-D, pela norte-americana Amchem. Em 1945 segue-se a produção do herbi-
cidas auxínicos, o TCA, produzido nos EUA e Finlândia, o Profam na Inglater-
ra, o Dinoseb nos Estados Unidos.

Os crescentes custos de P&D apresentaram-se como o fator limitante à
geração de novos produtos em todos os segmentos (inseticidas, fungicidas e
herbicidas), já no final dos anos 60. Calcula-se que em 1956 cerca de 1.800
complexos eram selecionados para geração de novos produtos; em 1965, cerca
de 3.600; em 1972, 10 mil. Até o final de 1970, estimam-se que 1 milhão de
complexos foram manipulados, incluindo a maioria de moléculas simples.
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ATÉ CHEGAR À AGRICULTURA INDUSTRIAL

Ao introduzir um animal ou planta na sua alimentação, o homem primiti-
vo iniciou um processo de desequilíbrio da natureza. Ao retirar um ser do seu
nicho ecológico visando a obtenção de produtos específicos, e assim promo-
vendo a sua domesticação, alterou o seu metabolismo energético. À planta ou
ao animal foi acrescida uma proteção exterior que o fragilizou, impedindo que
conseguissem sobreviver no seu antigo meio natural através de sua própria ener-
gia.

Quanto mais domesticação e alteração no ambiente foi promovida mais
proteção externa era necessária.

Posteriormente ocorreu uma seleção das plantas domesticadas e a trans-
formação do habitat natural em campo de cultivo ou criação - exigindo mais
energia para sobrevivência. Aos poucos o homem foi desenvolvendo formas de
agregar energia externamente.

Historicamente se percebe como o homem foi criando “artificialmente” a
energia que precisava para manter as suas plantas domesticadas.

Eis um pequeno trecho dessa história...
Não é gratuitamente que se fala no Egito como uma dádiva do Nilo. O

rio, com suas enchentes periódicas, trazia a fertilidade (a energia) necessária
para a agricultura da região. Os antigos egípcios foram longe: eles já utilizavam
a adubação verde (energia) como suplemento energético para as suas grandes
monoculturas de cevada e trigo.

Na Grécia antiga, os filósofos, precursores dos cientistas modernos, usando
seu senso materialista, especulavam que para manutenção da vida e viabiliza-
ção da agricultura, além de filosofar e filosofar, eram necessários os quatro
elementos: terra, fogo (o sol), água e ar. Foram os quatro elementos adotados
pelos alquimistas. Os chineses, ao invés de quatro, concebiam cinco elementos
mantenedores da vida: terra, fogo, água, metal e madeira.

Em 1563, o naturalista francês, Palissy, expôs a idéia de que os sais são a
base da vida e responsáveis pelo crescimento das plantas. Disse também que o
esterco que se levava aos campos não tinha nenhum valor se, após a decompo-
sição da matéria orgânica, não contivesse sais.

Em 1656, Glauber, cientista francês, demonstrou que agregando sais de
salitre ao solo ocorre um incremento na produção.

Em 1775, Lavosier afirmou que as plantas extraem as matérias de que
precisam para viver do ar que lhes rodeia, da água, e em geral do reino animal.

Em 1789, Rukert assinalou que cada planta exige uma composição espe-
cial de solo para melhor crescer, e que algumas plantas esgotam o campo du-
rante o cultivo sem pousio. Ele já assinalava a possibilidade de se evitar o esgo-
tamento do solo com o uso de fertilizantes.
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Quase 30 anos antes, mais precisamente em 1761, o químico Valerius
propagava na Europa Ocidental a teoria do húmus - ele seria responsável pela
nutrição das plantas.

Nesta mesma época, com o advento da Revolução Industrial na Europa,
sede desta civilização, foram acelerados os estudos e o desenvolvimento de
técnicas na área inaugurando a agricultura industrial.

Em 1836, Bossingault iniciou o estudo do ciclo das substâncias nutritivas
na agricultura, substituindo a teoria do húmus pela teoria do Nitrogênio. Ele
demonstrou que o cultivo de leguminosas submetidas à rotação tem maior pro-
dutividade. Também provou que a quantidade de Carbono na colheita não está
relacionada com sua presença no húmus; e que a fonte de Carbono das plantas
é o gás carbônico presente na atmosfera.

Em 1840, foi publicado o livro de Justus Von Liebig, Química como su-
plemento à agricultura e fisiologia. Foi um marco para a agricultura. Ele esbo-
çou teorias da fertilização para manter a fertilidade do solo que iam além da
agronomia industrial. Foi a partir destes conhecimentos que se institucionalizou
a produção e comércio de sais fertilizantes na forma de minérios, produtos de
reações inorgânicas e, finalmente, produtos sintéticos, com marcas registradas
ou protegidos por patentes. Um conhecimento utilitário desenvolveu-se na edu-
cação, voltada exclusivamente para a proteção de interesses empresariais.

Um dos grandes méritos de Liebig foi apresentar um dos aspectos negati-
vos da agricultura industrial - a não preocupação com os pontos de vista das
ciências naturais. Mas isto foi escamoteado pelo segmento empresarial.

A agricultura industrial propaga aos quatro ventos um papel de importân-
cia no combate à fome no mundo. Na verdade, somente 3% do Nitrogênio
existente na agricultura e pecuária é de origem industrial. O restante é de ori-
gem biológica e natural. Normalmente 95% de uma planta é constituída por
Carbono (C), Hidrogênio (H), Oxigênio (O) e Nitrogênio (N), obtidos dos ci-
clos vitais da biosfera. Mais 4% é formado por oito elementos: K, P, Ca, Mg, Si,
S, Cl, Na. E 1% é constituído por microelementos.

É a partir destes 12 elementos, chamados de micronutrientes, e dos mi-
cronutrientes (oligo-elementos), que o ser autotrófico sintetiza suas proteínas e
demais elementos constituintes metabólicos e reprodutivos que, por sua vez,
são a base proteolizada para a alimentação direta ou indireta dos seres hetero-
tróficos (os que se alimentam de outros organismos).

IMUNIDADE VEGETAL

Além das diferenças de ordem nutricional existem outras, também vitais.
Como ocorreu a evolução do sistema de autoproteção das plantas e ani-

mais com relação ao meio ambiente? Como se deu a adaptação ecológica?
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Os animais evoluíram, adaptando-se ao meio, aprendendo a se abrigar,
deslocar-se, fugir das alterações climáticas, das condições ambientais críticas e
das agressões normais. Migraram ou adaptaram-se.

Os vegetais evoluíram sem locomover-se. Enfrentaram as adversidades
de estacionalidade ambiental e agressões externas normais com resposta evolu-
tiva. As alterações extemporâneas (geada, seca, inundação, incêndio,...) provo-
caram uma devastação total por não haver mecanismos desenvolvidos para pro-
teção a cataclismas do gênero.

Cada espécie adaptou-se ao seu nicho ecológico. Houve uma adaptação
fisiológica e morfológica, com o ser ajustando seus períodos de repouso aos
períodos de carência de nutrientes ou temperatura, e os ciclos fenológicos fo-
ram sintonizados com as estações climáticas.

Alguns animais, como os insetos, desenvolveram ciclos de metamorfose
como característica da espécie e da sua evolução.

Alguns autores citam aspectos que caracterizam a evolução dos vegetais:
1. Número de pétalas numa flor. Quanto menos pétalas, menos sépalas,

menos estames, mais evoluída é a planta. Quanto mais “apetrechos” no sistema
sexual, mais complicada fica a multiplicação e, conseqüentemente, a perpetua-
ção da espécie.

2. Polinização por animais é sinal de evolução. As plantas que depen-
dem do vento ou da água para serem fecundadas são mais atrasadas que as que
contam com os animais. E mesmo as que contam com os animais estão em
níveis diferentes de evolução. Por exemplo, as plantas que têm uma flor fecha-
da e complicada, que atraem besouros, são mais primitivas que as que atraem as
abelhas, porque as abelhas são evoluídas (especialistas) para o trabalho que
fazem; elas têm cerdas nas pontas de algumas patas para transportar o pólen.

3. Hermafroditismo é sinal de primitivismo. A autofecundação não cria
variabilidade genética, o que significa não-aprendizagem na adaptação ao meio
ambiente. A espécie que nasce de uma planta hermafrodita é mais frágil. É
como um casamento consangüíneo.

Mas é preciso reconhecer que existem hermafroditas espertas. Para fugir
da consangüinidade algumas plantas adotam técnicas de auto-incompatibilida-
de; ou seja, “jeitinhos” de não se fecundarem com o próprio pólen. Por exem-
plo, algumas espécies de plantas hermafroditas fazem na flor crescer primeiro o
órgão feminino (estigma), e só quando ele fenece, produzem o órgão masculi-
no (antera). Assim, como os dois não são ativos na mesma época, não há risco
de autofecundação. Um outro “jeitinho” é fazer o órgão feminino ficar tão aci-
ma do masculino que dificilmente vai haver autofecundação. Algumas adotam
um terceiro método contra-autoconcepção (se é que existe este termo...): libe-
ram substâncias inibidoras à autofecundação.

4. De um modo geral, árvores e arbustos são mais primitivos que er-
vas. A mangueira, que leva cinco anos para frutificar, é mais primitiva que o
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milho, que demora somente quatro meses para gerar o grão capaz de se repro-
duzir.

5. Secreção de substâncias. Para atrair o animal polinizador, as plantas
secretam néctar. E não apenas isto. Também, liberam um aroma que os atrai.
Em geral as plantas evoluíram para atrair o que consideram o melhor “instru-
mento” de polinização existente na área, secretando néctar, óleos, essências. E
muitas vezes de um modo altamente discriminatório, conforme a espécie. Por
exemplo, plantas que são polinizadas por moscas têm flores com aroma de
carne podre ou fezes! E existem as plantas inseticidas, as que segregam subs-
tâncias mortais para determinadas espécies de insetos, como é o caso do pire-
tro, uma substância encontrada nos crisântemos e sempre-vivas.

O piretro é um inseticida natural. Por muito tempo, abasteceu as indústrias
de espirais inseticidas do Sul do país. Até o dia em que a indústria química
conseguiu sintetizar o princípio ativo em laboratório, chamando-o de piretróide,
e integrando-o aos agroquímicos. O piretróide é altamente perigoso para o ho-
mem e é capaz de provocar graves danos ambientais.

É importante destacar que animais e plantas co-evoluíram ao longo do
tempo.

Algumas diferenças entre os animais e os vegetais podem ser ressaltadas:
Os animais desenvolveram um sistema de proteção e defesa do organis-

mo contra as pressões externas - agressões por outros organismos, aspectos
nutricionais e resposta ao habitat. É o que se entende por Imunidade adquirida.

As plantas, ao contrário dos animais, não puderam nem podem desenvol-
ver defesas internas. É a nutrição o elemento responsável por sua proteção, pela
manutenção do equilíbrio energético e saúde do organismo, em função das
alterações externas. É o que se chama Imunidade natural.

 A Imunidade adquirida está para o animais assim como a Imunidade
natural está para as plantas.

No início deste século, os cientistas tentaram produzir uma imunidade
(adquirida) nas plantas, através da produção de anticorpos, soros etc.

H.F. Hanna (1931), citado por Vavilov, não encontrou diferença na ativi-
dade da oxidase (enzima que catalisa oxidações celulares) em variedades de
trigo imunes ou sensíveis à ferrugem. Em Saratov, Rikhter encontrou correla-
ção na atividade de peroxidase (enzima que decompõe água-oxigenada) das
raízes de girassol atacadas por pragas. O mesmo autor cita que Stakman e Aa-
modt determinaram que é possível incrementar a susceptibilidade do trigo com
uma forte fertilização com nitratos.

Hennings, Spinks e Pantanelli obtiveram ataques de ferrugens do trigo (P.
glumarum) e do feijão (Uromicys fabae) usando fertilização nitrogenada. Por
outro lado, Müller, Molz, Spinks, Schaffnit e Rump observaram que a fertiliza-
ção com Potássio aumentava a resistência às ferrugens do trigo, feijão e ervilha.
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Gassner e Hassebrauk chegaram à conclusão de que compostos orgâni-
cos de Nitrogênio (glicocola, asparagina, uréia) aumentam a susceptibilidade
das plantas às doenças.

Observações deste gênero, curiosidades trofobióticas são encontradas na
obra de Vavilov, Imunity, publicada em 1919.

PLANTAS MUTANTES

Desequilíbrios nas células vegetais geram aberrações (hipertrofias). Elas
se originam de uma resposta à agressão exterior - e cessam ao terminar a exci-
tação. Nos animais, ações desequilibrantes desencadeiam uma resposta que pode
significar a formação de tumores cancerígenos ou similares, e que não se encer-
ram mesmo depois que cessa o estímulo.

Quando um ser heterotrófico nutre-se de uma planta equilibrada, gasta
menos energia na incorporação dos alimentos e eliminação dos poucos resídu-
os não-aproveitados. O contrário acontece quando a planta cresce e se desen-
volve desequilibrada, pois há um gasto maior de energia na incorporação do
alimento e outro grande gasto na eliminação dos resíduos tóxicos. Além do
mais, existem as repercussões negativas sobre a saúde e equilíbrio no organis-
mo animal.

Quando os seres autotróficos crescem em condições de desequilíbrio dis-
pendem, no seu metabolismo, uma quantidade de energia muito maior que a
consumida por uma planta equilibrida, não sujeita aos processo de fertilização
industrial.

Para Chaboussou, as plantas adquirem o máximo de resistência biológica
através da nutrição (trofos) equilibrada. Obviamente, para que isto ocorra é
necessário que o solo esteja em equilíbrio dinâmico, o meio ambiente seja está-
vel e as plantas adaptadas e capazes de suportar as alterações extemporâneas
ocasionadas pelos fenômenos meteorológicos, particularmente, nas fases feno-
lógicas típicas de crescimento.

Nos vegetais a evolução dá-se como resposta às alterações climato-ambi-
entais e as provocadas pelo homens (antrópicas). Cabe à síntese das proteínas
básicas do indivíduo memorizar a agressão e, conforme seu código genético,
dar uma resposta.

Toda mudança ambiental (seca, inundação, calor, frio...) altera a nutrição
vegetal, afeta o metabolismo e provoca o desequilíbrio na proteossíntese, prin-
cipalmente nos momentos mais sensíveis (floração, brotação, transplante e fru-
tificação) e na aplicação das técnicas agrícolas.

O principal elemento desequilibrador da agricultura industrial são as prá-
ticas agrotécnicas e os produtos químicos que fazem parte delas.
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Hoje esta realidade é patente nos países do Terceiro Mundo. É até cons-
trangedor continuar fazendo críticas à Revolução Verde. Os devotos da agricul-
tura industrial querem a crítica, porque ela é utilizada como “marketing” para
acelerar o processo de transição (agrotóxicos biotecnologia) visando seus inte-
resses. Chaboussou mostra na segunda parte do seu livro, As plantas doentes
pelo uso de agrotóxicos, os impactos dos fertilizantes industriais sobre o equi-
líbrio no metabolismo e saúde das plantas.

POTÁSSIO

Os defensores da agricultura moderna (industrial) dizem que, em virtude
do potássio (K) se apresentar como um íon altamente solúvel, não pode ser
usado na agricultura ecológica. Este reducionismo intelectual visa transformar
uma questão de metabolismo nutricional num problema de solubilidade, quan-
do o importante é o equilíbrio termodinâmico.

Sabe-se, há muito tempo, que o potássio existe na forma de ions, é bas-
tante móvel, e se desloca das partes velhas para as novas das plantas. Ele está
presente principalmente nos meristemas e está estreitamente relacionado com a
migração dos aminoácidos. Se não houver potássio, a solubilidade compromete
a proteossíntese.

O potássio não faz parte da estrutura de nenhuma molécula dentro das
células das plantas. Mas é surpreendente a quantidade de potássio de que a
planta necessita. As plantas carentes deste elemento têm baixo conteúdo de
proteínas e elevada concentração de aminoácidos solúveis no protoplasma. Ele
é o ativador das enzimas da piruvato-cinasa (etapa enzimática do ciclo respira-
tório). Está fortemente unido à forma iônica da molécula enzima e adquire uma
estrutura que lhe permite atuar como catalisador, viabilizando a degradação
normal dos açúcares. Também é maior a relação entre polissacarídeos (açúcares
de armazenamento) e monossacarídeos (açúcares que fornecem energia imedi-
atamente às células) nas plantas deficientes de potássio - indicando que ele é
essencial para a formação de compostos de grande peso molecular. Por exem-
plo, quando precisa, busca uma planta como a batata, produz amido (que é um
polissacarídeo) e transforma-o em monossacarídeo, para utilizar como energia.

A ausência do K provoca um aumento das enzimas de decomposição.
Quando aumentamos a disponibilidade de N e P em relação a K, parece ser este
o responsável pela intoxicação amoniacal resultante.

Com carência de K há acúmulo de aminoácidos livres, exceto cistina.
Os acúmulos e reduções observadas nos teores de proteínas de plantas

carentes de K+ apoiam a hipótese de que aportes adequados de K+ são neces-
sários para que os aminoácidos sejam utilizados de forma apropriada na sínte-
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se de proteínas. (As plantas doentes pelo uso de agrotóxicos, Francis Chabous-
sou, L&PM, 1995)

Ressalte-se que o sistema cistina/cisteína e metionina são responsáveis
pela “terminação na proteossíntese”. Quando há adubos nitrogenados solúveis
em concentração excessiva, com respeito a K+, ocorre uma formidável redução
de metionina - que é, em última análise, o aminoácido que fecha a “terminação
protéica”. A síntese dos aminoácidos continua e, não formando a cadeia protéi-
ca, ficam livres no citoplasma das células, provocando toda sorte de distúrbios.

Cada aminoácido tem mais de vinte enzimas que o ativa. Muitas delas
têm no Potássio o seu “carrier” (transportador) de ativação seletiva e, por este
motivo, participam de diversos processos biossintéticos, como a fosforilação
(reação química em que intervêm ADP e fósforo inorgânico) e a síntese da ATP
(Adenosina Trifosfato, responsável pelas trocas energéticas em todos os seres
vivos). O potássio influi na síntese de proteínas e na resistência das plantas aos
agressores. Daí a importância da relação N/K.

As plantas reagem aos aportes de K de forma diferenciada. Nas legumi-
nosas o potássio prejudica a fixação do N pelo rhizobium - mas é preciso frisar
que esta relação não faz parte do metabolismo interno da planta; é sim uma
simbiose com um parasita que, não tendo o que receber, tampouco cede. As
não-leguminosas mostram um decréscimo dos aminoácidos solúveis e efeitos
positivos sobre a proteossíntese.

CÁLCIO

Encontra-se dentro das vacúolas, às vezes precipitado como oxalado,
mesmo ao longo dos feixes vasculares e paredes celulares. O cálcio é fruto da
reação com o ácido péctico, formando os pectatos de cálcio que cimenta as
células do tecido. A deficiência de cálcio provoca inibição dos brotos e as pon-
tas das raízes, onde a divisão celular é mais ativa.

O cálcio tem papel preponderante na síntese e estabilidade da lamínula
média que separa duas células, por causa de sua riqueza em substâncias pécti-
cas. Isto se confirma, quando se nota ausência de lamínula média em fungos e
algas unicelulares que requerem pouco cálcio em seu metabolismo. O cálcio
desempenha o papel de antídoto com relação à toxicidade de outros elementos.
A redução na quantidade do elemento faz com que outros cations (Mg, Cu, Fe)
tornem-se venenosos para a planta.

O cálcio está numa relação equilibrada com K, P e MG. As plantas calcí-
fugas (que não gostam de cálcio) acumulam maior quantidade de Ca nas folhas
que as calcícolas (plantas que gostam de cálcio), embora nas raízes os números
se equivalham. O cálcio é usado como adubação foliar com ótimos resultados.
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São conhecidos os efeitos do cálcio no aumento da resistência das plantas
a dezenas de doenças. Ele é um ativador de enzimas - em especial da alfa ami-
lase. Em razão de sofrer muitas interferências do magnésio, não se estabeleceu
ainda uma quadro científico claro quanto à ativação de outros sistemas enzimá-
ticos.

O cálcio está intimamente ligado ao teor de húmus. Já foi observado que
o húmus não gera carbono ou nitrogênio, mas dá maior sustentação, amplitude
e equilíbrio termodinâmico, físico-químico, às reações do solo; principalmente
com respeito ao nitrogênio solúvel, uma vez que atenua o impacto e a reativida-
de.

A presença dos sais industriais na agricultura e conseqüentemente seus
reflexos sobre o meio ambiente, contaminando os alimentos, vêm sendo estu-
dados pelos cientistas. Os resultados prenunciam uma tragédia na saúde da po-
pulação. O Estado, no entanto, cúmplice da indústria, tem sido condescendente
com o envenenamento. E não só no Terceiro Mundo. As autoridades suíças, por
exemplo, toleram até 40 mg/l de sais nos alimentos; os alemães aceitam até 90
mg/l.

As plantas desequilibram-se devido à aplicação de nitrogênio. O elemen-
to impede que haja equilíbrio entre as enzimas de redução e oxidação do meta-
bolismo do nitrogênio, acumulando nitratos, nitritos, que se combinam forman-
do as terríveis nitrosaminas, causadoras de desequilíbrio na planta e nos seres
proteolíticos que delas se alimentam. Na Alemanha e Estados Unidos, foram
registrados centenas de casos de intoxicações de crianças devido à ingestão de
espinafre com excesso de nitratos - elas ficaram cianóticas devido à formação
de meta-hemoglobina.

Um trabalho pouco conhecido, do doutor R.J.W. Burrel, realizado em
Transkei (África do Sul) entre 1957 e 1977, com a população Bantu, demonstra
que a alta incidência de câncer do esôfago está relacionada com a carência de
micronutrientes (molibdênio, cobre, zinco, ferro e boro) no solo. Estes micro-
nutrientes são responsáveis pela catálise de diversas reações. Na sua falta é
incrementado o teor de nitratos e estes se transformam em nitrosaminas.

Segundo Yagodin, os nitratos transformam-se em nitritos através da nitro-
redutasa (enzima responsável pela redução dos nitritos). Os nitritos, por meio
da nitrorredutasa transformam-se em hiponitrito. Estes, por ação da hiponitror-
redutasa, tornam-se hidroxilamina, que, por ação da hidroxilaminarredutasa le-
vam à formação de amoníaco.

Estas enzimas são metaloflavoproteínas, onde o molibdênio, cobre, ferro,
manganês e magnésio têm seus lugares privilegiados, principalmente o molib-
dênio que inicia a redução.
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REDUÇÃO

Burrel comprovou que a incidência de câncer do esôfago é maior onde
há maior presença de nitrosaminas.

É sabido que os produtos agrícolas com acúmulo de nitrosaminas ou de-
sequilíbrios nutricionais são mais facilmente atacados por fungos durante o ar-
mazenamento. E os fungos liberam microtoxinas, substâncias extremamente
perigosas aos seres vivos de um modo geral. Em resumo: não bastasse a presen-
ça dos sais industriais nos alimentos, eles favorecem a presença de fungos que
geram outras substâncias nocivas.

É importante observar que os seres vivos respondem a uma dose ótima e
duas doses excepcionais - uma por falta e outra por excesso. Uma curva que
tem a forma de um sino, a curva gausiana, explica o fato.

O amendoim serve de exemplo. Atacado por um fungo ele libera micoto-
xinas de caráter letal ao homem. Considerando a aplicação de nitrogênio no seu
plantio, pode-se preparar uma dose ótima para o nitrogênio, segundo a curva
ótima de produção e a curva ótima de qualidade do produto armazenado. A
relação entre essas curvas, em determinadas condições, daria uma nova curva
de equilíbrio nutricional. Para cada variável agregada uma nova curva surgiria.

A curva “final” iria depender da amplitude do levantamento desejado e
da combinação e arranjo de todas as variáveis.

Para Chaboussou existe uma curva final onde todos os fatores estão sin-
tonizados e sincronizados. Ele considera que esta é a curva da proteossíntese.

HOJE

A primeira parte do livro de Chabossou (As plantas doentes pelo uso de
agrotóxicos) versa sobre os efeitos dos agrotóxicos sobre as plantas.

Mas esta é uma obra pouco divulgada. Subversiva. Devido à imposição
dos empresários da indústria, a agronomia brasileira não estuda os efeitos nega-
tivos dos fertilizantes, agrotóxicos, tecnologia, ou qualquer outro insumo agrí-
cola.

Os problemas são resolvidos conforme os interesses dos empresários do
setor. Na verdade, eles resolvem o problema para o agrônomo. Por exemplo,
todos os fabricantes recomendam (determinam é o termo mais verdadeiro) uma
sobredosagem de 30% de herbicida, quando se trata de solo rico em húmus.
Isto porque o poder de amortecimento e regulação do solo rico em matéria
orgânica impede a atividade quantitativa dos produtos.

Para o empresário é muito interessante do ponto de vista comercial (aliás,
seu único ponto de vista) que o produtor siga recomendações como esta. Para o
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agricultor a solução oferecida pode ser o bastante. O agrônomo ou técnico agrí-
cola, porém, não deveria se satisfazer com isto. Ele precisa saber como funcio-
na a matéria orgânica e por que ela impede que até um terço da dose de fertili-
zantes aplicada é anulada.

Outro exemplo que merece ser citado: o bloqueio do efeito dos fenoxia-
céticos em temperaturas inferiores a 10o C, ou seu efeito negativo na época do
encanhamento (o chamado “pendoamento”) dos cereais, pois as espigas ficam
vazias.

Em maio de 1989, a Basf conseguiu registrar seu herbicida o Facet, de
uso na cultura do arroz. Ela conseguiu um milagre burocrático: em horas supe-
rou todas as barreiras que geralmente existem em processo desse gênero nos
órgãos federais. Milagre, não, imoralidade.

Na verdade, o Facet é um produto imoral, antiético. O herbicida, à base
do ácido 8-hidroxiquinoleico, é provocador de quelação de oligoelementos,
seqüestrando-os e provocando a carência nas plantas por um período que varia
de oito a 24 meses após a colheita do arroz. Ou seja, vai gorar tudo que se
plantar neste período depois de colhido o arroz.

Mas o agricultor sabe disso? Sabe que não pode fazer rotação de cultura
depois de plantar o arroz e usar o Facet? Sabe que não pode plantar pastagem
para engorda do gado, como sempre fez?

Quais os desequilíbrios na proteossíntese provocados pela quelação de
micronutrientes?

São questões que dizem respeito ao ensino agrícola nas escolas técnicas e
faculdades de agronomia. Mas os professores e alunos estão interessados nis-
so?

A resposta, infelizmente, é não. Estes aspectos da agricultura não são
abordados e muito menos questionados nas escolas. Difusoras do saber mono-
lítico das empresas agroindustriais, as escolas fogem dos temas por saberem
que provocar fissuras neste saber.

As escolas funcionam como monastérios. Difundem dogmas de uma igreja
chamada lucro, cujo papa é o capitalismo, e os cardeais sãos as multinacionais.
É por esse motivo que muita gente inocente acredita que os herbicidas agem
exclusivamente contra as plantas alvos. Não conseguem perceber o prejuízo
que trazem ao meio ambiente e os riscos à saúde das pessoas e animais.

Um outro exemplo de agrotóxico...
O fungicida Dithane, produzido pela Rohm and Hass, provoca o surto de

ácaros, mata as minhocas e outras oligoquetas, não controla as doenças, faz
surgirem várias enfermidades fúngicas. Ele pode ser substituído por uma mistu-
ra de micronutrientes (manganês, ferro, zinco) com os mesmos efeitos sobre as
plantas. Mas esta é uma proposta subversiva para o sistema. É importante que
as pessoas comprem os insumos, criem doenças e comprem os remédios para
as doenças.
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O Dithane tem um metabólito chamado de ETU, na proporção de 2%. O
ETU é carcinogênico, mas o fabricante nega ou minimiza seus efeitos. O traba-
lhador usuário do Dithane deveria ficar até duas semanas sem ingerir álcool
depois de aplicar o produto. No entanto ninguém faz isso, porque simplesmente
não tem essa informação. O rótulo não diz.

Dithane PM é um produto formulado, sob a forma de pó molhável, com
propriedades fungicidas e ainda acaricidas. O Dithane contém 80% do ingredi-
ente ativo Mancozeb, substância do grupo dos etilenobisditiocarbamatos. O
principal metabólito e produto de degradação do Mancozeb é a etilenotiouréia
(ETU).

Um parecer técnico feito por Cesar Koppe Grisolia, do Ibama/DF, em
1990, depois de citar inúmeras fontes, afirma que “o potencial carcinogênico
da ETU é evidente”. Ele registra que pesquisadores da Universidade de Wis-
consin, Estados Unidos, demonstraram que a ETU causa hidronefrose em ratos,
levando os animais à morte por insuficiência renal. “O Mancozeb inibe a capta-
ção de iodo pela glândula tireóide, em conseqüência, os níveis de hormônio
tiroidiano no organismo caem e a tireóide, por conseqüência, sofre hipertrofia,
isto é, formação de bócio (efeito goiotrogênico)”. Ainda é relatado por Cesar
experiências onde se comprova que ocorre um maior número de abortos nas
famílias dos trabalhadores que lidam com o produto que nas outras.

Além desses inconvenientes, frutos e hortaliças bombardeados com Ditha-
ne são mais propensos ao desenvolvimento de fungos, após a colheita, e durante
o armazenamento. Com isto aumentam as perdas ocasionando um efeito econô-
mico que raramente é avaliado pelos fabricantes ou seus propagandistas.

Foi verificado que há um alto índice de câncer de esôfago na região viní-
cola, onde o produto é muito usado. Deve ser alertado que na região é comum
agregar-se uréia para ativar a fermentação do mosto do vinho. Os resíduos da
uréia combinam-se com o álcool da fermentação, formando as terríveis etil-
carbamida, ou uretanas, que são muito mais perigosas que as nitrosaminas. Nesta
mesma região é costume produzir e comer salame, onde se empregam nitratos e
nitritos em grandes quantidades. No sul do país, nas regiões vinícolas, é onde
mais se usa Dithane e isto tem preocupado os cientistas.

Existe uma preocupação internacional com relação à presença de nitrosa-
minas no fumo. O fato é conhecido, mas as empresas multinacionais que domi-
nam o setor mantêm sigilo sobre o assunto. Eles sabem disso. E mais. Sabem
que ocorre a formação de conjugados de agrotóxicos-nitrosaminas, potencial-
mente mais tóxicos e principais responsáveis pelos altos índices de câncer do
pulmão.

De um modo geral, o uso de agrotóxicos provoca um desequilíbrio na
vida do solo, atingindo, numa primeira instância, os seres que garantem a vida,
como os ácaros, minhocas, fungos e mesmo a planta que sofreu aplicação, alte-

Untitled-1 10/08/2015, 10:1395



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ96

rando a proteossíntese e outras sínteses secundárias participantes do metabolis-
mo. Igualmente, é alterado o metabolismo humano, repercutindo na saúde, de-
sencadeando alterações em nível enzimático.

No organismo vegetal ou animal, quando apenas uma enzima é alterada
tem início uma catástrofe.

Em 1982, os cientistas alemães estavam debruçados sobre a análise de
resíduos de herbicidas derivados da uréia no orégano. Estavam procurando al-
terações no óleo essencial da planta visando o conhecimento da inibição enzi-
mática e formação das poderosas nitrosaminas.

JOSUÉ DE CASTRO

Existe uma relação, uma ecologia, entre a saúde das plantas e dos animais
e seus alimentos. Carência alimentar gera fraqueza e doença. Na década de 40,
o médico pernambucano e geógrafo Josué de Castro já alertava para a questão
da fome no Brasil e no mundo. Na época, ele já destruía o mito malthusiano de
que mais alimentos eram necessários, porque a população crescia em escala
geométrica, enquanto a produção crescia em escala aritmética. O equívoco de
Malthus, propagado pelos industrias, até hoje é repetido nas escolas de agrono-
mia.

Em “Geografia da fome”, lançado há 50 anos, Josué de Castro mostra
que a fome é mais uma questão política. Se os governos quisessem, acabariam
com a fome no mundo. No Nordeste brasileiro, em particular, ele destaca a má
alimentação da população da região. Ou é subnutrida, caso da maioria, ou tem
uma mesa desequilibrada.

Josué de Castro, que chegaria a presidente da FAO, também acabou com
outro mito, o de que a seca era responsável pela miséria do nordestino. Ele
mostra que a miséria na região existe, sempre existiu enquanto flagelo político
e social. A miséria é uma imposição dos governos e não de Deus. É uma ques-
tão política e não escatalógica. A miséria do Nordeste (e o mesmo vale para o
Norte) configura-se num estado de permanente precariedade, de carências: fal-
ta terra, falta água, falta energia, falta transporte, falta atendimento de saúde,
faltam esgotos, falta assistência técnica rural (decente ou indecente), falta crédi-
to... Quando vem a seca, ela só acrescenta um pouco mais de miséria à misera-
bilidade da região.

 A miséria não é privilégio do semi-árido. Foi Josué de Castro quem cu-
nhou o termo “homem caranguejo”, referindo-se ao morador das favelas loca-
lizadas sobre os mangues do Recife. O homem constrói sua casa, de madeira
(sobras de construção) e latas velhas sobre o mangue. Aí ele joga seu lixo do-
méstico, seus dejetos. Mas aí, no mangue sujo, poluído, ele se cria, seus filhos

Untitled-1 10/08/2015, 10:1396



97LADRÕES DE NATUREZA

brincam, a mulher apanha a água que bebe. Daí, do mangue aos seus pés, ele
tira seu alimento: o caranguejo. E fecha o ciclo, o homem alimenta o carangue-
jo e o caranguejo alimenta o homem.

Em 1995, Josué seria revivido na música e poesia de um outro pernam-
bucano, Chico Science. Impregnado do meio ambiente recifense, Chico Scien-
ce ousou fazer uma música que mescla os acordes mais modernos com o mais
antigos, os de raiz, falando dos mangues da cidade e de sua miséria urbana,
com uma releitura do livro de Josué de Castro. Logo ele, que tinha somente o
segundo grau.

No encarte do seu primeiro CD - “Da lama ao caos” - vem o estranho
manifesto “Caranguejos com cérebro”. Num primeiro instante, o texto elenca a
importância do mangue para a vida marinha, depois analisa sua importância
ecológica para a cidade e sua gente, finalmente questiona a história do Recife
que se autovangloriava de ser a metrópole do Nordeste, mas acabou virando
miséria. Escreveu Chico Science e seu grupo de mangueboys neste manifesto:
“Recife detém hoje o maior índice de desemprego do país. Mais da metade dos
seus habitantes moram em favelas e alagados. Segundo o Instituto de Estudos
Populacionais, de Washington, Recife é a quarta pior cidade do mundo para se
viver”. Para combater este estado de beligerância constante, Chico e seu grupo
de mangue-cantores inventaram uma música, um ritmo e uma poesia. Um gêne-
ro, o mangue-beat, o caranguejo com cérebro, como ele mesmo dizia. Tão bem-
vindo nestes tempos de músicas sem poesia. Chico morreu, com 32 anos, num
acidente de automóvel no Recife, em fevereiro de 1997. Sua poesia ficou. Ela
diz assim:

Vi um caranguejo andando pro Sul
Saiu do mangue, virou gabiru
Oh, Josué, eu nunca vi tamanha desgraça
Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça
Com a barriga vazia
não consigo dormir
E com o bucho mais cheio comecei a pensar
Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organizar
Da lama ao caos do caos à lama.
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CAPÍTULO IV

MEIO AMBIENTE, ESPAÇO E PODER

A Terra passou por muitas mudanças. Transformou a vida nela existente,
evoluindo do enxofre ao oxigênio. Os novos seres vivos, oxigenados, desaloja-
ram os anteriores e ocuparam seu território. Entre os seres vivos é sempre as-
sim, lutam pelo espaço, através de trocas energéticas, desde uma colônia de
bactérias, uma semente de árvore na floresta. O homem, porém, que se conside-
ra o supra-sumo do universo, quer mais, vai além, luta pelo poder.

Dizem os vitalistas que vida é matéria e energia; outros consideram-na
um conjunto de processos termodinâmicos com características cibernéticas; para
um tertio são processos físico-químicos que têm como eixo o fluxo de matéria e
energia.

O que interessa é que um ser vivo inexiste sem energia, é fruto dela,
desde sua “criação”, no universo. Ele retira do ambiente (natureza) toda a ener-
gia de que precisa. Não temos consciência de que a água, o ar e os alimentos
são formas de energia. Mas são. O ser vivo adapta-se à terra para sua proteção,
locomoção, reprodução etc. Quanto melhor este ser vivo converte energia, mais
se adapta à natureza e evolui; entretanto, ao mesmo tempo, mais dependente
dela se torna. O homem é exceção, um paradoxo, ainda inexplicável. Ele reage
e renega esta identidade com a Natureza. Talvez por necessitar de energia nos
dois planos, espiritual e material, o homem evolui diferentemente dos demais
seres vivos.

Um dia ele descobriu que podia dominar o fogo. Embora seja um fenôme-
no espontâneo, ao ser dominado pelo homem, o fogo transformou-se no primei-
ro meio de produção de energia sujeito à sua vontade (trabalho). O uso desta
energia (dominada) acelerou o desenvolvimento, principalmente nas áreas de
escassez temporárias ou periódicas. Quanto mais inclemente ou adversa fosse a
natureza, mais e mais fazia este homem, para sua alimentação, proteção, colo-
cando todo o seu engenho para a produção de novos bens, agora trabalho. Mais
valor para a economia, tem este trabalho em função do sacrifício e dificuldade
para produzi-lo. Desnecessário afirmar que este trabalho inexistiria sem a natu-
reza.

Untitled-1 10/08/2015, 10:1399



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ100

Ainda hoje os indígenas das zonas tropicais realizam trabalhos extrema-
mente sofisticados com o que a natureza lhes oferece. E parecem não produzir
nada, tal é a complexidade de seu habitat. O meio ambiente tem uma influência
sobre isso, pois quanto mais inóspito e inclemente é o habitat, mais esforço e
eficiência exige do homem. O homem dito civilizado, por sua vez, alimenta a
ambição de imitar natureza e a intenção suprema de aboli-la.

O sucesso na busca da autonomia é lento, gradual, desde as cavernas,
embora as forças da mãe natureza tenha infringido derrotas a este filho rebelde.

Empregando energia de acordo com os interesses do poder, ocorrem alte-
rações na natureza que rompem e fragilizam as intrincadas e infinitamente com-
plexas teias de sustentação do meio ambiente. O equilíbrio termodinâmico das
comunidades de seres vivos entra em lenta, paulatina e inexorável desagrega-
ção.

Desde os primórdios os sacrifícios (oferendas) marcam a devoção (inves-
timento), para obtenção antecipada de um bem material: fartas colheitas, boas
caçadas, “graças alcançadas” etc.

Ainda hoje é quase impossível uma heresia ir contra os dogmas religio-
sos. Assim sendo, como podemos comparar a evolução do homem perante a
natureza e o entendimento ou interconversão energética desta à política, quan-
do qualquer questionamento sobre a natureza é lançado à responsabilidade do
Criador?...

A ecologia é substituída pela teologia patológica. A Teologia da Utilidade
de Wolf, citada por Engels no prefácio de “A Dialética da Natureza”, mostra
bem essa verdade: “Os gatos foram feitos para comer ratos, e os ratos, para
serem comidos pelos gatos, e toda a natureza, para demonstrar a sabedoria do
Criador”. É clarividente, o que não se dobrar aos dogmas do cristianismo é
coisa do demônio. Inclusive a natureza. Giordano Bruno, cientista do heliocen-
trismo, foi condenado pelo tribunal do Santo Ofício, a Inquisição; Servet, des-
cobridor da circulação do sangue, foi queimado por Calvino. Enfim, a natureza
foi tornada um dogma. A religião, ao que parece, existe para criar dogmas.
Freud explica. Em “Eunucos pelo reino de Deus”, da teóloga alemã da Univer-
sidade de Heilderberg, Uta Hanke-Heinemann, é esclarecida a psiquê do ho-
mem que fez as bases da Igreja Católica, Santo Agostinho:

“Nenhuma mulher jamais botou o pé em sua casa, nunca falou com uma
mulher exceto na presença de uma terceira pessoa ou fora da sala de visitas.
Não fez exceções, nem mesmo para sua irmã mais velha e suas sobrinhas, as
três freiras”. Santo Agostinho merecia um tratamento psiquiátrico urgente. Seu
espírito (e o de outro machista-desequilibrado Tomás de Aquino) está presente
até hoje na Igreja. Não estranha que, ao final do século XX, a Igreja Católica
continue considerando a mulher ser inferior; e, no momento em que prolifera a
AIDS, faça campanha contra o uso da camisinha, a única forma eficiente de se
prevenir da doença.
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O poder constrói-se com medos. Medo do inferno, medo do prazer. (Leia-
se “O assassinato de Cristo”, de Wilheim Reich). Criam-se dogmas para se man-
ter o poder. Dogmas que vigoravam no tempo de Kant, um filósofo questiona-
dor: “Se a Terra era algo que havia se formado lentamente, também suas plantas
e animais haviam de ter se formado pouco a pouco”. Graças à geologia, pode-
se comprovar isso, mas a tradição (cultural) impede ainda hoje a mudança no
status quo.

A interconversão de planos energéticos na história do planeta é comple-
xa. Ainda mais quando se observa o homem nesta evolução. Mas, se há um
processo orgânico, físico e biológico de transformação, também há um proces-
so político. Além dos mistérios das primeiras eras, bem além, o que se observa
em meados do século XIX, uma época crucial para o planeta? Surge a Revolu-
ção Industrial, do Capitalismo selvagem europeu e da agonia do colonialismo
mundial. Surgem também as bases teóricas da Ecologia de Haeckel; e o Socia-
lismo de Marx e Engels, todos fortemente influenciados por Hegel.

A idílica situação de abundância de água, ar, árvores, animais, contrapos-
ta com a diminuta capacidade de impacto humano, além da grande capacidade
de renovação da natureza, impossibilitava visualizar-se qualquer comprometi-
mento à mesma.

A colocação dogmática cristã de que a natureza é “criação” do Criador
embasou o pensamento da época e estendeu-se no tempo até os dias de hoje.
Tal postura levou a sua destruição em nome de qualquer coisa que justificasse
esta ação; dito de outra forma é o que consideram “civilizar”!

Impacto “civilizatório” causou o credo baconiano: “Conhecimento cien-
tífico é poder tecnológico sobre a Natureza”. De tal forma que a natureza foi
transformada, nas “condições da produção e considerada invariável”, pela eco-
nomia e ressaltada pelo marxismo, há pouco mais de cem anos.

Espirituosamente, Friedrich Engels, em a “Humanização do macaco pelo
trabalho”, um manuscrito pouco conhecido de 1876, detalha a transformação
nas mãos (polegar opositor) e nos pés, a possibilidade desta mão empunhar a
ferramenta e as transformações no cérebro que fizeram possível o manusear da
ferramenta para produzir energia no campo material, separando-se totalmente o
homem do macaco. Eis o texto:

O animal apenas utiliza a natureza, nela produzindo modificações so-
mente por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de seus fins
determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga necessárias, isto é,
domina a natureza. E esta é a diferença essencial e decisiva entre o homem e os
demais animais; e, por outro lado, é o trabalho que determina essa diferença.

Mas não nos regozijemos demasiadamente em face dessas vitórias huma-
nas sobre a Natureza. A cada uma dessas vitórias, ela exerce a sua vingança.
Cada uma delas, na verdade, produz, em primeiro lugar, certas conseqüências
com que podemos contar; mas, em segundo e terceiro lugares, produz outras
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muito diferentes, não previstas, que quase sempre anulam essas primeiras con-
seqüências.

Engels escreve sinteticamente, de forma proposital, para que o inconsci-
ente do homem industrial (1860) reveja a natureza, pois o bem oriundo do
trabalho já está separado do bem anterior, oriundo da natureza e que não é só
inerente ao macaco, mas a todos os seres vivos de forma entrópica, o que não
era permitido pela crença científica e religiosa. Ou seja, foi revolucionário tam-
bém aí.

Ao que parece, com muita veneração, Engels quis mostrar que, por ver-
gonha de suas origens darwinianas, o homem industrial crente e cientista pro-
cura separar-se da mãe natureza, quer no cotidiano material, quer no espiritual
antropocêntrico predominante. Embora suas necessidades crescentes fossem
satisfeitas pela natureza, mesmo com a evolução e busca incessante por bens
com utilidade, visando satisfazer novas necessidades, agora fruto do trabalho.
O crescimento paulatino das suas necessidades, a serem satisfeitas, fez com
que ele procurasse, na natureza, novos bens com novos utensílios (utilidade).

A capacidade de trabalho gerador de riquezas e poder, mesmo quando
provocasse catástrofes ou comprometesse os suportes biológicos em sua reno-
vação, foi deixada de lado, pois também os horizontes cresciam com a conquis-
ta de novas terras ou descoberta de novos continentes, com uma natureza intac-
ta.

A esta altura, o ar, a água, o alimento, a proteção, a locomoção, a repro-
dução etc., antes bens inerentes tanto ao homem quanto ao macaco, tornam-se
diferenciados. O homem perde a consciência de que a natureza vale tanto quan-
to o leite materno para os mamíferos. A cada passo que ele dá para afastar-se da
mãe natureza, mais longínqua e repugnante fica esta origem do seio comparti-
lhado com o macaco, principalmente para os ególatras antropocêntricos.

A relação do homem com a natureza era visceral. Ele percorreu as trilhas
de caça, avançou pelos campos de coleta de frutos, fez nascer a agricultura.
Organizou-se em sociedade. Clãs agregaram-se em tribos, formaram nações,
reinos e impérios. Então lutaram por conquistar os caminhos, rios, oceanos e
todo e qualquer espaço, utilizando o fogo.

Ao longo do tempo, o homem aprendeu a dominar a energia (entropia).
No entanto não dominou sua vontade de poder. Descobriu novos tipos de fogos
(energia atômica, engenharia genética), mas repete os mesmos erros iniciais.
Continua um troglodita - apenas substituiu o tacape pelo microcomputador.

Para analisar o meio ambiente, o espaço físico é um elemento fundamen-
tal.

Estabelecidos no espaço, os indivíduos, para sua proteção, abastecimen-
to e fortalecimento, agrupam-se em sociedades. Nas sociedades, além do espa-
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ço natural, existem vários espaços virtuais (cultura, crença, comportamento,
ética etc.) O conhecimento é um espaço importante, mas o espaço virtual mais
importante é o espaço do poder. Ele impõe-se sobre todos os outros.

Quando os polinésios chegaram à Ilha de Páscoa, o lugar era dominado
por uma imensa floresta desabitada. Eles organizaram-se como sociedade, e o
poder determinou que deveriam esculpir grandes estátuas de pedras, os “mo-
ais”. Para transportar suas esculturas, necessitavam de troncos de árvores. Em
conseqüência, o espaço natural foi modificado irreversivelmente. Toda a flo-
resta foi derrubada. O clima mudou, e o homem desapareceu da ilha.

Os grandes descobrimentos marítimos significaram expansão do espaço
natural para os europeus, em contrapartida, para os Astecas, Maias, Incas, Siouxs,
Polinésios, Xavantes, Africanos e muitos outros, a redução dos espaços virtuais.
A chegada dos invasores europeus delimitou suas existências até a extinção de
muitos desses grupos. Anteriormente eles haviam usurpado o espaço de outrem e
não ocupado um vazio natural. Os europeus, no entanto, chegavam com a tecno-
logia mais avançada e uma voracidade de poder sobre o espaço físico e bens
materiais que não tinha medidas.

O homem procura dominar o espaço natural através do conhecimento e
do poder (tecnologia). Substituiu a floresta pela agricultura e criação de ani-
mais, e, posteriormente, construiu cidades e transportou-se através do espaço
geográfico.

Houve um momento na Europa em que, devido à intensidade da devastação,
a natureza começou a apresentar exaustão e comprometimentos. Então os nobres,
que se abasteciam de caça, proibiram a entrada dos comuns para buscar alimentos.
Foi mais um marco na história - quando o bem inerente ao macaco começou a ficar
mais restrito, e o homem teve de consegui-lo como bem econômico.

Nos campos e bosques, notou-se, além da erosão e escassez de animais, a
falta de madeira naval. As constantes guerras e o avanço da urbanização impe-
diam que os carvalhos crescessem, colocando em perigo a própria segurança e
sobrevivência da comunidade, pois eles eram estratégicos para a indústria dos
navios de guerra.

A descoberta do caminho para as Índias e, depois, a descoberta da Amé-
rica, aliviaram a pressão sobre a natureza européia e alertaram para a necessida-
de de se evitar a devastação total, obrigando a organizar a recuperação da natu-
reza local.

Assim se inventou a natureza artificial (espaço) visível em todos os países
industriais e admirada pela ignorância subdesenvolvida.

Os colonizadores, ladrões de natureza por natureza, estão até hoje saque-
ando o planeta. O discurso muda, mas a essência é a mesma. Não diminuíram a
pressão e os cuidados com a natureza indiana, americana, canadense ou brasi-
leira, onde os governantes justificam a devastação, pois há a possibilidade de
imitar os países industriais e restaurar a natureza.
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A economia já tem capacidade de dar valor marginal ou final para o bem
“natural do macaco”, quando ele escasseia ou tende a desaparecer.

Livre iniciativa, darwinismo social? - “Darwin não teve a menor idéia da
amarga sátira que escrevia sobre os homens (e especialmente sobre seus com-
patriotas), quando afirmou que a livre competição, a luta pela existência, que os
economistas celebram como sendo a maior conquista histórica do homem, cons-
titui exatamente o estado natural do reino animal”, explica Engels em sua “Di-
alética da natureza”.

Na Europa Ocidental, a natureza é hoje “artificial”, restaurada pelo ho-
mem, onde flora e fauna estão ordenadas à imagem e à semelhança do “cria-
dor”, mas agora não mais do macaco e, sim, bem econômico, denominado
recurso natural renovável.

Em pouco tempo, o Brasil conheceu a realidade deles e teve que engolir,
sem uma possibilidade de moratória ou recuperação pela miséria e crise, o que
açula no Governo a ânsia de lucro e recolhimento de taxa e imposto sobre a
devastação.

Não se repetiu no Brasil o fenômeno de extinção observado na Ilha de
Páscoa, pois os espaços americano e indiano aliviaram a demanda de madeira
européia. Isto permitiu que o conhecimento fosse acionado, para a recuperação
das florestas, transferindo a devastação para o novo espaço real que começava
a ser modificado, por uma questão de poder.

Já foi visto como o poder se apossou da natureza:
A descoberta do uso de uma “folha verde”, criou o escambo de “folha

verde”. A secagem dessas folhas verdes foi um avanço, que possibilitou sua
armazenagem, superando as estações climáticas, linearizando a oferta, selecio-
nando pela exclusividade os concorrentes no mercado. Depois vieram as “tin-
turas” dessas folhas. E surgiu a “marca registrada” dos grandes laboratórios e
casas do ramo, uma garantia comercial, que passou a ser exigida pelo consumi-
dor, como certificado de qualidade, criando a necessidade da propaganda. Na
seqüência, apareceram os “cristais naturais”, obtidos da tintura de folhas, pela
evaporação do solvente. A “purificação” destes cristais foi outro grande passo,
e permitiu a obtenção da patente, a exclusividade, meta suprema do comércio.
Agora, sempre haverá pressão de governo a governo, visando proteger o mega-
industrial.

A patente industrial, síntese do princípio ativo da folha, é o ápice tecnoló-
gico e político. É também o ápice da ansiedade humana - sua libertação da
natureza.

A uréia foi o primeiro composto industrial a ser sintetizado, em 1828 -
uma imitação da natureza.

Comparando o tempo gasto desde o início da separação do homem do
macaco através do trabalho, e a etapa da síntese da uréia, a aceleração imprimi-
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da é consideravelmente fantástica. O homem foi bem sucedido, quando obriga-
do a imitar a natureza, produzindo produtos naturais a partir de matérias-primas
da própria natureza (carvão mineral, petróleo etc.).

Os avanços da tecnologia passam junto com as técnicas de conquista de
mercado a ser os novos dogmas não só do comércio mais de toda a política
desse estado industrial dominador ou dominado.

O seio compartilhado com o macaco já é conhecido há muito tempo. O
problema agora é o inimigo que até há pouco eram as idéias antagônicas de
blocos políticos em sua ideologia. Hoje os estados-industriais, agrupados em
comunidades econômicas, com seus coordenadores de mega-empresas, disci-
plinam a eficiência dos estados em situação de miséria e indigência, que não
sabem sequer se alimentar como o macaco-irmão do passado. A Somália é um
bom exemplo.

As empresas multinacionais e os governos estrangeiros impuseram este
modelo de sociedade colonial. Por ele, a natureza tornou-se um recurso natural
renovável, um bem econômico, o patrimônio vegetal, animal ou mineral, que o
povo é induzido a proteger, resguardar.

A culpa é de todos, da população brasileira, inclusive. A cobiça do colo-
nizador fez com que no Brasil não existissem árvores de lei, mas madeiras-de-
lei; as Minas Gerais e seu ouro. Todos, inconscientemente, se tornaram e conti-
nuam sendo garimpeiros. Destroem tudo, preocupados apenas com o ouro.

Esta é a política ambiental do Brasil nos últimos 500 anos.
Diante desta realidade a tônica é fazer com que o meio ambiente torne-se

segmento econômico. Esta é a opção imposta pelos grandes.
A questão da poluição industrial no mundo industrializado é usada como

forma de se alcançar maior eficiência, melhores índices de qualidade e mais-
valia?

A discussão planejada e executada a partir da Conferência de Estocolmo
em 1972 pode ser uma resposta.

O homem conseguiu decodificar o DNA para produzir vida sintética, imi-
tando a natureza a partir de genes de organismos ainda naturais. A devastação
da natureza nos países do Terceiro Mundo é problema porque pode limitar e
impedir a nova revolução tecnológica do Terceiro Milênio.

A discussão planejada e executada a partir da Conferência do Rio de
Janeiro em 1992 pode ser a resposta.

O guarda vermelho maoísta repete que em uma sociedade desigual o im-
pacto da tecnologia agrava os desajustes sociais. Alguém pode analisar a reali-
dade do Terceiro Mundo e não entender isto?

O ambientalista do país industrializado luta por retornar à natureza, como
forma de induzir o seu similar terceiro-mundista a desejar voltar ao seio com-
partilhado com seu antigo co-irmão, o macaco?
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O ambientalista do país subdesenvolvido ingenuamente luta por sacrali-
zar a sua natureza e mantê-la invicta-vestal-ñusta, não por identidade cultural,
mas por interesse/aculturamento dos meios de poder na mídia.

Num dos primeiros documentos brasileiros, datado de 1648, proibia-se o
corte das árvores dos mangues, pois elas eram imprescindíveis para a extração
de tanino, que era usado nos curtumes e na fabricação de tinta de escrever pela
Coroa. Os brasileiros, porém, utilizavam-na como lenha. Pois é, o tempo não
passa. Tem-se a mesma visão utilitária da natureza, conforme os espaços virtu-
ais, mas revela-se uma contradição do espaço-ambiente, entre os países. O uti-
litarismo manifesta-se entre os brasileiros sem os valores agregados do conhe-
cimento e poder. A exploração da natureza pelos nativos sem este saber
aprofunda os desníveis, crises e impactos ambientais, pois se procura recuperar
o lucro apelando para maior quantidade explorada, o que acelera a devastação,
seja do solo, da água, da floresta, do ar, diminuindo a qualidade do espaço
natural e desorganizando sua ocupação virtual.

Milhões de agricultores latino-americanos, asiáticos e africanos continu-
am explorando a natureza da mesma forma como há 500 anos, em um espaço
tão pouco modificado e tão dependente dos fatores climáticos que podemos
chamá-lo de natural, embora se utilizem de instrumentos que aumentam a in-
tensidade da devastação. Acentuam-se os desníveis e diminuem os espaços vir-
tuais da sociedade.

Esta falta de espaços virtuais leva a vazios de conhecimento e poder. Ou
seja, vivemos o surreal.

A extinção do pau-brasil ou da tartaruga e do peixe-boi da Amazônia é
motivo de lamentação mas dentro de um parâmetro histórico. Eles se tornaram
utilitários depois que escassearam as baleias, fornecedoras de óleo para ilumi-
nar as ruas do velho continente. Em suma, é necessária uma avaliação espacial
de conhecimento e poder, para propor uma mudança de realidade. Sem ela não
há sucesso nas tentativas de restauração e controle da devastação.

Nas sociedades industriais, os produtos ofertados pela natureza tiveram
agregação de tecnologia, conforme uma evolução, transformando-se em pro-
dutos exclusivos, protegidos, para garantir a oferta e maior valor. À medida que
as sociedades desenvolvidas preenchem seus territórios, modificando-os atra-
vés do conhecimento e seguindo os objetivos do poder, ocorrem choques inevi-
táveis, guerras. Tem sido assim ao longo da história.

O jacarandá da Bahia e o pinheiro do Paraná quase foram extintos duran-
te a Primeira Guerra Mundial. Foram utilizados na construção de trincheiras. Na
mesma época, as florestas européias replantadas e manejadas já tinham status
de protegida.

No Sul do Brasil, a destruição dos pinheirais e da Mata Atlântica deu
lucro para uns poucos. Havia o Instituto Nacional do Pinho para garantir o
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negócio. Para atender interesses hegemônicos do conhecimento e poder estran-
geiro, que atuavam através do IBDF, eles foram substituídos pelos pinus ameri-
cano e eucaliptos.

Da mesma forma que, na época, não percebeu as pretensões hegemôni-
cas, e tampouco a transformação das economias industriais em economias béli-
cas antes da virada do século, o país segue pelo mesmo caminho - fora da
realidade. O conhecimento estrangeiro veio buscar a borracha, a carnaúba, as
plantas medicinais,... Agora matérias-primas para a indústria e para a guerra.

Após a Segunda Guerra Mundial, todos os países pobres passaram a ter
um planejamento do crescimento e desenvolvimento orientado pela Nova Or-
dem e suas matrizes (GATT, FMI, ONU, BIRD). A falta de conhecimento e
poder fez com que o ambiente natural, o homem brasileiro e o seu futuro fos-
sem comprometidos.

Sim, há uma Nova Ordem.
Por volta de 1965, há trinta anos, portanto, a Nova Ordem iniciou a dis-

cussão da crise ambiental. Em 1972, ela cristalizou-se em Estocolmo, elaborada
pelo conhecimento e diretivas do poder. Aqui foi visto como um sofisma.

Há vinte anos, eles relacionaram a crise ambiental com o modelo de de-
senvolvimento. Aqui foi visto como um paradoxo.

Hoje, a crise ambiental é incutida no coração e mente de crianças na
escola primária, uma realidade inexorável enquadrada dentro de uma Novíssi-
ma Ordem, que começou a se implantar a partir de 1992.

O que, há 30 anos, era considerado um sofisma, e, há 20, um paradoxo,
hoje surpreende, em meio à miséria, ao caos no espaço natural e nas estruturas
virtuais.

Agora não adianta chorar o leite derramado e “assumir” que este é um
país de trogloditas, de devastadores, destruidores de sua própria casa.

Cinqüenta anos se passaram da Ordem Anterior. Caiu o Muro de Berlim,
e acabou a guerra fria... As economias européias estão consolidadas em blocos
geo-econômicos; seus cidadãos têm renda superior a 20 mil dólares per capita
e o meio ambiente natural, embora modificado, é exuberante. O poder dessa
gente determina ao Terceiro Mundo que discuta a explosão populacional! Isto
quando a ocupação do espaço natural abaixo da linha do Equador é inferior a 3
pessoas por Km2 , enquanto no Primeiro Mundo são mais de 80 pessoas, espre-
mendo-se área de igual tamanho, sem capacidade de auto-alimentação.

O espaço do poder agiganta-se e adapta-se aos tempos. Da mesma forma
que obrigou o país a utilizar a escravidão também obrigou a fazer a abolição.
Durante a vigência da ditadura militar impuseram a Doutrina de Segurança
Nacional.

Agora, na Novíssima Ordem, determinaram que o Brasil deveria seguir o
regime democrático internacional globalizado. E acusam-no de devastador da
natureza.
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No passado recente, todos os governos subordinados às diretrizes do Banco
Mundial submeteram-se à meta única de estimular a agricultura convencional,
fosse através da matriz financeira (FMI), matriz energética (PETRÓLEO), ma-
triz tecnológica (AGROQUÍMICA), matriz comercial (GATT), e a propaganda
através da aspiração da riqueza do american way of life, via Hollywood, esti-
mulados pela guerra ideológica dos blocos hegemônicos.

Os governos recebem agora as diretivas para abominar tudo isto e partir
para as metas da novíssima ordem. Se, no regime autoritário estatizante, dentro
do espaço real, pouco se podia fazer contra as transnacionais, menos ainda se
pode fazer agora com elas consolidadas. Suas argumentações ideológicas, pre-
tensamente científicas e sociais, enraizaram-se aqui. Elas se enraizaram “fome
no mundo”, explosão demográfica, a “distribuição de riqueza”, os critérios de
crescimento e desenvolvimento etc. ligando as interfaces reais e virtuais da re-
alidade FMI, BIRD, GATT, impostas após a Segunda Guerra, na continuação da
Guerra Fria.

Hoje eles querem que o país renegue o seu crescimento (inclusive dentro
de um modelo proposto por eles) e faça uma autocrítica da realidade em que se
encontra, como se fosse o único responsável pela catástrofe ambiental do pla-
neta. A autocrítica imposta e aceita pelo governo e mídia expõe os objetivos
anteriores, mascara os novos objetivos e impede a percepção da mudança de
rumo.

A avaliação crítica, mesmo agora, dos aspectos positivos da etapa anteri-
or, permite a evolução para a percepção do novo projeto que se pretende insta-
lar. Poucos têm a capacidade de perceber a manobra e contestar a mídia.

Como será formatado o espaço do conhecimento do meio ambiente, de-
nominado de natureza pelo Poder Global, com o objetivo de alcançar as metas
internacionais, de preenchimento dos espaços naturais?

Hoje o meio ambiente está consagrado como um novo segmento do
marketing, o “marketing verde” ou “marketing ecológico”. Por quê? Os objeti-
vos devem atingir o inconsciente, para agregar custos através da ISO 14.000.
Continuarão no mercado apenas os mais aptos através da aquisição de serviços.

Certas questões não podem ser adiadas. Por exemplo, qual a estratégia do
poder global para evitar que o indivíduo (o cidadão) tenha percepção ou cons-
ciência dos objetivos da Novíssima Ordem?

PRIVATIZAR É PRECISO

A diferença entre o indivíduo do Primeiro e o do Terceiro Mundo, na
ordem anterior, é que, no primeiro, todos estão dentro do Estado, e são medidos
com a régua única da Lei. E são, também, cúmplices da razão de Estado, sem
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exceções; não há espaços para autoritarismo, nem marginalizações. É até difícil
notar a cumplicidade, por ausência de vácuos, pois todos estão no mesmo espa-
ço real e legal.

Num país do Terceiro Mundo, há grandes vazios no poder, no conheci-
mento; e o virtual e o real embaralham-se, fazendo com que a população convi-
va com o surreal. Aqui há uma disputa pelo conhecimento e surgem as alterna-
tivas mais bem sucedidas que o conhecimento convencional. As Organizações
Não-Governamentais substituem o Estado, com galhardia.

Em contrapartida, lá fora, estas alternativas são organizadas laboratorial-
mente pelo Estado e Empresas para um aproveitamento futuro. E assim, os dis-
sidentes hippies transformam-se em cordados yuppies e os “verdes” tornam-se
políticos.

Há cerca de vinte anos, iniciaram-se as mudanças para adaptar o Estado
primeiro mundista à nova Ordem Internacional. O indivíduo, devidamente raci-
onalizado, robotizado, perde sua capacidade de percepção e de revoltar-se, in-
dignar-se. Até porque a padronização foi um sucesso e suas aspirações indivi-
duais tornaram-se coletivas - sua preocupação é com o meio ambiente mundial.

Na Novíssima Ordem Internacional, o espaço de poder é planetário. Há
uma co-gestão dos blocos econômicos com os bancos internacionais. Azar dos
que integram o grupo dos terceiro-mundistas. Por terem sido incompetentes,
serão substituídos pela eficiência das empresas mundiais, em novos segmentos
de serviços e políticas públicas.

O objetivo, propagandeia o poder global, é terminar com a miséria, vio-
lência, opressão e a corrupção em nome da igualdade, direitos humanos e natu-
rais, em todo o planeta. É um apelo teológico, como se vê. Uma mentira. E de
cunho ideológico. Não existe a preocupação de se determinar ou responsabili-
zar o gerador dos desequilíbrios, pois não se relaciona causa e efeito.

Para que a história não se perca, cabe lembrar que um planejamento cen-
tralizado, onde o complexo industrial recebe as matérias-primas (agrícolas), trans-
formando-as através de políticas públicas centralizadas de abastecimento, dis-
tribuição, retornando depois como meios, programas e serviços para
infra-estrutura, desenvolvimento e bem estar social, com muita promoção, já
foi aplicado. O comunismo e a sovietização já o fizeram. Hoje isto são metas
globalizadas e internacionalizadas dos bancos e empresas transnacionais, den-
tro do que se entende por Novíssima Ordem.

Os avanços tecnológicos anteriores devem ser substituídos. Por exemplo,
o agrotóxico, salvador da humanidade, libertador e exterminador da fome, pas-
sa a ser o inimigo mortal do meio ambiente, assim como a mecanização agríco-
la, as grandes propriedades rurais, as monoculturas. Da mesma forma como o
IBDF foi substituído pelo IBAMA, mas nada mudou, as estruturas de elite e
poder devem ser substituídas, na Novíssima Ordem.
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O que mudará? Os conglomerados urbanos, onde 75% da população na-
cional desestrutura-se em meio a epidemias, miséria e violência, foram cinica-
mente planejados e executados. Privatizar é preciso, clama a mídia, propondo o
fim do Estado pobre, endividado e incompetente. E quem prega isso são os
mesmos seres hematófagos que, historicamente, têm sobrevivido às custas do
Estado. Na adaptação à nova ordem, o Estado deve se livrar do seu patrimônio
- afinal, um cartório não precisa de patrimônio. O capital é eleito como salvador
do planeta. Aí se explica por que o Governo Fernando Henrique Cardoso (em
1996/97) deu quase US$ 20 bilhões para salvar a pele de banqueiros ladrões ou
incompetentes; por que o BNDES empresta dinheiro a grupos estrangeiros para
comprar empresas estatais brasileiras; por que o governo do Rio Grande do Sul
deu US$ 250 milhões e mais isenção fiscal por 25 anos para que a General
Motors se instalasse no estado.

A globalização implica aumento da dependência dos países em desenvol-
vimento. Cada vez mais eles são mais dependentes. E manter esta relação é
vital para sustentação do sistema industrial internacional. O presidente FHC
conseguiu ampliar esta relação. No seu Governo o BNDES financiou 23,6 %
das privatizaçãoes das estatatais brasileiras; o capital estrangeiro responde por
30 % das privatizações - deste total, 48,5 % é de origem norte-americana.

A balança comercial brasileira é negativa. Cada vez se compra mais e
vende-se menos. O quadro abaixo mostra como o país está se endividando.

1993 1994 1995 1996 1997

Balança comercial 13,1 10,1 - 3,2 -5,6 - 8,5 *

Dívida externa 145,7 148,3 159,2 166,7 182,4 *

Dívida interna (federal) 57,3 70,5 107,5 159,9 209,8 **

* em bilhões de dólares ** em bilhões de reais Fonte: IESP/Fundap, Banco central e FSP,
PEDEX (Programa Educativo sobre a Dependência Externa, “Sinopse” - jan/98)

Isso é muito bom para os Estados Unidos. Está de acordo com a sua
estratégia. “Um dos objetivos prioritários de nosso governo é o de assegurar
que os interesses econômicos dos Estados Unidos possam estender-se em esca-
la planetária” (Madeleine Albright, 21/1/97)

Do ponto de vista do espaço, podemos dizer que este Estado terceiro
mundista está vazio de tecnologia (conhecimento e poder) e riqueza.

Os governantes não mudaram. Em 500 anos de ocupação, a essência
entreguista e mercenária permanece a mesma. O que mudou foram as ordens e
regras no mundo. A “ecologia” de 1995 não é a mesma de 1982.
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Só os da corte (os parentes e amigos do rei) e os alienados continuam nos
seus afazeres, felizes, pois não têm memória cívica, nem identidade cultural
com os espaços e tempos que ocupam.

Os lúcidos e rebeldes vivem momentos difíceis. A ordem mundial apa-
rentemente muda de opinião, torna-se mais humana, e isto confunde. A partir
de 92, por exemplo, a impressão difundida pela mídia é de que os governantes
e empresários, agora sim, estão preocupados com a qualidade de vida, com o
meio ambiente, com a ecologia. Conversa...

É normal que ocorra este equívoco. Não se pode esquecer a finalidade da
criação das Nações Unidas, onde o papel do BIRD era a reconstrução; onde ape-
nas, a Europa e Japão estavam destruídos. A FAO foi criada para acabar com a fome
do mundo. Mas, era na Europa o único lugar onde existia espaço para a fome.

Hoje já se sabe que a FAO é um órgão de intervenção espacial (internaci-
onal), para executar normas dos interesses dos bancos e das indústrias transna-
cionais de insumos (agrotóxicos, fertilizantes), máquinas, serviços, comércio
etc. Usando um discurso também quase teológico (a fome é o limite entre a vida
e a morte) pressiona os países a adotarem a tecnologia do Primeiro Mundo,
acima de religião, ideologia e governo.

As Nações Unidas (trilateral) impuseram sua vontade, sua visão de pro-
gresso e desenvolvimento, hoje, é êmula da “economia sustentável”. Ai de quem
não se preparar para o novo espaço.

“Desenvolvimento sustentável” é outro termo de caráter mitológico. É
uma das expressões preferidas dos políticos e tecnoburocratas, embora nem
saibam o seu significado. Ela apareceu junto com a “agricultura sustentável”,
criação dos mesmos burocratas (ou homens de marketing?) que criaram a “Re-
volução Verde”. No fundo não muda nada. E mantém-se o conceito de meio
ambiente como fonte de lucro e não como um bem público.

Cinqüenta anos se passaram do fim da Segunda Guerra, até caiu o muro
de Berlim... mas nada mudou. Até se fala em biomassa como matriz energética,
mas a matriz permanece tecnológica (engenharia genética), matriz comercial
(World Trade International). A propaganda insiste na diminuição do Estado
terceiro mundista, para aplainar as diferenças sociais, criar a cumplicidade, ao
mesmo tempo que, no Primeiro Mundo, o conhecimento consolida-se como
espaço real, através de empréstimos para compra de consultoria, serviços e ge-
renciamento de seus governos.

Então é a hora da entrada em cena do agribusiness! Do que ela não é
capaz!...

A engenharia genética prepara cepas de rizóbios, bactérias simbióticas que
fixam nitrogênio para as leguminosas, com toxinas para matar os rizóbios nativos
impedindo que seu efeito natural seja aproveitado gratuitamente. Patente N
992657-07 “CBI”, “confidencial business information”. Isto é agribusiness.
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Insiste a ignorância baconiana: “conhecimento científico é poder tecno-
lógico sobre a natureza”. O rizobium natural é destruído pelo rizobium do po-
der, através do rizobium do conhecimento. Se esta é a evolução do espírito
capitalista, deve ser esta a evolução da natureza?

Tem a mídia. A televisão com seus problemas surreais. Há até programa
sobre o meio ambiente ganha programas, invertendo a máxima de pensar glo-
balmente e agir localmente. O veículo, Televisão via Antena Parabólica, deter-
mina o meio ambiente que interessa a si. Ela não existe para apontar soluções.
Seu negócio é o negócio. Que fazer com o espaço natural, em muitos locais
ainda conservado como antes da invasão dos portugueses? Não interessa.

Quais os impactos, as vantagens e desvantagens da antena parabólica na
casa do agricultor, no interior de Jeremoabo, Bahia? Na casa do funcionário,
em Cuiabá/MT? Como fica o comércio, cultura e realidade locais?

Nada disso interessa. O objetivo da grande mídia, em especial da televi-
são brasileira, é fragmentar a sociedade e o indivíduo, reduzindo-o a um frag-
mento de gente, um consumidor. Um ser que não pensa, não questiona; que tem
na TV suas emoções e sua cultura, sua vida. Não por acaso, a Rede Globo de
televisão assumiu sua arrogância e poder em 1997 com o slogan “quem tem
globo tem tudo”. É um homem histórico na vida do planeta, quando uma insti-
tuição comercial de informação e entretenimento usurpa prerrogativas teológi-
cas. Só uma divindade se utilizaria de tamanha auto-apreciação.

Até meados dos anos 90, a imprensa abria o espaço virtual, com manche-
tes escandalosas sobre as chacinas provocadas pelos agrotóxicos. Contrariando
o bom senso, tais reportagens tiveram fim. Por quê? A razão é óbvia, a divulga-
ção da morte e devastação por agrotóxicos ocorriam por pressão das próprias
empresas transnacionais. Elas substituirão o Estado, com a mudança nos pro-
gramas internacionais do FMI e Banco Mundial. Como a mídia é segmento
cada vez mais importante nos novos tempos, era necessário, com antecedência,
fechar os espaços e apagar o registro na memória, para impedir a resistência. O
resto, a antena parabólica fará.

Tais parcerias são coerentes. O empresário das comunicações tem os
mesmos interesses ideológicos (ou capitalistas) dos industriais da agroquímica.
O militar também, mas com outro ganho. Para ele, ter o agrotóxico é ter acesso
à arma química, supra-sumo da sofisticação bélica. Para o economista, é massa
de investimentos. Assim se explica porque o Governo subsidiou a implantação
de indústrias de agrotóxicos, mesmo sabendo que eram obsoletas.

Piada contada com o dinheiro público. As indústrias de hoje são um arre-
medo caricato do potencial bélico high tech internacional. Enquanto isso o seg-
mento civil está todo ele sucateado, com obsolescência programada, sem pers-
pectiva diante do novo instrumental da bioengenharia e suas matrizes.

No espaço virtual do conhecimento, foi incutido pelo estado que o agro-
tóxico era imprescindível (a extensão rural, tão modernista e ao mesmo tempo
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jurássica, ainda fala isso, coitada). Agora, abre-se o espaço para patentes de
microorganismos e processos biotecnológicos, como se isto fosse evolução ine-
xorável do espaço natural e não imposição do espaço de poder.

Logo o Brasil recebe as empresas fabricantes destes novos produtos, so-
fisticados organismos biotecnológicos agonistas e antagonistas e seus substitu-
tos, dentro da uma situação de não saber usar o DDT. O homem nacional, fruto
de uma ambigüidade guarani-afro-portuguesa, passa a ser o espaço do “cabo-
clo-high-tech” e vive a contradição de devastar a natureza durante 400 anos,
para depois louvar a tecnologia do natural, o que levaria ao suicídio o mais
mentecapto nativo.

É a verbigracia. Há o registro histórico de que os franceses de Villegag-
non levaram alguns indígenas, do Rio de Janeiro, para conhecerem seu país. O
monarca Carlos IX concedeu audiência aos silvícolas perante sua corte e inqui-
riu-os sobre o que mais os impressionara da civilização. Os indígenas não se
fizeram de rogados. Disseram que não podiam entender como uma grande
maioria miserável e faminta tolerava uma minoria tão opulenta sem cortar-lhes
as gargantas.

Não convém, todavia, lembrar estes fatos. A rebeldia costuma ser doloro-
sa, ao passo que o esquecimento e servidão trazem recompensas...

Se a FAO e as “Ajudas Técnicas Internacionais” preconizam o “desenvol-
vimento sustentável”, se os institutos de pesquisa o prioriza, se os governos o
acata, é bom saber que são movidos pela novíssima ordem. Igualmente boa
parte das ONGs internacionais, “preocupadas com o nosso espaço natural”,
fazem cumplicidade e parcerias, da mesma forma que os piratas do século XVII
e XVIII, para se apropriar de espaços, agora não em glória a Deus e à Rainha,
mas em nome da solidariedade entre os povos da Novíssima Ordem Global. E
em nome da lei - a Lei de Patentes brasileira é o melhor exemplo de como a
pirataria pode ser legalizada.

Há cento e poucos anos, em Londres, o ministro peruano Garcia Prada
discursou, na comemoração do terceiro centenário da introdução do quinino na
medicina européia dizendo: “Na mesma época, em que o Cardeal Richellieu era
tratado com vinho branco e esterco fresco de cavalo por uma junta médica, o
assessor principal da Rainha Vitória recebia uma beberagem, preparada com
pérolas moídas e raspa da caveira de um enforcado em correntes, com uma
pombinha aplicada ao lado. Nós tínhamos, então, uma medicina com amplo
conhecimento da flora e médicos, que os senhores chamam de feiticeiros e
pajés, mas que fariam comentários pouco lisonjeiros sobre a competência e
inteligência de seus médicos”.

Faltou audácia para o ministro peruano denunciar o uso do quinino, não
como um simplório e fraterno medicamento, mas como forma de dominação e
imposição do Império Britânico na Índia, onde o modus vivendi inglês ampliou
a malária, e o quinino era fornecido somente aos indianos mansos e cordatos.
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A heroína era um anestésico de uso bélico importantíssimo, além de óti-
mo negócio escuso, como narcótico, monopolizado pelos ingleses (Guerra dos
Boxers). Os alemães, para participarem em ambos negócios, descobriram o su-
cedâneo nas milenares folhas de coca no Altiplano boliviano e produziram a
cocaína patenteada pela Bayer.

Roberto Machado, tradutor de Michel Foucault, diz: “Todo conhecimen-
to, seja ele científico ou ideológico, só pode existir a partir de condições políti-
cas que são as condições para que se formem tanto o sujeito quanto os domí-
nios do saber. A investigação do saber não deve remeter a um sujeito de
conhecimento que seria sua origem, mas a relações de poder que lhe constitu-
em. Não há saber neutro. Todo saber é político. E isso não porque cai nas ma-
lhas do Estado, é apropriado por ele, que dele se serve como instrumento de
dominação, descaracterizando seu núcleo essencial. Mas porque todo saber tem
sua gênese em relações de poder”.

O fundamental da análise é que saber e poder implicam-se mutuamente:
não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, como tam-
bém, reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder. Todo ponto
de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber.

Todo saber assegura o exercício de um poder. Cada vez mais se impõe a
necessidade do poder se tornar competente. Vivemos cada vez mais sob o do-
mínio do perito. Mais especificamente, a partir do século XIX, todo agente do
poder vai ser um agente de constituição de saber, devendo enviar aos que lhe
delegaram um poder, um determinado saber correlativo do poder que exerce. É
assim que se forma um saber experimental ou observacional. Mas a relação
ainda é mais intrínseca: é o saber enquanto tal que se encontra dotado estatuta-
riamente, institucionalmente, de determinado poder. O saber funciona na socie-
dade dotado de poder. É enquanto saber que tem poder.

Qual o poder de uma ONG Internacional?
Viva o poder emanado do “desenvolvimento sustentável”.
Neste país quem tem memória é subversivo; o que tem identidade cultu-

ral, perigoso. Convém reler o “Admirável mundo novo”, ou “1984”... Como
pré-requisito, porém, leia-se “Vidas secas” de Graciliano Ramos, para compre-
ender os ambientes espaciais nacionais e verificar que ainda existem espaços
naturais imensos onde a sociedade em crise ainda não chegou, onde a sustenta-
bilidade nunca deixou de existir e, se sobreviveu, foi porque o poder não con-
seguiu chegar lá, apenas drenou sua riqueza.

Como superar esta crise ambiental? Primeiro, sabendo qual é o nosso
espaço natural, o espaço modificado de nossas cidades, o espaço de conheci-
mento de nosso passado, nossa memória. Tudo isto são nossos espaços virtuais
de resistência. Não podemos esquecer a Serra da Barriga, a Cabanagem, o Con-
testado, Canudos. Como entender o nosso meio ambiente, o espaço natural, se
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não conseguimos entender os espaços reais e virtuais de crença, alegria, lem-
brança, angústia ou sofrimento de nossa gente.

Este é o nosso surrealismo ambiental.
A questão é, como usá-lo para resgatar uma identidade cultural, para que

se entenda o que é o problema da Camada de Ozônio em nível global, sem
precisar discutir caricatamente os CFCs? Só então será possível interpretar a
posição de poder deste ou daquele cientista, que diz serem os vulcões os res-
ponsáveis pela ionização de Cloro e conseqüente destruição da camada prote-
tora de Ozônio. E se terá condições de questionar se isto é ou não desinforma-
ção da Novíssima Ordem, que impede responsabilizar o uso dos agrotóxicos ou
as explosões termonucleares em Mururoa pela ionização de cloro/flúor destrui-
dor da Camada de Ozônio.

A devastação do espaço natural da Amazônia deve ser de interesse naci-
onal, mas não como fantasia internacional. É preciso humildade para discutir
profundamente a utilização destes espaços, primeiro com seus ocupantes, os
índios, seringueiros, caboclos e a sociedade local.

Não esquecer, porém, que dentro da Novíssima Ordem Internacional a
Amazônia e os espaços naturais são apenas depósitos temporários de biodiver-
sidade. É o local onde se instalarão os detentores de conhecimento e poder,
para o transformar em riquezas, através de seus etnobotânicos e etnozoólogos.

Faz parte da nova ordem. E do marketing. A propaganda da economia
futura vai ser centralizada na valorização do natural. E as empresas tornar-se-ão
cada vez mais “amigas da natureza”.

Vender uma imagem de “environmentally friendly”, que poderia ser tradu-
zida livremente por “amiga do meio ambiente”, vem se transformando numa es-
pécie de obsessão para a maioria das empresas norte-americanas, cada vez mais
fustigadas pelos grupos e movimentos de preservação da natureza, com o apoio
de órgãos e de agências governamentais. (...) Segundo o índice Dow Jones, da
Bolsa de Nova York, entre as empresas cujas ações menos valorizaram no segun-
do semestre de 1996, a maioria pertence ao grupo das companhias consideradas
inimigas do meio ambiente. (Artigo do publicitário e vice-presidente da Almap/
BBDO, Hélcio Emerich, para “Folha de São Paulo”, em 5/1/1998)

Enquanto isso, no grande Jardim do G-7, o conhecimento não é mais um
espaço virtual e, sim, um poder real, que se impõe sobre todos os homens do
planeta.

A pergunta que cabe neste instante é: ainda há condições de se resgatar
um modelo de economia, aproveitando os espaços naturais do Brasil, dentro da
Novíssima Ordem, em benefício do povo brasileiro?

Em primeiro lugar, é fundamental conhecer o caráter hipócrita e genocida
dos que estão impondo a Novíssima Ordem. A Alemanha, que encabeça a cam-
panha pela preservação da natureza, por exemplo...
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Em 1991, houve um escândalo na Alemanha: suas empresas estavam
comercializando sangue e hemoderivados contaminados com o vírus da AIDS.
Diante da queda das ações da empresa na bolsa de valores, o escândalo foi
abafado rapidamente. Seis anos depois, o governo alemão foi denunciado por
estar comercializando Plutônio (matéria-prima da bomba atômica!) no mercado
negro, a quem pagasse mais. Muito ecológico, muito solidário...

Muito bem, a outra pergunta é: a campanha de redução nas emissões das
indústrias de todas as fábricas do mundo, que esta mesma Alemanha defende
publicamente, é uma atitude de solidariedade com os habitantes do planeta ou
interesse no poder?

O terror é planetário.
No maravilhoso Japão, um grupo religioso sai do seu espaço virtual, pre-

para Sarin, um agrotóxico da Revolução Verde e espalha o terror e morte entre
os cordatos súditos do poder imperial. Em Oklahoma (EUA), duas toneladas de
fertilizantes agrícolas da Revolução Verde são utilizadas para estraçalhar duas
centenas de cidadãos e virtualizam o poder nos Estados Unidos; os responsá-
veis alegam serem presos políticos, da Nova Ordem Internacional. Em Chiapas,
México, rebeldes indígenas avisam que os marginalizados no Terceiro Mundo
serão bilhões, com a Novíssima Ordem Internacional.

No Brasil, as encostas caem com a chuvas de março, é pau, é pedra, um
monte de tocos soterrando os pobres. A maioria é levada a pensar que são cau-
sas naturais ou climáticas, sem questionar por que eles são impelidos a habitar
aquele espaço. As crianças aprendem na escola que há extinção da fauna, entre-
tanto a proliferação de ratos no espaço metropolitano é o mais grave problema
ecológico-ambiental do país. As rebeliões nos presídios são diuturnas e os go-
vernadores só falam em fazer mais presídios. Será este o espaço dos não alinha-
dos à Nova Ordem?

A educação termina, não por causa de greve, mas porque os professores
declaram-se insolventes com os salários percebidos. Setenta milhões de brasi-
leiros são marginalizados, muitos deles dentro do espaço natural na guerra com
os traficantes.

Sem uma percepção de espaço real e virtual, os daqui continuarão fazen-
do. E os privilegiados daqui, que pensam saber, continuarão sem saber o que
pensam, continuarão fazendo, por uma questão de coerência e até sobrevivên-
cia. Os governantes, a cada dia, conseguindo mais sucesso na terraplenagem
cultural e conquistando não a liberdade, mas a cumplicidade. Pois esquecer é
não saber, é não poder.

Na Novíssima Ordem, estaremos todos consumindo também o meio am-
biente, por uma questão de mercado global e necessidade de mudança e modi-
ficação do espaço natural.

O meio ambiente será mais e mais o espaço virtual onde se realiza o
conhecimento real, ou seja, o poder globalizado. Os brasileiros e, enfim, todos
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os cidadãos de países de Terceiro Mundo, passarão mais e mais a ser parte do
virtual e não do natural.

Há que resistir na busca da Utopia Natural. Uns envelhecerão sem tê-la
sequer sonhado; outros a traficarão, criando a “utopia verde do mercado glo-
bal”, chamada de just do it, que significa: “apenas faça”. Ou seja, “apenas fa-
çam moais”, pois o planeta, agora, tem as dimensões da Ilha de Páscoa.

ESPAÇO VITAL NATURAL

A natureza é o espaço vital, onde os seres vivem utilizando diferentes
estratégias. Dentre eles, o macaco é o mais engenhoso na busca de alimentos.

O homem, no início, compartilhou o mesmo espaço com esses ancestrais,
mas, pouco a pouco, à medida em que adotou o nomadismo, foi se distancian-
do na conquista de um novo espaço exclusivo para si e suas tribos.

Com o domínio da energia do fogo, ele foi transformando, paulatinamen-
te, o habitat do macaco, através do trabalho e conhecimento. Criou e ampliou
este espaço, para atrair e caçar animais e para fazer a agricultura.

As árvores transformaram-se em madeiras e utensílios; as pedras, em ins-
trumentos e monumentos; os rios, em reservatórios de água e alimentos, irriga-
ção e vias de locomoção; os minérios, em ligas e metais. O homem delimitou
uma fronteira mitológica entre seu espaço e o habitat (do macaco).

Em pouco tempo, o trabalho organizou a comunidade e o fluxo de poder.
Quanto maior a capacidade de modificar o habitat, mais necessidade de

espaço para suas atividades de expansão, segurança e bem-estar. Se este espaço
natural estivesse dominado ou ocupado anteriormente, lutaria por impor-se,
desalojando ou subjugando seus ocupantes. Uma questão de poder.

A agricultura foi a primeira e grande modificação do espaço natural. Con-
siderando o início da separação do homem do macaco, ela é bastante recente.
Esta transformação amplia-se com a agregação intensiva de energia e conheci-
mento, principalmente nas áreas onde o espaço natural é escasso.

A ocupação dos espaços desenvolveu vários tipos de sociedades: as agro-
pastoris, as comerciantes e as industriais.

Em diferentes épocas, regiões do planeta foram ocupadas por sociedades
e civilizações; em diferentes estágios de desenvolvimento, o conhecimento e o
poder também evoluíram de forma diferenciada. Por exemplo, os Incas não
conheciam a roda, mas formavam um império. Na Nova Guiné, ainda hoje, há
aborígenes antropófagos que conhecem apenas uma nota musical; contudo,
realizam a transformação do habitat (agricultura) de forma bastante sofisticada.

Nas regiões mais antigas do planeta, hoje, há uma civilização hegemôni-
ca (Europa Ocidental e Japão), onde as transformações foram tamanhas que o
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seu habitat natural (florestas, montanhas, campos, rios, lagos) foi totalmente
modificado pelo conhecimento e poder.

Nas regiões descobertas e invadidas, nos últimos cinco séculos, houve
um transplante da cultura européia. A cobiça, a conquista, a aventura provoca-
ram, no novo mundo, os mesmos choques ocorridos além-mar; e de forma muito
mais acelerada em função dos instrumentos de dominação, emprego de ener-
gia, acúmulo de conhecimento e organização do poder.

A natureza da América, África, Oceania e Antártida, ainda pristinas, co-
meçaram a ser extrativadas, suprindo as necessidades do Velho Mundo. Leva-
ram o ouro, prata e pedras preciosas; e também produtos vegetais (pau-brasil,
anil, madeiras) e animais (óleos de baleia, peixe-boi e tartaruga, para fabrico de
velas e construção civil; peles de mamíferos do Canadá e Estados Unidos; es-
sências naturais; produtos tropicais desconhecidos: milho, fumo, chiclete, fru-
tas, quinino, óleo de pau-rosa etc.).

Nos dois últimos séculos, a ocupação do habitat e o emprego de energia
mantiveram a diferenciação das sociedades em:

1. economias agropastoris - onde o espaço natural é pouco modificado
pelo homem e muito dependente dos fenômenos climáticos.

2. economias comerciais - independentes da extensão do espaço, mas
estrategicamente colocadas nele, para o acesso e suas trocas.

3. economias industriais - onde o espaço do conhecimento procura su-
plantar ou substituir a natureza e todos os seus suportes vitais.

Obviamente, a distinção entre essas sociedades não é fácil. Depende do
maior ou menor grau de integração de cada economia, em seu país.

Para uma análise genealógica do meio ambiente, a evolução da ocupação
do espaço natural pela agricultura é importante, pois fornece uma perspectiva
da evolução da consciência da Sociedade sobre a natureza.

No caso dos países industrializados, o que se percebe é que eles não
dispõem de habitat suficiente. Por carência de elementos naturais ou devido à
evolução de sua economia, a agricultura é relegada a um apêndice da atividade
industrial. Este é o caso da Europa Ocidental e Japão desde o século passado.

Embora estejam buscando a industrialização acelerada, desde a virada do
século, os países agropastoris têm, na atividade primária, a parte preponderante
da sua riqueza.

A partir de 1500, com a ocupação do espaço natural norte-americano
pelos imigrantes europeus, a natureza européia pode relaxar e ser conduzida
para um novo patamar sócio-econômico-cultural. Assim, a agricultura européia
deteve-se ou retrocedeu, e a natureza restaurou parte de “seu espaço” original.

A estrutura agrária européia, após o feudalismo, organizou-se na peque-
na propriedade rural familiar, o chamado “modelo prussiano”, onde há muita
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mão-de-obra familiar e núcleos culturais descentralizados. Neste modelo, a in-
dustrialização e a mecanização acompanham pari passo a produção estratégica
de matérias-primas para a indústria e alimentação da população e dos exércitos.
O desenvolvimento desta sociedade é autógeno-endógeno e independente.

Enquanto isso, no novo mundo, a agricultura avançava sobre a natureza
ocupando imensas áreas com plantações escravagistas e/ou invernadas de gado
extensivo, forjando a mentalidade política elitista das nações agropastoris, exó-
geno-ectógena dependente. Sacramentou-se a idéia de que a propriedade do
espaço natural é tudo; terra é poder.

Como comparar o valor de um mesmo produto do habitat e da agricultu-
ra?

A evolução da agricultura com o incremento de conhecimento tornará o
habitat cada vez mais vazio de valor (poder).

É a mesma situação chocante do produto de um assalariado ou de um
escravo ou servil.

Na agricultura, a busca de solução para este problema ocorreu nos EUA,
com a Guerra da Secessão (1860-65). País com um imenso espaço natural, a
região, originada da pequena propriedade familiar e da industrialização endó-
gena, contrapunha-se, na disputa de poder, com os estados sulistas feudais e
escravagistas, cujo poder consolidava-se na extensão das terras e suas mono-
culturas de milho, açúcar e algodão.

Após a Guerra da Secessão, o poder industrial norte-americano (nortista)
substituiu o poder agrário (sulista). A crise de estruturação do “espaço de co-
nhecimento” na sua agricultura, foi iniciada com os “Grant College”, mas a
consolidação continuou com a luta de habitat e espaço de conhecimento até as
primeiras décadas deste século. Os impactos do “conhecimento” sobre o “natu-
ral” começaram a preocupar o poder, em função de gravíssimos problemas,
como destruição do solo pela erosão eólica, hídrica, salinização etc.

A necessidade premente de um equacionamento criou um sistema assis-
tencial de extensão rural junto às universidades. O objetivo era unir o conheci-
mento formal e a sabedoria da vida, para transformá-los em tecnologia aplicá-
vel à agricultura.

O habitat não-agrícola fornecia produtos de lenta renovação, perdendo
seus valores, e sua degradação era maior, em função da abundância de espaço
natural, na reconstrução.

Após o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929, quando o sistema eco-
nômico ocidental faliu, o governo norte-americano transformou de vez sua
agricultura.

O crédito rural, disseminado pela extensão rural, foi um dos pontos de
apoio do New deal do governo americano. O princípio de reconstrução da eco-
nomia estava no financiamento subsidiado de uma agricultura que sustentasse a
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Indústria, o Comércio e o setor de Serviços. Ao mesmo tempo, a agricultura
tornava-se o maior consumidor destes, fechando um círculo, de modo que uma
alteração de um setor é compensado pelos outros de forma mais harmônica e
segura.

Uma grande estratégia foi aplicada em 1930: a Commodities Credit Co-
mission, CCC, que determinou a redução de 10% na área de plantio dos produ-
tores de milho, indenizando este valor ao agricultor antecipadamente. Os agri-
cultores, inteligentemente, deixaram de plantar nas áreas mais impróprias
(terrenos alagados, pantanosos, pedregosos, rasos, inclinados etc.), e aplicaram
mais recursos e insumos na área reduzida. O resultado foi um aumento de pro-
dução, mesmo com a redução da área plantada. Esta era a meta do governo
norte-americano.

O importante é que se passou a utilizar o conceito de produtividade (pro-
dução por área), que anteriormente somente tinha valor onde o espaço natural
era escasso (agricultura industrial).

O conceito de produção está associado ao habitat e a uma maior aleatori-
edade. Já produtividade é a produção por área, onde as inversões e investimen-
tos de energia, conhecimento, seguros e outros recursos procuram atenuar a
aleatoriedade.

Assim, o cultivo natural de milho ficou ultrapassado como atividade eco-
nômica industrial, por suas repercussões diretas e indiretas. Os EUA, mesmo
com enormes espaços naturais, passaram a ter uma agricultura industrial em
toda a sua área agrícola, em curto espaço de tempo, por meio das metas gover-
namentais, disseminadas por uma vasta propaganda.

Mais recentemente, o uso de variedades “criadas”, antes denominadas de
“melhoradas”, respondem mais e mais à aplicação de energia e carregam consigo
agregados de conhecimento, garantindo a produtividade crescente, formatando
um novo modelo agrícola. A economia americana recuperada, percebeu a impor-
tância desta agricultura para os consórcios financeiro-industriais reanimados.

O agricultor, que antes usava sua própria semente, esterco de gado e energia
animal para produzir no habitat ilimitado, tinha um maior retorno, uma maior
margem de lucro, estava isolado e era maioria da população, fora do consumis-
mo de “bens, produtos e capitais”. No entanto, com o crédito, ele adota uma
nova mentalidade econômica, pois com a mesma produtividade através de uma
inversão em sementes, fertilizantes, energia do petróleo, tratores etc., o giro
financeiro é muito mais proveitoso para o círculo econômico industrial; assim
se valorizam as safras e terras agrícolas.

Por outro lado, o espaço natural nos EUA recuperou uma parte de sua
fronteira, indevidamente ocupada pela agricultura extensiva. Os norte-america-
nos, percebendo a dominação desenfreada da natureza, com ocupação do habi-
tat, como no Velho Mundo, anteciparam-se, preservando áreas intactas para as
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gerações futuras. Foram medidas visionárias, pois nem mesmo os povos mile-
nares, por falta de retrospectiva ou carência de espaço, puderam tomá-las. Os
parques nacionais (Yosemite e Yellowstone) e outras reservas naturais passaram
a compor um patrimônio ainda desconhecido pela civilização ocidental.

A visão mitológica da natureza e a sabedoria de vida dos índios norte-
americanos podem ter contribuído para isto. A famosa carta-resposta do Caci-
que Seatle, de 1852, é um exemplo da nova atitude perante o espaço natural.
Serviu de exemplo para todas as nações, e para os norte-americanos em particu-
lar, estimulando a educação com civismo para o respeito ao patrimônio da his-
tória natural de seu país.

Na nova agricultura yankee, o dinheiro emprestado ao agricultor retorna
não só como safra ou juros, mas com o aumento das etapas de industrialização,
comércio e serviços. Estas atraentes oportunidades industriais e empresariais
fizeram com que muitos agricultores optassem pelas atividades industriais.

O lema norte-americano, “um agricultor alimenta 76 cidadãos nas cida-
des”, foi usado politicamente pelo governo. Foi uma falácia, pois o número de
pessoas ligadas à agricultura hoje é o mesmo que antes do crash. Mas funcio-
nou.

O operário que faz o pneu do trator, o que sintetiza o fertilizante, o que
refina petróleo, o que cria embalagens ou transporta a produção, continua liga-
do à agricultura. Isto foi entendido ao pé da letra nos países subdesenvolvidos,
provocando o êxodo rural com todas as suas conseqüências.

Nos dias de hoje, não se aceita mais a visão fisiocrática (Quesnay) de que
a agricultura é a única geradora das riquezas com a utilização do espaço geo-
gráfico e das condições climáticas, pois o espaço de conhecimento começa a
participar numa intensidade crescente, alterando as relações anteriores.

Se antes quem investia 1 para colher 4 ganhava mais, agora, quem investe
4 e colhe nove, ganha muito mais, pois tudo tem maior valor relativo. A visão
do New Deal é de que investindo 4 para colher 9 ganham todos, pois estes nove
geram impostos, empregos, comércio, giro nos bancos, nas bolsas etc. O di-
nheiro ofertado ao agricultor é subsidiado, para que ele não fique sem investir,
esperando colher os 4 (naturais).

Antes do New Deal, um agricultor não precisava sistematicamente de
crédito, era apenas uma decisão pessoal. De acordo com a visão fisiocrática da
agricultura, ele plantava de tudo, pensando na sua sobrevivência, vendendo o
excesso. Para crescer, ele precisaria de mais terra, mas com o preço desta subin-
do e com o controle cada vez maior do espaço da natureza, havia um ordena-
mento na ocupação do espaço da fronteira agrícola, e o agricultor acomodava-
se mais facilmente.

O modelo do New Deal foi expandido para o mundo após a Segunda
Guerra Mundial, com fins hegemônicos.
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No Brasil, a ocupação do espaço natural desenvolveu-se na forma de
extrativismo não-renovável. A paisagem, flora, fauna e clima, estranhos aos
colonizadores, levou-os à destruição, por medo e ignorância. Daí, em função
da rápida resposta da natureza, surgiu a agricultura itinerante,

Devido as suas dimensões, o habitat nacional ainda não foi totalmente
ocupado. Mantém-se desconhecido, o que impede uma análise comparativa
com o Velho Continente ou com os Estados Unidos.

Mas o Brasil segue as pegadas de ambos. Convive com uma agricultura
caricata, que é itinerante na expansão da fronteira agrícola, ocupando o habitat
de uma natureza ainda sem espaço ou limite definido; ao mesmo tempo, a pe-
quena propriedade rural familiar (prussiana), que adota diferentes níveis de tec-
nologia, ainda é responsável pelo abastecimento da quase totalidade da popula-
ção. O governo estimula os ideais do New Deal desde 1955, mas não há as
pré-condições existentes nos EUA.

O crédito agrícola, aqui, não é utilizado para o fortalecimento do círculo
econômico-financeiro, mas para a especulação financeira e compra de terras.
Muitos agricultores recebem crédito subsidiado, para “modernizar” suas pro-
priedades através da produtividade, mas desviam os recursos para comprar mais
terra na fronteira agrícola, pois terra é poder. Outros não têm condições de ab-
sorver a tecnologia e administrar o crédito e, conseqüentemente, são obrigados
a vender suas terras em processo de urbanização “estimulada”, causando o êxodo
rural e provocando a concentração da propriedade.

Esta “possibilidade” capitalista fará com que desapareçam 999 agriculto-
res “incompetentes” em áreas de 10 hectares para que surjam 9 agricultores
“eficientes” em 10.000 hectares. Simultaneamente, aparecerão mais agriculto-
res de 10.000 hectares na fronteira agrícola, na maioria das vezes sobre o espa-
ço da natureza .

Qual é o resultado?
O habitat fica cada vez mais reduzido; concentração de propriedades; o

custo de produção será mais competitivo. O agricultor será obrigado a consu-
mir cada vez mais tecnologia, crédito, insumos, energia etc.

Para o Governo, parceiro e cúmplice do empresariado e dos banqueiros,
do ponto de vista financeiro é mais importante o agricultor de grandes áreas, o
chamado ruralista, pois ele adquire o crédito mais barato, diminuindo o custo e
impacto do subsídio do crédito rural na economia. Também é importante do
ponto de vista político, uma vez que são os grandes capitais que garantem a
manutenção (eleição e reeleição) dos dirigentes do Estado.

Em síntese, a agricultura industrial está em todos os quadrantes do mun-
do. Os americanos expandiram-na para o planeta de forma simples; fizeram os
governos satélites fomentarem o modelo. O crédito, os insumos, a energia, as
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máquinas, o comércio, os serviços são propriedade deles; e como, além do
mais, detêm uma grande produção, regulam os preços na bolsa de Chicago e os
estoques internacionais.

Pode-se imaginar os efeitos inflacionários de tamanho controle sobre o
restante da sociedade. Também é possível imaginar a repercussão destruidora
sobre o habitat, mesmo havendo caricaturas de parques e reservas naturais.
Aliás, seguindo a onda determinada em Wall Street, a partir de 1996, o Governo
brasileiro deflagrou o processo de privatização das reservas naturais. O bem
natural não é mais um bem público, mas um produto de mercado.

Caso similar acontece com os recursos hídricos. Também há interesse em
mudar seu conceito. Em 1997, o Congresso Nacional discutia um Projeto de Lei
do Governo para doação de poços e açudes no Nordeste construídos pelo De-
partamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Tradicionalmente o
DNOCS cumpriu os mandos e desmandos dos coronéis políticos da região.
Com a determinação neoliberal de fazer do Estado brasileiro um estadinho,
também os poços e açudes tinham que ser repassados para o setor privado ou
para os municípios que, também tradicionalmente, são (muito) incompetentes
para lidar com os recursos hídricos. A água, que deveria ser considerada um
elemento básico para “segurança alimentar”, utilizando o conceito deles, ainda
mais que está se tratando do semi-árido brasileiro, onde o líquido é raro e caro,
a água também está se tornando bem de comércio, um produto como outro
qualquer.

No Brasil, ao contrário do que ocorreu nos EUA, a expansão da agricultu-
ra sobre o espaço natural ainda não terminou. O pior é que aqui se fingiu tomar
os exemplos de lá e muitos parques e reservas naturais criadas, ficaram apenas
no papel. Daí, para “corrigir a falha”, pregam a privatização.

O que há é uma catástrofe alimentada pelo Estado. Amigos do Governo
(políticos, empresários e até mesmo ONGs) exploram os recursos naturais, tiram
madeira, praticam criação de gado... Em alguns casos aplicam o fogo dentro de
área de reserva para abertura de clareiras e rebrote dos pastos para o gado.

Isto é o que se pode esperar de um Governo que destina dinheiro público
para o desmatamento de florestas e substituição do Cerrado, Mata Atlântica, Ama-
zônia e Caatinga por eucalipto, pinho americano, gmelina, acácia-negra etc.

As estruturas cartoriais, o conhecimento científico e a tecnologia exóge-
na, sobre o espaço natural, estabelecem que as formações naturais são um em-
pecilho ao progresso sócio-econômico. A visão é medieval, dantesca, de pura
violência contra o planeta, mas saudada como exemplo de desenvolvimento
empresarial e até “modelo ecológico”. O que uma boa campanha publicitária
não faz?... As plantações de árvores de ciclo rápido para as indústrias madeirei-
ras e de celulose são chamadas de “florestas”, num acinte à inteligência.
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ABAIXO AS FLORESTAS!

Em meados de 1997, em Silveira Martins (RS), onde se acha um dos
últimos redutos de Mata Atlântica (tombado pela Constituição Brasileira), foi
realizado um curso sobre o “Manejo sustentado da mata atlântica”, patrocinado
pelo escritório da Ajuda Técnica Internacional Alemã, GTZ. O debate que ocor-
reu ali representa uma vergonha na história natural deste país e, particularmen-
te, para os meios acadêmicos.

Antes do relato, é preciso conhecer a GTZ.
A entidade, antecipando-se à Nova Ordem Internacional, funciona den-

tro do aparelho de estado gaúcho para o meio ambiente (a FEPAM), priorizando
e viabilizando políticas públicas no setor ambiental. É uma espécie de LBA
transnacional. Cabe destacar que a “filantropia” aí é extremamente lucrativa
para a economia alemã.

O cenário é Silveira Martins, onde a questão ambiental mobiliza as pesso-
as, desde a reunião de Estocolmo, em 1972. A mídia e ONGs, nacionais e inter-
nacionais, estão presentes, denunciando, esclarecendo e conscientizando a po-
pulação nos últimos 20 anos, para o combate à poluição e à devastação das
florestas, e sobre os meios de proteção à natureza.

Em que pese este esforço, não se pode relegar a grave crise econômica
que assola os países em desenvolvimento. Os dirigentes municipais do Brasil
vêem cair a arrecadação de impostos (ICMS), os recursos federais, e querem
distância de tudo que se refira à preservação do meio ambiente. Preservar o
meio ambiente, na visão estreita desta gente, significa impedir a utilização dos
espaços naturais - transformando-os em espaços “produtivos agrícolas” - uma
das últimas fontes de recursos para o município.

Na verdade, tal fato demonstra que a visão neoliberal, dita moderna, é em
tudo medieval. No passado também se tinha a natureza como fonte de recursos
e sua devastação era plenamente justificada pelo preço do progresso. Como se
percebe o discurso é o mesmo. E o que dizer da proposta neoliberal de um
governante como Fernando Collor de Melo ou seu discípulo, Fernando Henri-
que Cardoso, que, para manter o Plano Real, vende o patrimônio nacional a
preço de banana nanica?

Nesta ansiedade dos municípios pela arrecadação de impostos, não há
preocupação com a erodibilidade do solo, depleção dos mananciais de água,
contaminação e destruição de flora e fauna.

Ainda bem que há exceções. Alguns estados, como São Paulo e Paraná,
com maior organização administrativa, criaram um dispositivo ambiental, no
qual os municípios recebem valores em função das áreas de preservação ambi-
ental, que existam ou venham a ser criadas em sua jurisdição, como compensa-
ção pelas áreas naturais ou protegidas. Este imposto, denominado ICMS-Ecoló-
gico, tenta conter a ira dos prefeitos desenvolvimentistas.
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Mas, voltando à Silveira Martins...
O que se ouviu lá foram professores do Curso de Engenharia Florestal da

UFSM, atuando como economistas renascentistas neoliberais. Demonstrando
total insensibilidade, contrapuseram-se às experiências de manejo sustentável
da Mata Atlântica de Silveira Martins. Afirmaram que aquele mato era um estor-
vo; que não tinha rendimento de 1 m3/ha/ano; que não existia conhecimento
técnico que justificasse o manejo sustentável de florestas tropicais; que era anti-
econômico mantê-las, pois um talhão de eucalipto ou pinus renderia muito mais
economicamente... Em suma, mais pareciam empresários madeireiros preocu-
pados com seus negócios do que cientistas florestais a serviço da sociedade.

A bem da verdade, o que se estava debatendo era a preservação de uma
heróica e rara faixa de floresta remanescente da Mata Atlântica. Trata-se de um
privilégio para a Universidade e seu curso de Engenharia Florestal ter a mata
ali, dentro do perímetro de suas aulas práticas.

Pelo visto, além de não conhecerem o mínimo de ecologia e meio ambi-
ente, tais professores também desconhecem história natural. No início da sua
colonização, o Paraná tinha um espaço natural (florestal) superior a 40% do seu
território; hoje, o restante de florestas é inferior a 1,6% da superfície do Estado.

A postura desses professores (um bom exemplo da mentalidade acadêmi-
ca) demonstra que aprovam a proposta empresarial do habitat vazio de valor
como empecilho, só se valorizando através do conhecimento, como o plantio
de eucalipto ou pinus. O diabo é que estão ultrapassados! A nova ordem inter-
nacional, avalizada pela ONU, defende agora a sustentabilidade da economia
florestal em áreas tropicais e subtropicais.

A RIQUEZA FLORESTAL

No passado, um grupo social colonizador instalou-se na região florestal
gaúcha, extraindo seus produtos, transformando-os em riquezas. A madeira e
produtos florestais foram o capital inicial da transformação em áreas agrícolas,
industriais e urbanas da sociedade atual.

Quais os efeitos sobre a economia do Rio Grande do Sul?
Naquela época, porém, não havia conhecimento para o manejo sustenta-

do das florestas, e muitas áreas de mata foram indevidamente ocupadas por
agricultura.

Uma plantação de eucalipto é um produto, como um parafuso ou um
automóvel. A qualquer momento se tem o valor contábil da mesma, um inven-
tário e uma projeção de lucro, conforme a finalidade: celulose, serraria, carvão,
sementes, cortina florestal etc., em função de um período de anos.

A mesma visão deveria se ter da Mata de Silveira Martins.
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Para tanto, seria necessário calcular o valor daquelas matas no início da
colonização, quando ela estava em seu clímax. Qual a quantidade de madeira e
o valor financeiro do que poderia ser retirado de forma sustentada até os dias de
hoje? Utilizando a matemática financeira é possível ter esses números. Seria
preciso abater o valor das áreas incorporadas à agricultura. E aí se calculariam
os prejuízos para a mata e sua descapitalização. Mas não é difícil criar um mo-
delo informatizado utilizando inventários comparativos de áreas idênticas, até
que se resgatasse o valor do patrimônio natural de Silveira Martins.

Quando os professores disseram que o trecho de Mata Atlântica em Sil-
veira Martins tem crescimento inferior a 1 m3/ha/ano, incorreram em um ato
temporal de má fé tecnocrática.

Infelizmente, o mais exaltado dos professores florestais presentes havia
apresentado recentemente um parecer particular, em nome da Universidade
Federal, sobre o tricentenário de uma árvore, o cipreste farroupilha, tombado
como monumento histórico gaúcho na cidade de Guaíba. Consta, inclusive do
brasão e bandeira do município.

Acredita-se que o cipreste seja marco do túmulo de um General espanhol
(175?), morto nas lutas de conquista. À sombra da árvore, já centenária, Bento
Gonçalves e demais líderes traçaram os planos das batalhas da Revolução Far-
roupilha (1830-1840).

Uma imobiliária desejava construir um espigão no topo de morro a pou-
cos metros do monumento vivo, alterando seu entorno, e contratou o parecer
do especialista. Ele não via qualquer empecilho para remoção do cipreste, por
ser uma árvore caduca...

Após o fim do Pacto de Yalta, uma nova Ordem Internacional foi estabe-
lecida. Ela considera o mundo homogêneo, a caminho do Estado Mundial, onde
a natureza conquista poder mitológico, sem fronteira agrícola a ser conquista-
da, sem habitat indevidamente ocupado.

Apenas o espaço do conhecimento deve avançar, de forma sustentável,
para sanar todos os problemas na agricultura, na natureza, na sociedade como
um todo.

A partir de 1990, a Nova Ordem Internacional determinou ajustes nacio-
nais para não haver especulação financeira, não haver inflação interna. Então,
as fronteiras e tarifas alfandegárias foram abolidas, os mercados aglutinaram-se
a caminho do poder planetário.

Determinou-se ainda que, em nível internacional, os custos de produção
deveriam ser competitivos. Os agricultores, “viciados” com o crédito, sentiram-
se traídos, mas não há escapatória. São dependentes, drogados, têm que obede-
cer. Cabe ao traficante o domínio e a determinação das regras. A mudança é
parte da estratégia de implantação da nova agricultura e do novo manejo dos
Recursos Naturais Renováveis. Tem início a fase sustentável da economia in-
ternacional.
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Nela, o governo monopolista, antes encarregado do fomento e da infra-
estrutura, dará lugar às empresas transnacionais de business. Toda política de
subsídios será eliminada pela competitividade da eficiência tecnológica, e as
políticas públicas estarão a cargo das mega-empresas.

A agricultura fisiocrática que fez do Sul do Brasil uma região rica até
1955, onde se investia 1 e colhia 4, com o estado apenas gerenciando a justiça
social e o equilíbrio econômico, foi substituída pela Revolução Verde, onde se
investiam 4 para colher 9. Mas o espaço natural ainda não estava plenamente
ocupado.

Hoje a região Sul está endividada, com a quase totalidade de sua popula-
ção na miséria absoluta. Ela, que em passado recente, tinha indústria autógena,
ciência e cultura respeitadas, não tem mais nem futuro.

Neste abismo, estão todos os países agropastoris e as economias em de-
senvolvimento industrial exógeno.

Se o empresário rural endividado não plantar, descapitalizar-se-á mais
ainda e correrá o risco de ver sua propriedade transformada em área de Refor-
ma Agrária, mesmo havendo espaço (habitat) disponível. Não tem escapatória.
E tem que consumir tecnologia para não ser chamado de incompetente e cair na
mesma situação.

A confusão é tal que um líder ecologista internacional apareceu num pro-
grama de vídeo de uma entidade que atua, contra a Reforma Agrária, dizendo:
as grandes propriedades rurais dos pampas são verdadeiros refúgios e até san-
tuários ecológicos, com suas reservas de jacarés, ratão-do-banhado, capivaras,
aves etc. Um exemplo maravilhoso. Virou ecologista para manter seu poder. O
ingênuo personagem não entendeu que a Reforma Agrária nada mais é que
uma disputa entre o espaço da agricultura natural e o espaço da agricultura do
conhecimento.

O que se deve evitar é que a agricultura dos assentamentos de Reforma
Agrária não invada o espaço da natureza, como tem acontecido em muitas áre-
as. É importante manter intacta a agricultura “natural” dos pampas. Ela passou
quase incólume pela Revolução Verde, por ter o respaldo do regime autoritário.

Pelos cálculos do Governo, o custo de assentamento de cada família no
processo de reforma agrária é de US$ 40 mil dólares. Considerando que há,
hoje, cerca de 200 mil famílias para serem assentadas, o custo total é absurda-
mente obeso: US$ 8 bilhões. Ou seja, para ter novamente uma estrutura agrária,
na mesma situação de 1955, teria que desembolsar esta soma astronômica. Até
que não é tanto se considerar que no período 1996/987 o Governo Fernando
Henrique Cardoso deu R$ 20 bilhões aos banqueiros pilantras; e, em novembro
de 1997, para evitar que o Brasil quebrasse (tão frágil ficou sua economia) com
a queda da bolsa do outro lado do planeta, enfiou mais R$ 13,5 bilhões no
cassino denominado bolsa de valores. Economia neoliberal é isso aí, uns agio-
tas na Ásia especulam e perdem grana no cassino da bolsa, e o Brasil tem que
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bancar. Quando perdem o Terceiro Mundo banca o prejuízo, quando ganham,
fica entre eles.

O custo de implantação da Reforma Agrária deve ser maior do que foi
calculado. Afinal, vai ser preciso ensinar agricultura de verdade nos assenta-
mentos, uma vez que os agricultores só sabem plantar as culturas da Revolução
Verde. Mas, como todo mundo sabe que o Governo não está interessado em
fazer reforma agrária, esta não é uma preocupação tão urgente - para eles, cla-
ro.

A proposta de diminuição do Estado com a privatização em larga escala é
bastante lucrativa para o setor de agribusiness internacional. Na verdade, vem
deles tal proposta.

A agricultura dos países periféricos será a agricultura das grandiosas cor-
porações e complexos integrados internacionais. Nem mesmo o grupo Itamara-
ty terá, em médio prazo, condições de competir. Por isso, eles quiseram se ante-
cipar, mudando de linha, mas sem abandonar as tetas da União, construindo
uma estrada de ferro com dinheiro público para garantir sua sobrevivência atra-
vés da prestação de serviços de transporte.

Estes são, na atualidade, os principais elementos de discussão sobre o
meio ambiente na questão de globalização da economia entre os blocos interna-
cionais. E já estão entre nós - fazendo as leis, ditando as ordens. Cuidado!

É tempo de meio silêncio
de boca gelada e murmúrio
palavra indireta, aviso
na esquina. Tempo de cinco sentidos
num só. O espião janta conosco.

(Carlos Drummond de Andrade, “Nosso tempo”)

Com a Nova Ordem Internacional, será necessário investir 12 para colher
20. É claro que tal conjuntura é prejudicial à grande maioria dos países em
desenvolvimento. Mas a grande maioria tem seus dirigentes plenamente contro-
lados por este poder internacional, que o sustentam à frente da área de saque. A
propaganda é vasta e social: promessa de não haver mais lugar para ditaduras,
misérias, fomes, concentração de renda, monocultura ou produção especulati-
va. Exatamente tudo que eles fizeram até hoje!

A mesma GTZ, da Alemanha, que muito lucrou com a Revolução Verde,
novamente se antecipa, e traz o “Pró-Renda” para ensinar e financiar a “diver-
sificação de cultivos viabilizando a pequena propriedade rural familiar”. Bem
recebida, a entidade instala-se na ante-sala do Governo, com sua “filantropia”
pós-industrial. Tudo é organizado a partir da ótica de mercado, onde todos se-
rão habilitados para o consumo globalizado.
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O caso da Mata Atlântica de Silveira Martins é exemplar. Ela não é apenas
um espaço natural protegido, mas um componente da identidade cultural de
uma comunidade; um espaço restaurado no passado e projetado para seu futu-
ro. Conseguirá ela sobreviver como tal, ou será espaço privilegiado para algo
ainda inédito, o espaço do conhecimento do environmental business?

UTILITARISMO AMBIENTAL NO BRASIL

Nas “Ordens Filipinas”, um dos primeiros documentos citando nosso país,
condenava-se a degredo no Brasil quem cortasse árvores em território lusitano.
No “Alvará Real” de 9 de julho de 1770, o rei proibia que nas Capitanias fosse
feita lenha com vegetação de manguezal, por ser esta a única espécie que for-
necia tanino para curtir couros e fazer tinta de escrever na Colônia; isto prejudi-
caria os interesses da Coroa.

Tudo, naquela época, era retirado da natureza. A mata valia para a Coroa
portuguesa por causa do pau-brasil, e o mangue, por causa do tanino. Mas, para
o habitante local, o único valor era o da lenha fácil e de boa qualidade.

A máxima, “conhecimento científico é poder tecnológico sobre a nature-
za”, tinha significados utilitários.

Passados 500 anos, não mudou a visão utilitária e dominante sobre a
natureza. Há a mesma devastação inconsciente da mata e prossegue a extinção
dos manguezais.

A natureza sempre foi tão vital para a criação de riquezas, que os econo-
mistas a tinham como “as condições invariáveis da produção”. Embora filosófi-
co, este conceito permeou a economia até muito recentemente, pois a atividade
econômica tem, na natureza, o local de praxis (alimento, utensílios, energia,
locomoção etc.). Aplicar a vontade do homem é obter como resultado o poder
tecnológico.

No Brasil, as árvores não tinham (e ainda não têm) valor como árvore,
mas como fonte de recurso pecuniário (madeira serrada, lenha cortada, matéria
prima para tanino etc.). Existe até uma obra famosa que sustenta esta postura:
“Árvores úteis do Brasil”. Portanto, aquelas que não forem citadas na obra se-
rão consideradas inúteis, descartáveis. Daí não estranha que o paradigma eco-
nômico moderno, tenha dividido a natureza em “Recursos Naturais Renová-
veis” e “Recursos Naturais Não-Renováveis”. Partindo-se da premissa de que
os primeiros eram infinitos e os últimos, esgotáveis, então os primeiros podiam
ser administrados, “manejados”, permanente e convenientemente, conforme a
vênia do Governo.

A natureza foi a primeira grande fornecedora. A agricultura natural tor-
nou-se a segunda maior fornecedora. Nos últimos 200 anos, a agricultura in-
dustrial trouxe grande transformação ao mundo. Seus impactos no Brasil ocor-
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reram a partir de 1920, concentrando efeitos desses impactos sobre o homem e
a natureza. Devido a razões de mercado, a agricultura industrial ainda nem
chegou.

A atual etapa da agricultura industrial, a Revolução Verde, nascida após a
Segunda Guerra Mundial, trouxe o comércio de máquinas, fertilizantes, agrotó-
xicos, sementes, combustíveis, crédito rural antes praticamente desconhecidos.
O uso destes insumos, mecanização, energia e capital, provocou uma transfor-
mação total do país.

A cafeicultura, carro-chefe da economia nacional desde o século retrasa-
do, ocupou o espaço da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, depois o Planalto
Piratininga, mais recentemente na região dos pinheirais do Paraná, sobre a Mata
Atlântica no Espírito Santo, e na Amazônia.

O café valia muito para a economia e a “mata” era vista como um empeci-
lho. Era, não, é! Ainda hoje o Banco do Brasil considera como “benfeitoria” a
queima ou destruição de florestas para o plantio de café. Nas escolas técnicas e
superiores, aprende-se como realizar esta tarefa com eficiência e economicidade.

Em substituição à floresta, planta-se café, cana-de-açúcar ou capim,... o
que utilitariamente der mais lucro, o chamado cash crops.

Desde o início da colonização, o brasileiro caracterizou-se como um povo
extrativista. Ele vive da natureza, retirando dela o pau-brasil, ouro, café, borra-
cha, charque, pinheiros, conforme os ciclos econômicos do momento.

O extrativismo da madeira, em velocidade maior que a sua reposição, fez
com que o recurso natural, aparentemente renovável, se esgotasse. Como foi o
caso do pau-brasil e várias espécies de madeiras-de-lei.

Quando necessitaram de madeira e lenha, os empresários da “Revolução
Verde Industrial” plantaram aquilo que lhes convinha à demanda e qualidade.
Por exemplo, a expansão dos cafezais no Planalto Piratininga fez escassear de
tal forma a mata e lenha que as ferrovias paulistas foram obrigadas a plantar
maciçamente o eucalipto, árvore oriunda da Austrália. E como as melhores ter-
ras estavam com a agricultura, o eucalipto teve que se instalar nas terras mais
pobres. Logo batizaram de “reflorestamento industrial”.

Com o tempo virou praga. O eucalipto foi ocupando terras nobres, to-
mando o lugar da mata e também da agricultura. Aí a “Revolução Verde Indus-
trial”, tão socialista e ambientalista, conforme sua propaganda, mostrava sua
face real, cruel e sem escrúpulos. As “florestas” de eucaliptos ocupavam largas
áreas do Sul do país e chegavam ao Nordeste. Em 1996 a Embrapa teve a cara
de pau de apresentar ao governo pernambucano o projeto para implantação da
cultura do eucalipto no litoral do estado. Como a Mata Atlântica praticamente
não existe mais, e os canaviais já fizeram sua parte de devastação, não haveria
empecilho à implantação da nova cultura desenvolvimentista. Naturalmente o
projeto foi saudado com louvores pelos setores empresariais da região.
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Embora sem um valor econômico objetivo, o conceito de “mata” incluía
cipós, pássaros, árvores, arbustos, fauna, córregos, rios, em suma, vida, energia
em equilíbrio, biodiversidade. Além do mais, a cultura brasileira, embora extra-
tivista, sempre colocou a floresta em dois nichos: o da contemplação e o do
atraso. Quando se fala em floresta, diz-se de algo primitivo, rude, antigo, sem
serventia. Entre a mata e a vida urbana, há o contraste do fogão à lenha e do
forno de microondas - o fogão pode até ser legal, mas o moderno, o prático, o
científico, é o forno de microondas. Mesmo que ninguém saiba que porra é
microondas!

Portanto, na comparação de praticidade entre uma floresta natural e uma
“floresta” de eucaliptos, ganha a australiana. O rendimento da plantação homo-
gênea de essências florestais é maior; seu valor econômico e custo de implanta-
ção são menores. O eucalipto cresce rápido, atrai mais enquanto investimento
econômico; à medida que a natureza torna-se mais escassa seu valor aumenta
cada vez mais. O eucalipto, um patrimônio privado, ocupa o lugar da natureza,
um patrimônio público. Ele é parte de um segmento econômico importante,
pois há necessidade de sementes, fertilizantes, mecanização, agrotóxicos, em-
préstimos bancários, créditos, organização, serviços e tudo mais que a socieda-
de industrial, dia a dia, aperfeiçoa. Sua expansão passa a ser controlada pelo
mercado com o incentivo do Governo, privilegiando o patrimônio privado.

COMO SE INSTALA UM CARTÓRIO

No Brasil, o extrativismo de madeira, vegetais e produtos da mata, e até
peixes dos rios, eram controlados pelo Instituto Nacional do Pinho. O nome
justifica a importância do pinho na economia extrativista do Brasil meridional,
sob o modelo mercantilista, pré-industrial.

Outro produto do extrativismo de grande importância era a borracha. Era
mercadoria na Amazônia até o momento em que o setor industrial da Revolu-
ção Verde botou suas patas no negócio. A grande mudança ocorreu, quando ela
se transformou em insumo estratégico para a indústria automobilística. Então
foi levada para a Malásia, Índia, Cochinchina. Até mesmo o Pará se “moderni-
zou” - ela é plantada ordenadamente, como “reflorestamento”, dentro do para-
digma industrial. Setenta anos depois, a seringueira chega ao Espírito Santo,
plantada como o eucalipto.

O servilismo nacional é antigo. O governo brasileiro aceitou a implanta-
ção do sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural que os norte-america-
nos haviam implantado em seu país. Em 1947, em cada estado brasileiro, insta-
lava-se uma Emater, com o objetivo de, como eles diziam e dizem até hoje,
“modernizar o setor agrícola”. Na verdade, adotava-se o paradigma industrial
mundial, integrando o agricultor a uma rede de poder, onde ele se tornava mero
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fazedor e consumidor, e fortalecendo o novo segmento da economia, a agricul-
tura industrial. Isto foi feito com a ajuda benemérita das Fundações Rockfeller
e Ford, interessadas em expandir seus negócios na agricultura, o comércio de
tratores e implementos, combustíveis, sementes, agrotóxicos, fertilizantes, in-
formações, mercados, bolsas, propaganda etc.

 Com este objetivo, muitos funcionários públicos (burocratas, professo-
res, cientistas etc.) foram fazer treinamento nos Estados Unidos. Paralelamente,
os currículos nas escolas técnicas brasileiras foram modificados para que geras-
sem os recursos humanos que iriam respaldar o novo paradigma e consolidar as
novas corporações e elites do novo paradigma.

No Brasil, uma vez que o pinheiro já estava com oferta decrescente, para
instalar em definitivo a atividade florestal industrial, eliminou-se o Instituto
Nacional do Pinho, e criou-se o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores-
tal, IBDF, calcado no Serviço Florestal do Estado de São Paulo, que, por seu
turno, é uma cópia do Serviço Florestal dos Estados Unidos da América. Evi-
dentemente, a ênfase do novo Instituto foi a plantação maciça de eucaliptos e
pinheiros americanos, que propiciavam retorno garantido a curto prazo, e ainda
houve investimentos em mecanização, fertilizantes, corretivos, salários, crédi-
tos etc., forjando um pujante segmento na economia.

Esta economia florestal industrial expandiu-se sobre as áreas devastadas
e cobertas por “matas” sem valor do ponto de vista industrial. Assim, teve início
a implantação de florestas sem a preocupação com as matas. Aliás, como já foi
visto, a propaganda governamental colocava a mata como atraso, obstáculo ao
progresso, daí ser necessário eliminá-la. O professor W. Lima, da Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, cita que, nas Escolas Superiores de Agro-
nomia e Engenharia Florestal, discutia-se até recentemente a substituição da
mata pelo reflorestamento industrial. Hoje, como o paradigma está se modifi-
cando (virou “ecologista”) asneiras desde tipo são raras; nas fronteiras de de-
senvolvimento tecnológico, porém, continuam se manifestando.

O IBDF (industrial) substituiu a “obsoleta estrutura” do Instituto Nacional
do Pinho, transformou a mentalidade dos funcionários e aplicou as políticas de
Governo, para transformar a natureza, um bem de todos, em bem privado, e
criou o segmento florestal auto-suprido. Daí o termo subliminar, “Desenvolvi-
mento Florestal”, em um país inteiramente coberto por florestas; e o uso do
termo “reflorestamento”, onde é floresta entra área a “reflorestar”.

O curso de engenharia florestal, dentro deste modelo, propiciou o atendi-
mento às metas da “plantação de árvores” (oficialmente denomina-se “flores-
ta”). Na década de 70, a quase totalidade dos engenheiros florestais trabalha-
vam direta ou indiretamente com estes reflorestamentos. O governo, através de
“incentivos fiscais” (Lei Nº 5.106/66), destinava o imposto de renda a ser reco-
lhido das empresas para a plantação de árvores, antecipadamente. Assim, acele-
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rava-se a substituição da mata (patrimônio público) pelo bem privado de gran-
des consórcios agroindustriais. O IBDF transformou-se em um cartório buro-
crático ideológico de proteção à nova ordem, arrecadando com as “licenças” de
desmatamento.

O mesmo ocorreu com o extrativismo da borracha. Foi criada a Superin-
tendência de Desenvolvimento da Heveicultura, Sudhevea, para instituir o cul-
tivo industrial da borracha de plantio, com a destruição das seringueiras e das
comunidades que nelas viviam.

Dentro do mesmo modelo, instituiu-se a Superintendência do Desenvol-
vimento da Pesca, Sudepe. Sua missão era eliminar os pequenos pescadores
artesanais, substituindo-os pelas grandes empresas de pesca. O mais grave é
que isto foi realizado com dinheiro de incentivos fiscais e empréstimos a fundo
perdido, gerando uma rede de corrupção dantesca. Isto aconteceu no regime
militar, ditatorial, que usou deste seu poder autoritário para instalar sua ideolo-
gia nos novos órgãos, criados, paradoxalmente, para dar “eficiência” ao setor.
O curioso é que o Governo Fernando Henrique Cardoso, e antes dele, o de
Collor de Melo, usaram do mesmo argumento ditatorial - necessidade de “efici-
ência” - para justificar a entrega do patrimônio nacional ao mesmo poder inter-
nacional.

Há 40 anos, o mundo começou a se preocupar com o esgotamento dos
recursos naturais não-renováveis e com o comprometimento dos recursos natu-
rais renováveis, devido à poluição.

Em junho de 1972, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, em Estocolmo, Suécia, que teria servido para uma “correção de rumo”
da Sociedade Industrial. O Brasil encontrava-se sob regime de exceção, com a
economia dominada pelo euforismo, com profetas-ministros prevendo um cres-
cimento por volta dos 10 % ao ano! Aqui já se instalara a revolução industrial
agrícola. A transformação de patrimônio público em bem privado fazia as fron-
teiras agrícolas expandirem-se de forma célere sobre os pinheirais do Sul; Mata
Atlântica no Leste, especialmente no Espírito Santo; Floresta Amazônica no
Norte; Cerrado no Centro-Oeste e Caatinga no Nordeste. Apesar de tanta propa-
ganda sobre as virtudes superafrodisíacas da agricultura moderna, a safra de
grãos permanecia estacionada nos 70 milhões de toneladas.

Em Estocolmo, os países industrializados lançaram suas políticas e pro-
gramas ambientais para o controle da poluição, o principal problema que os
afligia. As decisões de Estocolmo foram recebidas com azedume no Brasil. De
um modo geral, nos países em desenvolvimento, que não tinham problemas
generalizados de poluição, mas desníveis sociais e devastação ambiental, as
propostas eram desconfortáveis principalmente para os dirigentes. E com a cons-
cientização popular cada vez maior, surgiu uma voçoroca entre Governo e ci-
dadania.
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Na tentativa de suportar o ataque enfurecido de ambientalistas e alguns
estudiosos, o Governo pariu suas estruturas burocráticas para tratar da questão
ambiental. Em Brasília, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA.
Nos estados, os Departamentos de Meio Ambiente, ligados às Secretarias Esta-
duais de Saúde, e, em alguns municípios, as Secretarias Municipais de Meio
Ambiente. Estes órgãos eunucos consolidaram uma corporação para defesa de
interesses e atendimento cartorial à política paterno-fraternal.

E os poderosos não abriam mão das prerrogativas do poder. Após a Con-
ferência de Estocolmo, o Banco Mundial, agora “ecologista”, criou um Escritó-
rio de Meio Ambiente e determinou que todos os projetos apresentados tives-
sem uma avaliação ambiental do órgão oficial do país solicitante.

Nesta época, graças à comunicação global, começou a se alastrar a “onda
ecológica”. Sem querer, ou pelo menos, não imaginando que tivesse a reper-
cussão que teve, o setor industrial alimentou os ambientalistas em todo planeta.
Já não eram mais tratados como românticos ou poetas, isto é, gente sem senso,
alienada (é assim que eles vêem os poetas). No Brasil, não foi diferente. Esta
gente, exigia que os critérios, parâmetros, normas e leis aplicados nos países
industrializados fossem implantados aqui. Tal postura provocou dor de barriga
no Governo. Afinal, havia um acordo com os empresários para que fossem
abertas as fronteiras, permitindo a transferência para o Brasil de empresas po-
luidoras expulsas dos países desenvolvidos. Exatamente aquelas que não se
adequavam ao novo paradigma ambiental.

O Governo foi mais forte que a população, fechou os olhos e tapou o
nariz. O que as empresas poluentes ganharam aqui com a exportação de pro-
cessos sucateados, investiram por lá na modernização de processos industriais,
na instalação e controle de sistemas de combate à poluição. Ainda ganharam
mais dinheiro exportando a nova tecnologia (gerada pela sucata) para os países
em desenvolvimento, para renovar o parque obsoleto que eles mesmo haviam
implantado!

A crítica ambientalista nacional não se limitou à indústria poluidora. Na
mesma época teve início um movimento nacional de contestação ao modelo
agrícola implantado. Foi mostrado que a “agricultura moderna” fomenta a ex-
portação de alimentos, esbanja energia, devasta a natureza, e é responsável por
fortíssimos impactos sociais, como o êxodo rural, concentração da posse da
terra, urbanização e favelização da população, crise econômica, aumento da
dívida externa etc.

Aí a sociedade civil organizada, cada vez mais distante do Governo, pas-
sou a se denominar de Organização Não-Governamental. E o Estado teve que
engolir mais esse batráquio tagarela.

A matriz energética, um dos pontos cruciais na questão ambiental, pas-
sou a ser questionada. Setores já se preocupavam com alternativas, consideran-
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do a substituição dos derivados do petróleo por outros meios menos poluentes
e de caráter renovável.

É o caso do Programa Nacional do Álcool, Proálcool, lançado em 1975.
Como sempre os empresários, os usineiros particularmente, lucraram bem mais
que o país. O Governo botou dinheiro nas usinas, utilizando o argumento da
independência energética. Mas o retorno do setor foi uma catástrofe em todos
os sentidos. Do ponto de vista trabalhista o funcionário da usina está somente
um pequeno degrau acima da escravidão. Até 1997, de cada 10 trabalhadores
do campo, pelo menos 3 são crianças. Do ponto de vista ecológico, a expansão
das usinas significou o fim de boa parte da Mata Atlântica, a expansão da mo-
nocultura, fim da biodiversidade, fim de rios e córregos, contaminação da terra,
água e ar por agrotóxicos, contaminação e morte de trabalhadores pelos pestici-
das, despejo de vinhoto nas águas dos rios, poluição aérea devido às queima-
das, degradação e compactação de solos férteis...

O INTERESSE PELO MEIO AMBIENTE

Com o tempo, os debates passaram a ter caráter menos utilitário nos cen-
tros de inteligência e tecnologia. As conseqüências do desastre ecológico para
as gerações futuras e para o ecossistema passaram a ser projetadas de forma
mais científica. Ocorreu uma descentralização e avanço no debate da questão
ambiental, com os órgãos transformando-se em Secretarias de Estado e posteri-
ormente em Institutos e Fundações.

Em 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira que, ao dar ao
Ministério Público seu efetivo controle, plasmava um capítulo inovador sobre
meio ambiente em nível planetário.

Os cartórios oficiais que respaldavam as políticas dos recursos naturais
renováveis (madeira, pesca, borracha etc.) fundiram-se com os órgãos burocrá-
ticos centralizados em Brasília em um só órgão, transformado no órgão brasi-
leiro do meio ambiente, o IBAMA (Lei Nº 7.735/89). Coerente com o espírito
do período autoritário, ele se manteve totalmente centralizado e “estatalizado”.
O nome completo - como no antigo IBDF - também continha um apelo sublimi-
nar: “Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis”. Afinal, ele tinha que englobar a questão ambiental e os interesses cartori-
ais públicos e privados consolidados, com prevalência de um sobre o outro.
Mais uma vez o Governo foi francamente hipócrita.

Em 1992, realizou-se, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente; exatamente 20 anos depois da primeira conferên-
cia. O planeta era outro. Estava diferente, a “guerra fria” tinha se acabado. Mas
os cartórios permanecem. Também, é querer demais que os funcionários dos
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cartórios de recursos naturais renováveis transformem-se do dia para a noite em
agentes de meio ambiente...

Os debates da Rio-92 mostram que os progressos tecnológicos apontam
para um novo salto de qualidade. A natureza ganha status. A indústria está de
olho principalmente nos países e oceanos tropicais, futura matriz industrial ener-
gética, alimentar etc., através das biotecnologias. Futuramente virá a engenha-
ria genética.

A propaganda da recuperação de espécies em vias de extinção, da desco-
berta de utilidade para microorganismos, plantas e produtos da natureza, subs-
titui a do uso dos produtos de petróleo e de outra matriz não-renovável. É a
revolução da vida. É a revolução dos genes, ao mesmo tempo unidade e instru-
mento para as grandes conquistas do futuro. Por sorte, eles abundam nos países
em desenvolvimento, através da biodiversidade, palavra mágica que pode valer
bilhões de dólares anualmente, em alimentos, cosméticos, medicamentos, com-
bustíveis renováveis, produtos industriais etc.

A angústia internacional agora não é mais a poluição, mas a devastação
célere das florestas nos países tropicais. Estão preocupados com as matas brasi-
leiras - Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga - onde a diversidade bio-
lógica é imensa, um gigantesco celeiro de “genes” do reino vegetal e animal
para a grande revolução industrial anunciada. Ao mesmo tempo, projeções de
mudanças climáticas, com o efeito estufa, tirando o sono de governantes no
Primeiro Mundo, atiçam mais ainda o interesse pelas florestas. É sabido que as
principais economias mundiais, que queimam derivados do petróleo - e não
aceitam a queima das florestas brasileiras - é que são as responsáveis pelo in-
cremento de temperatura do planeta. As florestas contribuem para minimizar
este problema planetário causado por eles.

Para desespero das grandes transnacionais, as áreas de florestas estão sendo
inundadas por lagos artificiais de hidrelétricas ou queimadas para a formação
de pastagens ou campos agrícolas de plantio de soja, café ou eucalipto.

Os grandes laboratórios estão investindo na procura de genes que, trans-
feridos, possibilitem a produção de interferon, “ciclosporina”, cacau (sem plan-
tação), açúcar (sem plantação), feijão mais rico em proteínas nobres, eucaliptos
que produzam mais celulose ou microorganismos que produzam celulose sem
que precisem plantar e esperar durante sete anos. Tudo é tão fantástico quanto
possível. Tudo isto é investimento para o lucro, negócio privilegiado.

Por isso a mata, os povos da floresta, o índio e o seringueiro, os “rios e os
caboclos”, “o mar e os caiçaras”, que antes eram empecilhos, tornaram-se guar-
diões para a humanidade de um tesouro ainda incógnito. Embora seu valor
utilitário esteja ao alcance apenas de grandes corporações internacionais, e em
que pese a Lei de patentes, ele ainda pertence ao povo brasileiro. Embora não
esteja apto a tomar posse deste tesouro, cabe ao Brasil preservá-lo.
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Há, portanto, um novo campo de disputa. Ele polariza ambientalistas e
organizações não-governamentais inovadoras contra os empresários e Gover-
nos, dentro do mesmo diapasão de 1972. A nova ordem biotecnológica é um
bom instrumental de conscientização para o ambientalista mobilizar a socieda-
de e conseguir conter a devastação da natureza.

As previsões de catástrofes ambientais em função da devastação do meio
ambiente têm provocado reuniões internacionais e obrigado países antes omis-
sos a atentarem para a questão, fazendo com que assinem acordos que benefici-
am a todos.

As Nações Unidas têm uma nova determinação para os países em desen-
volvimento: dar sustentabilidade ao desenvolvimento. O governo brasileiro -
que costuma acatar tudo que vem de cima - acatou esta orientação. Mudou o
conceito de agricultura, ela agora é “Agricultura e Desenvolvimento Rural Sus-
tentável”, ADRS. E vale registrar que o Brasil é signatário da Convenção da
Biodiversidade, isto é, assume o compromisso internacional de zelar pela sua
riqueza em fauna e flora.

A recente postura das Nações Unidas, uma nova ordem ambiental, é ab-
solutamente antagônica ao que vinha sendo feito, principalmente, nas regiões
periféricas do Brasil. A nova ordem da Revolução Verde chegou atrasada, quando
a ordem ambiental está desfazendo as malas.

Mas eles dão um jeito. A orientação do bloco financeiro internacional passa
por cima de qualquer dúvida existencial. Continuarão atuando do mesmo modo os
aparelhos ideológicos de Estado (Emater, Embrapa, Ibama, Sagri, universidades);
apenas sofrerão uma adequação à mudança de paradigma, à onda neoliberal.

Agora se entende o porquê da denúncia, a contestação por parte da cida-
dania, e a resposta dos órgãos cartoriais do Estado, no período autoritário, na
Nova República, no Governo Collor/Itamar, no Governo FHC:

I - Para evitar que os preceitos da Carta Magna de 1988 prejudicassem os
setores industriais madeireiros, da borracha e pesqueiros, o Governo Sarney
transformou os vários órgãos cartoriais em um só órgão ambiental executivo, o
Ibama. Com isto, impediu solução de continuidade ou alegação de inconstituci-
onalidade nas ações. Também criou um “semiministério” do Meio Ambiente (e
Habitação), para evitar que contestações tecnocráticas viessem a inibi-lo de uma
ação política eficaz.

II - Logo em seguida (janeiro de 1990), para efeito de marketing político
internacional, Collor criou a Secretaria de Meio Ambiente, colocando à frente
José Lutzenberger. Sua intenção era trazer para si a decisão final de problemas
ambientais, sobrepujando o “novo” conglomerado corporativo tecno-burocrá-
tico em adensamento.

III - Depois que Collor se afogou na lama, já no Governo Itamar Franco
(que era seu vice), a Secretaria foi substituída pelo Ministério do Meio Ambien-
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te, recriado para dar status político e controle seguro à questão ambiental. De-
pois, candidamente, foi agregado o termo “da Amazônia Legal”.

A elite e Governo, atônitos com o deslanchar das ONGs e para evitar um
abalo no novo órgão ambiental, tão cheio de novas idéias, realizaram uma ma-
nobra maquiavélica, os antigos funcionários de níveis médio e inferior foram
ascendidos para nível superior. Deste modo, o Governo fechava a possibilidade
de arejamento do serviço com o preenchimento dos cargos de nível superior
através de concurso público; como, aliás, determina a Constituição. Para con-
solidar os interesses econômicos dentro do órgão, quase um terço do total de
funcionários foram ascendidos aos cargos de nível superior. Era preciso evitar
o concurso público, o acesso de pessoas descomprometidas com os cartórios
anteriores, com o autoritarismo, as corrupções instituídas e outros vícios, e manter
os administradores de plantão, que dão ênfase à arrecadação, conforme os cri-
térios de eficiência cartorial.

Deu certo. O Ibama funciona como um órgão ambiental e cartorial com
uma fiscalização arrecadadora, que é um fim em si mesmo - a diária é que
motiva o fiscal e serve de complementação salarial. E aqueles muitos ex-fiscais
e ex-agentes administrativos do IBDF, Sudepe, Sudhevea e Sema tornaram-se
os “procuradores autárquicos”, “engenheiros”, “técnicos”, elevando para um
patamar mais elevado seus vícios de autoritarismo, concussão, prevaricação e
corrupção. A possível virtude, qualidade e merecimento de alguns dos “ascen-
didos” não justifica a exceção à Constituição, nem irá provocar a transforma-
ção paradigmática do órgão.

A corrupção na máquina pública, com seus cartórios e feudos, foi institu-
ída para facilitar os interesses do poder, através da burocracia, onde os funci-
onários retiram vantagens corporativo-funcionais e pecuniárias.

Os militares praticamente insitucionalizaram a corrupção, quando, no
período autoritário, através do Decreto Lei 200, fizeram da corrupção uma ala-
vanca para a eficácia funcional, permitindo que a corporação cristalizasse inte-
resses, e os funcionários incrementassem vícios.

Os agricultores reclamam insistentemente que os agentes do Ibama inva-
dem as propriedades fortemente armados, intimidando chefes de família em
frente a seus filhos, impondo multas de valores absurdos. É abuso de autorida-
de, mas fazem isto cotidianamente. Tamanha violência acaba gerando violência
também, com os agricultores reagindo e resultando em feridos e mortos deste
confronto.

É assim que age o cartório: em defesa dos seus pares e agredindo os que
não fazem parte do grupo de elite. Se, com os pequenos usa-se de violência,
com os grandes a conversa é delicada. Ou melhor, nem há conversa. Madeirei-
ros industriais são imunes a estas visitas. Além do poder econômico há o políti-
co - eles têm o respaldo do deputado ou senador, que dá o consentimento para
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fazer a devastação em escala empresarial ou eliminar as multas. Isto acontece
em todo país.

O uso da defesa ambiental (ecologia) como elemento de comoção psicos-
social, para camuflar ou disfarçar os interesses cartoriais, pode ser observado
no IBAMA, onde cientistas e pesquisadores de fauna, flora e poluição, dispu-
tam espaço com os burocratas da política extrativista/predadora.

É evidente que a corrupção não é um mérito estatal. Tampouco é genéri-
co. Ela está principalmente nos níveis decisórios. E foi implantada, nos órgãos
públicos pelo setor privado, o empresariado mais rico, que estabeleceu o di-
nheiro como moeda única de negociação. Quando o cartório se estabelece, o
dinheiro embutido nas entrelinhas, nas conversas mais discretas, faz andar essa
máquina de bater carimbos. Um andar virtual. A máquina do Estado não deve
andar. Os empresários costumam dizer: o Governo só atrapalha. Eles pagam, e
caro, para que o Estado não se intrometa nos seus negócios.

O JAVALI E O CARTÓRIO

Era o caso do Governo aplicar a Lei, tornando o setor de fiscalização um
segmento de promoção da educação ambiental. Começaria pela democratiza-
ção do servidor, ensinando-o, finalmente, sobre as diferenças entre “meio am-
biente”, “bem econômico”, “recursos naturais renováveis”.

Mas a ignorância é total e o Governo, para manter o estado de espírito de
cartório, não vai mudar. Resultado, quando não há corrupção há incompetên-
cia. Um exemplo: está ameaçado o parque industrial de coníferas (pinus ameri-
canos), cujo valor é superior a US$ 2 bilhões. Devido à incompetência, toda a
economia florestal do Rio Grande do Sul correu perigo em 1997 devido a uma
praga introduzida, a vespa da madeira, Sirex noctilio, que destruía os maciços e
plantios, sem que houvesse um apoio sério e eficaz por parte do Ibama/RS. As
grandes empresas fazem controle, mas como os pequenos florestadores não
têm participação no Fundo de Controle e Combate à Vespa da Madeira, ocorre
disseminação da praga.

Não houve fomento nem campanhas, e somente no estado do Rio Grande
do Sul a vespa da madeira alastra-se. Ainda em 1997, foi feito o alerta: se os
países membros do Mercosul, mais o Chile e EUA, adotarem medidas preventi-
vas à exportação de produtos florestais gaúchos, em defesa da integridade de
suas plantações e da economia florestal, vai haver um desastre na economia
gaúcha.

Outro exemplo... Em 1994, surgiram denúncias da presença de javalis no
Rio Grande do Sul, ao longo da fronteira com o Uruguai. Um perigoso ancestral
do porco doméstico, o javali foi introduzido na Argentina e Uruguai, com fina-
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lidades cinegéticas. Do lado de cá, no Brasil, foi visto esporadicamente, mas
nenhuma atitude foi tomada. O assunto é de competência do Ministério das
Relações Exteriores, conforme as convenções internacionais sobre a introdução
de animais exóticos em países limítrofes. Mas o Itamaraty nada fez.

Felizes ficaram os caçadores gaúchos, ditos amadores, ditos esportistas,
ditos... ecologistas! Há muito, eles estavam interessados em regularizar a caça
maior no estado. Como têm dinheiro, organizaram-se em lobby, e, através do
“Pró-Fauna”, tentaram seduzir entidades e ecologistas (algumas personalidades
de renome), doando automóveis e barcos.

Pois bem, sabendo da existência do animal na região, os caçadores usaram
a mídia para, numa primeira etapa, alimentar na população o “perigo do javali”;
na segunda fase, promover-se-ia a legalização de sua caça. Isto é, criou-se o
temor de que a população e as criações animais dos agricultores estavam sob
risco de serem atacados pelo perigoso-terrível-dantesco animal e, depois, apre-
sentaram a solução: na falta de Batman, os caçadores, protetores da humanidade
e da natureza, fariam o serviço duro, caçariam o javali. Tudo pelo social!

Cabe uma primeira pergunta:
A legalização da caça é uma medida profilática, visando a erradicação da

espécie intrometida ou o estabelecimento de novo segmento econômico (turis-
mo, venda de armas, comércio especializado...)?

Evidentemente os órgãos a quem cabia avaliar a situação não fizeram um
inventário da população de javalis. E, afinal, como a discussão é mais diplomá-
tica que ambiental, se pergunta que medidas tomou o Itamaraty diante da inva-
são uruguaia? O Ministério das Relações Exteriores é que deveria resolver a
questão..

Ancestral selvagem do porco doméstico, o javali europeu cruza com as
porcas e leitoas das fazendas que, na fronteira, são criadas soltas nos campos. O
fruto deste acasalamento é um híbrido, não é javali, mas uma vez criado como
“cimarrón”, torna-se arisco e destruidor. Este animal é propriedade do fazen-
deiro e desfrute de sua vara. Logo, os estragos que ocasiona é de responsabili-
dade do seu dono, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura.

Agora, uma outra pergunta:
Por que, então, a intervenção do órgão ambiental? Ou melhor, por que a

intervenção cartorial de um órgão do meio ambiente? Resposta óbvia: para aten-
der às elites. Como queriam os caçadores, foi instituída não oficialmente a tem-
porada de caça. É permitido matar javali. Criou-se o segmento econômico.

Cabe uma terceira indagação:
Sendo este segmento lucrativo, haverá um estímulo crescente?
Claro. O “Pró-fauna” e fazendeiros estabelecerão os “coutos de reprodu-

ção” protegidos para a manutenção dos “estoques de caça”.
Com isso, teremos, na região, um fator de desequilíbrio ambiental futuro.
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De quem será a responsabilidade se tal ocorrer? Não será do proprietário das
terras, nem das autoridades agrícolas... A batata quente irá para a direção do
órgão ambiental. Afinal, não fez o inventário, não determinou a “invasão de
javalis” no momento oportuno, nem sua diferenciação entre os verdadeiros e os
híbridos, ou uma área de exclusão de ambos os lados da fronteira.

Agora, se os briosos caçadores-ecologistas, heróis da natureza, Rambos
da cidade, queriam uma brincadeira perigosa, encontraram. Enfrentar um javali
selvagem é muito diferente de caçar uma pomba de bando, ou mesmo um ani-
mal híbrido. Quando toparem com um - caso não se borrem nas calças, logo
eles, acostumados à aventura perigosa de matar pombinhas - terão um grande
passatempo.

O interesse em legalizar a caça do javali era tão grande que, mesmo, há
mais de dois anos’, foi denunciado publicamente este desfecho. Os “levanta-
mentos” e “relatórios” de funcionários semi-alfabetizados e, quando habilita-
dos, de competência duvidosa, eram levados em consideração no órgão e usa-
dos pela mídia, embora contestado por órgãos sérios, como a Fundação
Zoobotânica do Estado, não houve repercussão responsável.

E o que se sabe do javali enquanto transportador de parasitas? E se ele
estiver trazendo parasitas perigosos para a suinocultura gaúcha? É um proble-
ma zoo-sanitário de responsabilidade do Ministério da Agricultura.

Também é necessário uma reflexão sobre o aspecto da saúde humana. A
carne do javali e seus descendentes é saudável para o ser humano? Não há
perigo dele passar estes vermes para o homem? Qual a posição do Ministério da
Saúde?

Em ambos casos o órgão ambiental resolveu chamar a si estas “compe-
tências”, determinando que a carne não poderia ser consumida. Quem fiscaliza
e com qual competência?

Para conhecer o caráter dos caçadores, os ideais que os movem e, de um
modo geral, das demais pessoas interessadas na abertura da temporada de caça
ao javali, recomenda-se ao leitor que assista a um clássico do cinema, A regra
do jogo, de Jean Renoir, lançado em 1939. É extremamente didático. Inclusive,
para se conhecer o modo como agem as elites brasileiras.

O PODER

É necessário conhecer os aspectos mais sutis dos velhos e novos concei-
tos. Nenhuma discussão pode abrir mão deste conhecimento. Por exemplo, quais
as diferenças entre meio ambiente e recurso natural renovável? Meio ambi-
ente pode ser concebido como um rasgo de identidade cultural de uma socieda-
de, consolidado como memória do espaço geográfico e social das gerações
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anteriores para as futuras. Recurso natural renovável é a parte da natureza
passível de gerenciamento a longo prazo, para manutenção do equilíbrio ener-
gético dos ciclos biogeoquímicos e da paisagem, além da oferta possível de
matérias-primas e estoques de flora e fauna.

Voltando às alterações na política nacional...
IV - O atual Governo ampliou os poderes do Ministério do Meio Ambien-

te e Amazônia Legal englobando nele os Recursos Hídricos. Como até recente-
mente existia um Ministério da Irrigação, sua recriação aparenta uma determi-
nação de prioridade e racionalização política.

Não é esta a intenção. O que o governo fez foi lançar um iceberg peso-
pesado, do qual só se vê a ponta. No futuro não muito distante, ele aparecerá por
inteiro: quando se acirrarem as discussões sobre o megaprojeto de transposição
das águas do rio São Francisco. Até lá, o Governo já terá uma resposta de marke-
ting para os impactos ambientais e sociais previstos, caso do despejo abusivo de
agrotóxicos no rio São Francisco, ou salinização das terras irrigadas localizadas
nas suas margens; tudo está sendo devidamente avaliado por ele e seus parceiros
internacionais. O novo ministério garante o controle pelo cartório.

Todo debate sobre a questão do poder é incompleto se não é inserido nele
o papel femino. Ou, melhor, a ausência da mulher. O poder é machista. Na
história da humanidade, em algum momento, a mulher foi excluída de partici-
pação política.

Nos anos 60, com a explosão do movimento feminista, a luta das mulhe-
res era pelo direito de disputar o mesmo espaço masculino. E foram à luta e
conseguiram e mostraram-se competentes nos papéis que assumiram. Acontece
que, agora, no final dos anos 90, elas estão revisando seus sonhos. Porque
muitas ocuparam os espaços antes reservados aos homens e nem por isso o
mundo mudou. Como elas mesmas reconhecem: eram mulheres, mas atuavam
como homens. Agora a utopia fica mais clara: elas querem uma sociedade em
que homens e mulheres tenham direitos iguais (como na primeira fase da luta),
mas que os homens aprendam com elas e deixem de ser machistas. Ou seja, seja
lá qualquer for a atividade que exerçam, as mulheres sejam mulheres; isto é,
não se exija delas que atuem como machões. Que não se repitam casos como o
de Zélia Cardoso, ministra do Governo Collor de Melo. Zélia teve postura de
macho (até falava mais grosso nas entrevistas) e atitudes de macho (como con-
fiscar a poupança de todo mundo).

Esse debate sobre a presença do feminino é fundamental porque senão a
natureza vai ficar alijada de parte dela. A história da humanidade - escrita e feita
por varões - tem colocado à mulher como a parte natureza da espécie. Ela é,
portanto, irracional, sensível, alienada, animais domésticos; isto quando o mun-
do move-se sobre bases racionais, bases do homem.

Essa cultura masculina alimentou representações das mulheres como se-
res anfíbios, mais instintuais que os homens; alheias à razão, rebeldes à domes-
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ticação, como se , nelas, a natureza guardasse seus direitos de permanência, de
imutabilidade, de regularidade.

Naturalizadas, as mulheres não foram incorporadas ou tornadas signifi-
cativas na cultura humana/masculina. O confinamento do sexo feminino em
uma relação limitada com apenas alguns aspectos do meio ambiente, fruto da
diferenciação sexual, traduziu-se em desigualdade de status e poder, tornando-
se hierarquia que, por seu caráter invariante, passou a ser percebida como um
dado do comportamento humano...

(Rosiska Darcy de Oliveira, “O elogio da diferença”)
Como bem observa a autora deste texto, neste momento em que o planeta

faz uma reflexão sobre a tendência masculina da humanidade em destruir tudo
e todos, a mulher tem condições de fazer o enlace cultural, firmando as bases
de uma sociedade integrada à Natureza.

Agora que a mulher já mostrou o que se sabia - que era competente para
ocupar as funções que o homem ocupa - é hora dela assumir sua feminidade,
seu gênero, e fazer este resgate da espécie. Dentro da cultura machista que
impera, onde ao valores cultuados resumem-se a lucro, já se provou, não há
expectativa de mudança. A utopia da presença do outro gênero no poder e na
esfera particular de cada homem, de um modo concreto, modificando seu modo
de pensar e agir, pode promover o equilíbrio necessário. Esta é uma das utopias
que merecem ser buscadas.

BLADE RUNNER

O sistema industrial, que funciona como um império fechado e em per-
manente expansão, cria um fantoche e utiliza-o. O nome do mais recente é
Fernando Henrique Cardoso. Hábil, permite até sua escolha aparentemente de-
mocrática nas urnas. Impõe-na.

Para azar do Brasil, o país é o fruto mais cobiçado da Sociedade Industri-
al. Com essa gente não se brinca. Ela é pródiga em confundir, para que o povo
não saiba o que é causa e efeito, criador e criatura,... Maquiavélica, inverte as
percepções, os valores, ajustando-os aos seus interesses. Diante dessa gente,
Adolf Hitler seria confundido com a Madre Teresa de Calcutá.

No momento, a grande arma da Sociedade industrial é a economia. Em
nenhum outro momento da história do mundo, os habitantes deste planeta vive-
ram tão imersos nas macro-economias. Ela é a escala de valores. Vale a regra
para tudo e todos: só tem valor, se estiver no mercado. O professor de geografia
humana da Universidade de São Paulo, Milton Santos, desmascara o mito:

A economia logrou ocupar uma posição central nas ciências sociais, subs-
tituindo a filosofia política. Venceu uma batalha que começou no Século XVIII.
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Mas a contribuição dos economistas tem sido unilateral, segmentada, pragmá-
tica. Tornaram-se especialistas em administrar certas técnicas que, de uns tem-
pos para cá, dizem respeito a algo que sequer pode ter uma definição precisa, o
chamado mercado global. (“Jornal dos economistas”, nº 103, nov/97)

No final deste século, a economia recebeu uma overdose de fertilizantes
com a expansão tecnológica e, em especial, da informática, isto é, da informa-
ção. O conhecimento ampliou-se a partir do avanço da informática e das teleco-
municações. Mas o conhecimento, é importante frisar, permanece nas mãos de
uns poucos. E estes não abrem mão dele. Neste sentido, a Internet, enquanto
difusora de conhecimentos, é uma meia-verdade. Primeiro, porque poucos te-
rão acesso a ela; segundo, porque a complexidade dos processos tecnológicos
são de tal medida que pouco adianta uma pessoa da periferia saber como mon-
tar uma fábrica de computadores. Mesmo que Bill Gates - o mito do momento
na mídia, dono da Microsoft - cometa uma falha e coloque na tela processos
secretos de produção, só saberão utilizar estes conhecimentos uns poucos. E
estes dificilmente socializarão o saber.

A globalização da economia não significa a difusão de conhecimentos e
muito menos o desenvolvimento social. Pelo contrário, quem tem o saber, vai
fechar mais ainda o acesso, expurgando os pobres, e de um modo muito mais
violento do que fazia antes. É lei de mercado: quanto mais forte, mais poderosa
uma empresa, mais violentos serão seus métodos para se manter no mercado. A
coca-cola é um exemplo disto. A propaganda é tão sistemática e agressiva que
muitas mães brasileiras, substituem o suco e o leite comum com que alimentam as
crianças pela coca-cola. Ela é um mito, e, portanto, alimento dos deuses. Tomar
coca-cola é ingerir o néctar divino. Nas entrelinhas, é uma forma do cidadão
pobre igualar-se em status às classes mais favorecidas; beber o que eles bebem.

Um dos mais graves problemas trazidos pela globalização da economia
foi o desemprego. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estimou que,
no final de 1997, existiam 800 milhões de desempregados no planeta Terra. E a
tendência era de aumentar. A tecnologia espanta a mão-de-obra. As multinacio-
nais adotam processos tecnológicos cada vez mais sofisticados que dispensam
a mão-de-obra comum e, igualmente, sistemas de produção (Qualidade Total,
por exemplo) onde se exige o trabalhador de múltiplas funções.

No Brasil, ainda em 1997, o número de desempregados era de quase 6
milhões. Só, em São Paulo, contabilizou-se 1 milhão e 400 mil desempregados.
O IBGE, em quem ninguém acredita, citava um índice de desemprego de 6.1 %.
Mas é um dado troncho, irreal, feito para agradar o rei de plantão. Para o início
de 1998, o ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, previa uma taxa de 22,5%.

A modernidade da economia (um colonialismo atualizado, internético),
suicida por natureza, é doença que come as pernas até dos países ricos. De
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1995 a 1996, o índice de desemprego foi acima de 22% na Espanha; 14,5% na
Bélgica; mais de 12% na França e Itália; 5,7% nos Estados Unidos.

Quando o diabo quer mostrar como é o inferno, inventa a globalização
com o neoliberalismo. Isso aplicado ao Brasil, onde Governo e empresários
disputam quem é mais vampiro, resulta em tragédias constantes. Com essa tur-
ma aí, sugando a riqueza nacional, se tiver um terremoto, ninguém vai notar... É
essa gente que faz o país ser a oitava economia mundial, o oitavo PIB do mun-
do e também a maior concentração de renda do planeta. O Produto Interno
Bruto do Brasil em 1997 era de US$ 580 bilhões, superando a Rússia (US$ 380
bilhões) e até o Canadá (US$ 574 bilhões) e a Espanha (US$ 532 bilhões). Isso
revela o caráter mesquinho destes nobres que constituem a elite brasileira. Eita
gentinha miserável!

A globalização da economia não deixa margem ao otimismo. Pelo con-
trário. Eis o que pensa o professor Giovanni Dosi, titular de economia aplicada
na Universidade de Roma, La Sapienza e professor visitante da Universidade
Federal do Rio de Janeiro:

A continuar a situação como está, poderemos chegar, no futuro, a uma
sociedade como retratada no filme de Ridley Scott, Blade Runner, na qual uma
minoria high-tech tenha cidadania tecnológica, econômica e política, e o resto
da população esteja excluída do mecanismo de formação de riqueza e do pro-
cesso político. Nossas reflexões deveriam estar muito mais devotadas a esse fim.
Se não sabemos o que deve ser feito, deveríamos pelo menos pensar em como
evitar que esse cenário Blade Runner se concretize. (Revista “Rumos do Desen-
volvimento”, nº 22, dez/97).

Do lado de cá, um poeta, Paulo Leminski, samurai-polaco de raízes para-
naenses, responde:

Acordei e me olhei no espelho
ainda a tempo de ver
meu sonho virar pesadelo.

ALGUNS SÃO MAIS IGUAIS QUE OS OUTROS

A tentativa de homogeneizar o planeta, globalizá-lo, tornando-o um mer-
cado único, merece uma reflexão. Primeiro, avaliando: será que é possível?
Depois, indagando: quais os efeitos desta terraplenagem sócio-cultural?

Até pouco tempo, o mundo era dividido em três partes. O desapareci-
mento do Segundo Mundo, o socialista, clareou a divisão que existia. A divisão
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passa a ser de dois blocos: países ricos e pobres, com os primeiros querendo
impor sua hegemonia industrial sobre todo o planeta, através de seus bancos e
indústrias, não mais multinacionais, nem transnacionais, mas empresas planetá-
rias ou globalizadas.

Os países pobres, antes denominados “em desenvolvimento”, passam a
formar parte de Mercados Comuns (Mercosul, Nafta, Tigres Asiáticos e União
Européia), o que cria um dilema: pode o Estado nacional pobre, ineficiente e a
serviço de uma elite feudal, que não tem a agilidade que o mercado global
exige, pode uma nação assim sobreviver? Seria ingenuidade apostar nessa luta...
Como esse Estado pode se incorporar ao mercado mundial, sem poder aquisiti-
vo, importador de saber e cultura, que não respeita às suas minorias étnicas e
culturais?... Como dizia Mao: “Em uma sociedade injusta a tecnologia acentua
as desigualdades”. Em outras palavras: numa sociedade globalizada e neolibe-
ral todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros.

 Para se consolidar, a União Européia levou mais de 40 anos - tempo de
absorver países terceiro-mundistas como Portugal, Espanha e Grécia. E foi pre-
ciso adaptar a Constituição de cada um e ainda a qualidade de seus cidadãos
para que pudessem ser admitidos como membros da confraria.

Nesta comunidade, o Estado Nacional tornou-se um conjunto de aspec-
tos naturais, culturais e sociais. A identidade é mantida, contanto que tais aspec-
tos não venham a criar impedimento para o livre comércio global das empresas
planetárias. O grau de homogeneidade econômica e consolidação das leis de-
mocráticas fazem do Estado Nacional uma representação virtual do poder. E só.

Os donos do cartório estão mais ousados ainda. Em janeiro de 1998, reu-
nião da Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu que seus mem-
bros não aceitarão mais que os Governos criem leis e normas que atrapalhem
seus negócios. O documento final diz que a definição pelos governos de nor-
mas trabalhistas (que beneficiem os trabalhadores) ou ambientais (que preser-
vem o meio ambiente em benefício da população) serão objeto de retaliação
por parte da OMC. Eles não vão admitir o exercício da cidadania.

Alguns países já aceitam plenamente este domínio. O caso da Holanda é
exemplar. No final dos anos 70, o príncipe Bernardo foi subornado pela Loo-
ckhead, mas os súditos holandeses não se sentiram constrangidos. Afinal, já,
naquela época, o governo batavo tinha uma função representativa, e a Philips e
a Shell se constituem, até hoje, nos grandes poderes da nação, controlam seus
interesses através de um governo monárquico-parlamentarista.

A corrupção, portanto, não é epidemia que só ataca o Brasil. Nações consi-
deradas modelos econômicos também costumam regurgitar casos de suborno no
Governo ou nos partidos. A lista inclui grandes potências, como Japão, Coréia do
Sul, Itália, Hong Kong, demonstrando que há um exercício real do poder exerci-
do pelas grandes empresas e um governo virtual exercido pelos políticos.
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A tendência é virtualizar cada vez mais este poder, utilizando-se da econo-
mia e dos compromissos dos mercados comuns. A privatização do patrimônio
nacional - feito em escala planetária - faz parte da estratégia das grandes empresas
multinacionais, que agora se acham plenamente estruturadas para assumir o con-
trole. Antes até admitiam o Estado prestando serviços e até atuando no comércio,
mas agora não. Agora a cobiça exige do Estado que lhes entregue o que deveria
ser patrimônio da população. O objetivo é dominar tudo; o visível e o invisível.

O custo, para manter o estado nacional rico fora da comunidade de mer-
cado, é alto para as transnacionais. Mas vale a pena. Em nenhum outro momen-
to da história, o capital teve tamanha possibilidade de domínio, partilhando as
riquezas entre os seus.

Aí se entende por que a mídia planetária (integrante da elite) tem destaca-
do um Estado nacional falido, entregue ao controle de funcionários vagabun-
dos ou parasitas. Nos quatro cantos do universo, troam as trombetas da necessi-
dade de modernização. As mesmas elites étnico-sócio-político-econômicas que
criaram a caricatura de Estado nacional e usufruíram dele como seu feudo buro-
crático-corruptivo estão, agora, desmantelando-o e terraplenando como base
para o mercado mundial.

Em resumo:

Uma das razões da crise brasileira atual vem do fato de que as divisões do
território e o conteúdo destas divisões não respondem mais as demandas da po-
pulação, nem das economias territoriais. O território não é mais regulado pelo
Estado, mas pelas grandes empresas. O que o Estado tenta é regular os apetites
dessas empresas que formam uma rede flexível, desterritorializada.. As popula-
ções ficam de fora, condenadas a assistir esses processos. Não são consideradas
parte do país em movimento. No limite, a própria idéia de população é eliminada.
(...) O resultado é uma desordem social crescente.(...) O pior governante é obri-
gado a levar em conta uma variedade de interesses, de preocupações, de variá-
veis. O Capital, não. Quando um agente privado suficientemente poderoso se
instala em um município qualquer, ele passa a regular a vida e as finanças locais,
de acordo com fins próprios, exclusivos. Ocorrem processos de reorganização
sem objetivos que se vinculem às populações e aos espaços. (...) Essa entrega de
poder de regulação do território às grandes empresas permite, no entanto, que
eventualmente se fale em crescimento do produto, inclusive do “produto regio-
nal”, o que não passa de má literatura. (Professor Milton Santos da USP, em
entrevista ao “Jornal dos economistas”, nº 103, nov/97).

Felizmente há os descontentes. No dia 1º de janeiro de 1994, quando o
Acordo do Nafta entrou em vigor, o mundo sofreu um choque: guerrilheiros de
Chiapas, no Sul do México, fizeram um levante contra a nova ordem mundial.
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Logo o México?... No modelo neoliberal beatificado pelos economistas não
podia caber uma guerrilha. Mas coube. E foi premonitória, porque alertava não
apenas para as miseráveis condições de vida dos indígenas do país mas, igual-
mente, e sensatamente, para os riscos da onda neoliberal. Nos textos posterior-
mente distribuídos durante um grande encontro com os guerrilheiros falava-se
numa preocupação global, planetária. Um deles dizia:

Durante os últimos anos o poder do dinheiro apresentou uma nova más-
cara sobre o seu rosto criminoso. Por cima de fronteiras, sem importar raças ou
cores, o poder do dinheiro humilha dignidades, insulta honestidades e assassi-
na esperanças. Renomeado de neoliberalismo, o crime histórico da concentra-
ção de privilégios, riquezas e impunidades democratiza a miséria e a desespe-
rança. Uma nova guerra mundial se trava, mas agora contra a humanidade
inteira. Como em todas as guerras mundiais o que se busca é uma nova repar-
tição do mundo. Chamam de globalização a esta guerra moderna que assassi-
na e esquece. A nova repartição do mundo consiste em concentrar poder no
poder e miséria na miséria. A nova repartição do mundo exclui “minorias”.
Índios, jovens, mulheres, homossexuais, lésbicas, gente de cor, imigrantes, ope-
rários, camponeses; as maiorias que formam os porões mundiais se apresen-
tam, para o poder, como minorias prescindíveis. A nova repartição do mundo
exclui as maiorias. (Revista “Atenção!”, nº 8, 1996).

No dia 20 de dezembro de 1994, o México partiu-se ao meio. Como faz
parte do jogo, bem ao estilo do cassino neoliberal, ocorreu uma fuga em massa
dos investimentos de curto prazo. Em nove dias, o Governo desvalorizou o
peso mexicano em 40%, e os investidores estrangeiros largaram o país às bara-
tas, às cucarachas, mais exatamente; botaram US$ 8 bilhões debaixo do braço e
pularam o muro. E o modelo de crescimento e neoliberalismo afundou.

Mas nem todos são iguais. Alguns são mais iguais. Ou não? O cidadão da
União Européia é igual ao cidadão do Mercosul?

Há pouco tempo, o Brasil não tinha autonomia militar, econômica, e, muito
menos, assegurados seus direitos de cidadania. Ainda hoje não tem escolas pú-
blicas e hospitais públicos... O que tem, em alguns casos, e para uma parcela
privilegiada, é escola grátis e hospital grátis. O que é outra coisa.

A existência de escolas e hospitais grátis está bem distante do direito fun-
damental ao ensino, saúde e segurança social. E nem há publicidade para isto,
porque não é para todos.

Está em curso um processo econômico que incide diretamente e diferen-
temente sobre a questão da cidadania nos dois pólos. De um lado, está sendo
eliminado o Estado Nacional Rico, que se transforma em Comunidade Econô-
mica de grande riqueza, onde os direitos individuais e a cidadania estão garan-
tidos. Do lado oposto se encontra o Estado Pobre, onde os direitos fundamen-
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tais mínimos nunca estiveram disponíveis, há um elevado grau de pobreza do-
minando a grande maioria população, aí se incluindo miséria e marginalização,
fazendo da vida um cotidiano deplorável. O Estado Pobre também se integra a
um bloco econômico (o Mercosul). Mas os objetivos diante da comunidade
internacional são outros: ele é apenas uma meta de mercado periférico de trans-
nacionais; não visa o resgate da cidadania e muito menos o resgate da dívida
social. Recuperar a dívida social, dar a todos um patamar de trabalho e dignida-
de, significaria um investimento em recursos que não faz parte da natureza do
Capital. Em primeiro lugar porque o compromisso do Capital é somente com o
Capital; em segundo, porque o resgate da dívida significaria dar cidadania e até
consciência às pessoas, e isto não convém - jamais! - aqueles que querem se
manter no poder, seja empresarial ou político.

No contexto da nova ordem mundial, a necessidade de escolas, hospitais,
estradas, prisões, saneamento, enfim, a infra-estrutura e superestrutura de uma
urbes, deixa de ser um dever do Estado e direito do cidadão, para se tornar um
serviço prestado para o indivíduo consumir. Como é essencial, será apresenta-
do dentro de uma embalagem publicitária garantindo seu aspecto comercial. A
grande mídia, parceira das delícias do novo tempo, será encarregada de promo-
ver o produto.

O brasileiro não acatará tão facilmente as novas mudanças. Não por razões
de cidadania, mas por tradição. Acostumado ao Estado paternalista, sem noção
dos seus direitos e deveres, de início recusará a proposta de ter que pagar por
serviços que o Governo dava-lhe antes. Mas não há nada que a TV Globo não
consiga fazer. Uma emissora que elegeu Fernando Collor de Melo e Fernando
Henrique Cardoso consegue até provar que a lua é feita de queijo parmesão.

Na Sociedade Industrial, são elevados os custos deste paternalismo (bu-
rocracia, corrupção, elitismo empresarial incompetente) para o indivíduo e a
coletividade. Não percebe que é sua riqueza - o imposto que paga ou o patrimô-
nio nacional - que sustenta o Estado paternalista. E tampouco percebe que este
é um paternalismo que privilegia os ricos. Se o favelado atrasa no pagamento
da energia, o Estado é eficiente para cortar o fornecimento rapidamente. Mas se
um mega-empresário atrasa no pagamento da energia que recebe subsidiada
(isto é, com uma parcela paga pelo favelado), não há cobrança da dívida. O
Estado paternalista criou o cidadão sem vergonha, uma das formas mais abjetas
de cidadania:

Mas doutor uma esmola,
a um homem que é são
ou lhe mata de vergonha
Ou vicia o cidadão.
(Luiz Gonzaga e Zé Dantas, em “Vozes da seca”)
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O Estado dá esmolas à população. Por isso, quando há inaugurações de
pontes e viadutos, estradas e hospitais, há sempre uma faixa agradecendo ao
senhor prefeito, governador ou presidente, por ter feito a obra. Ora, a autorida-
de é paga pelo cidadão para fazer isto; e faz com o dinheiro do cidadão, isto é,
cumpre sua obrigação; e mesmo assim o cidadão ainda entoa loas, e se rebaixa
ao bajulamento?...

Infelizmente tornou-se parte da tradição brasileira. O problema é que, no
Governo Fernando Henrique Cardoso, ela foi radicalizada. Para garantir o Pano
Real, FHC não teve escrúpulos em dar dinheiro a banqueiro ladrão. E ficou por
isso mesmo. Os partidos de oposição, centrais sindicais e sindicatos gritaram,
mas não houve repercussão na sociedade.

Igualmente o Governo tem feito com outros setores. Já se falou aqui na
entrega da biodiversidade, através da Lei de Patentes. Seja acrescentada a lista
de entregas, só neste Governo, do setor elétrico, do petróleo, das telecomunica-
ções. O que estiver de pé, ele entrega. “O mar não! O mar não! Este eu herdei
de minha vó” - berra o subrei, preocupado com a possibilidade. No setor de
telecomunicações a entrega foi feita sem o mínimo de pudor. O espaço eletro-
magnético aberto às novas tecnologias (DTH, MMDS, por exemplo) foi distri-
buído entre os mesmos de sempre. Mas o Governo teve que engolir um sapo: as
rádios comunitárias. Enquanto ele fazia a doação do terreno das telecomunica-
ções entre os seus amigos, garantindo o status e a permanência no poder por
mais quatro anos, brotaram emissoras comunitárias por todo país. No final de
1997, eram 10 mil, esperando a regulamentação, através de Projeto de Lei (1.521/
96) que era debatido no Congresso. A Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão, ABERT, entidade que reúne as poderosas do setor (Globo,
Bandeirantes, SBT...) fizeram campanhas ostensivas contra as rádios comunitá-
rias. A TV Globo teve a cara de pau, o cinismo, de afirmar, em seu “Jornal
Nacional”, que o avião da TAM, um Fokker 100, que caiu em Guarulhos (SP)
em 1996, teve como causa as interferências de uma “rádio pirata”. Apelação
ridícula - nas entrelinhas referia-se às rádios comunitárias. A TV Globo tem por
que temer as emissoras comunitárias. Elas colocam o povo fazendo a informa-
ção - algo que o poder não aceita de forma alguma. Agora, se emissora clandes-
tina derrubasse avião, como divulgou a Globo, então não haveria necessidade
de terrorista montar bomba - bastava botar uma rádio clandestina!

O GRANDE PROSTÍBULO

A globalização elimina os direitos mínimos de cidadania: saúde, educa-
ção, segurança pública, que se transformam em serviços oferecidos pelo setor
privado, como um novo segmento de mercado. Os empresários locais podem
até se animar com esta oportunidade. Mas podem tirar a baba da chuva. Exige-
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se nível internacional para as tarefas, e, evidentemente, já existe um compro-
misso fechado com as grandes empresas. É para isso que FHC viaja tanto...

A grande imprensa já está cumprindo sua parte no contrato. Repórteres
indignados, os porta-opiniões, revelam a situação miserável das escolas públi-
cas, hospitais, estradas e prisões, tirando o apetite dos telespectadores. Por estas
imagens fica claro que o Estado é incapaz de gerenciar a coisa pública, é preci-
so que a iniciativa privada assuma a gerência do Brasil. A imprensa mostrou
como a Previdência pública é incapaz de atender a população; em contraparti-
da, revelou que a Previdência privada é eficiente.

Diante desta realidade, quem assume o Brasil? A professora estadual cons-
ciente que tem um pouco mais de recursos vai querer seus filhos numa escola
grátis? Ela sabe que não é pública, pois não é para todos, é apenas grátis e,
portanto, não tem qualidade.

A proposta global, porém, não é criar espaços públicos, mas, pelo contrá-
rio, privatizar o que é público, transformando o direito em serviço, produto de
mercado. Como uma mudança deste porte exige o apoio da população, deve
ser formada uma posição ideológica contrária a toda e qualquer empresa públi-
ca, pois não há mais lugar para o Estado.

 O brasileiro comum tem condições de pagar pela escola (privada) de
qualidade? E tem recursos para garantir um bom atendimento a saúde e segu-
rança social? A resposta é a mesma e evidente. Aí fica claro por que o Brasil não
pode ser dono novamente de Volta Redonda, Petrobrás, Vale do Rio Doce...E
quem são os novos donos? Evidente, o capital. Até meados de 1997, com o
Programa de privatizações correndo a todo vapor, verificou-se que o capital
estrangeiro já detinha 67% do que tinha sido privatizado. Alguns empresários
nacionais estavam chorando, porque o Governo, que sempre fora tão bom com
eles, não queria mais aceitar as chamadas “moedas podres”, títulos que não
valiam nada no mercado. E o Governo estava sendo bonzinho demais com os
estrangeiros, através do BNDES emprestando dinheiro para que comprassem as
nossas estatais... É a regra do jogo...

No grande prostíbulo do mercado mundial, leva mais quem tem mais
dinheiro. Tudo é comprável. Ciente disto, grandes empresas transnacionais como
a ICI, Hoechst, Ciba Geigy e muitos bancos, formaram hiperconglomerados,
empresas planetárias, nascendo a Zeneca, Agrevo, Novartis.

Em suma, a sociedade democrática não pode criar empecilhos para a glo-
balização, nem riscos para os produtos das empresas planetárias, com a concor-
rência de “estatais pobres”.

A sociedade, cultivada para o acúmulo de bens e duas taças de remorso
na época natalina, celebra a abertura do mercado e a chegada das quinquilhari-
as de Porto Strossner. Imagina que alcançou um direito e a cidadania. É estabe-
lecido um Código de Defesa do Consumidor, como um direito, mas é o contrá-
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rio e ela não percebe: é o mau fabricante que não cumpre com seu dever e por
isso tem necessidade de cobrança.

A globalização modernizadora não vem trazer direitos, mas impor os de-
veres de consumir, invertendo os valores da cidadania, da dignidade, da quali-
dade de vida. Este é o dogma embutido na dominação pós-muro de Berlim.

O cidadão não se dá conta, mas deveria estar alerta de que não consumir
é, hoje, o direito mais importante que lhe resta. Deve estar atento e perguntar:
Por que o Big Mac, lá, custa US$ 55 centavos e, aqui, custa oito vezes mais,
quando eles ganham doze vezes mais?

Mas é preciso ter coragem para enfrentar a maré. Na onda globalizante, o
livre-arbítrio não existe. Tudo é consumo. Quem não consome é discriminado,
expurgado da tribo, da sociedade. O cidadão comum que não consumir coca-
cola, cerveja, assistir à TV Globo, freqüentar os shoppings da moda, ouvir a
música que toca no rádio e na TV... está fora. Um adulto ainda pode se dar ao
luxo de contestar, debater com os do seu grupo, mas um adolescente (alienado,
como a grande maioria nos dias de hoje) não tem escolha: tem que consumir o
da moda ou está morto.

Insistindo, há uma diferença muito grande entre ser cidadão num país
rico (onde os cidadãos conhecem seus direitos) e num país pobre (onde não se
sabe de nada). O agrotóxico, por exemplo, é banido ou restringido na União
Européia, onde saúde é bem e patrimônio, mas é desclassificado em sua toxici-
dade no Mercosul, para que a sociedade local absorva os estoques oriundos
daquele mercado.

Pouca gente percebeu, mas o espaço da economia está se sofisticando em
uma velocidade tal, que, a cada instante, o espaço natural perde valor e novas
superposições de espaços virtuais surgem com valores estratosféricos. Sequer
aprendeu a ver e entender este espaço virtual. A população não se dá conta dele
nem quando descobre que há um serviço internacional de sexo imaginário via
telefone. Há uma distância muito grande entre um cidadão e um consumidor.
Conhecer esta paisagem é fundamental. É o começo de tudo.
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CAPÍTULO V

A SERVIDÃO DO FUMO NO BRASIL

Para conhecer a vida dos seringueiros do Acre, é preciso saber como
funciona o barracão, que pertence ao seu patrão, o seringalista. O barracão é
um armazém que fornece de tudo. Na prática, é uma espécie de banco de crédi-
to.

Em sua grande maioria, os seringueiros são nordestinos, principalmente
cearenses, levados para a Amazônia no final do século passado, quando teve
início o ciclo da borracha, e, depois, durante a Segunda Guerra Mundial, contri-
buindo para o esforço aliado. Seringalista é o investidor, o empresário que rece-
be do Governo a propriedade, uma imensa área de floresta.

Um grupo de seringueiros é instalado numa área, no meio da selva. As
seringueiras são individualizadas e sangradas periodicamente para obtenção da
borracha. Tudo, de que o seringueiro precisar, ele retira do barracão e debita em
sua conta. Lá estão os apetrechos para a sangria e para vida na selva: material
para coleta da borracha, coagulação, munição, querosene, roupas, remédios,
ferramentas, perfumes... O que ele pega é anotado. Quando o seringueiro entre-
ga as “bolas” de borracha ao seringalista, é feito o acerto de contas no barracão.

Para o seringueiro novato geralmente o patrão faz com que sobre algum
dinheiro, é o chamariz. Depois, com o tempo, as coisas começam a apertar e as
contas não fecham, ele está sempre devendo no barracão. Neste momento os
capatazes e gerentes do seringalista fazem um trabalho de marketing para man-
ter boas relações, de tal forma que o caboclo culpa a “panema” (azar da flores-
ta) por sua situação e agradece pela “ajuda” de quem o explora.

O caso dos seringueiros do Acre foi tomado como exemplo pois é o últi-
mo lugar do país onde chegou o capitalismo. Um lugar onde não há proprieda-
de, nem existe a palavra não. O dinheiro tem pouca aplicação. As pessoas pa-
ram as lanchas na beira do rio e trocam frutas ou caça por sal, artesanato, roupas...

O barracão é um sistema colonial de domínio do empregado que ainda
hoje existe no país e não se restringe à Amazônia. No Nordeste, na zona cana-
vieira, os remanescentes de usineiros, os mesmos, que fazem compras em Mia-
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mi e tiram férias em Búzios ou Angra dos Reis, sustentam este sistema. Filhos
de coronéis sustentam a tradição do barracão.

Na Argentina, o barracão era chamado de “bolicho”. Eles eram muito
comuns nas áreas florestais dos quebrachos, no Chaco e Santiago del Estero.
No início do Século, porém, foram proibidos por Lei.

Pode-se pensar que o barracão seja um tipo de exploração selvagem de
aventureiros e ignorantes, mas, em São Paulo, na década de 60, os funcionários
da Lever/Atkinsons, do grupo Unilever, eram “estimulados” a comprar perfu-
mes e cosméticos no dia do pagamento. O preço era razoável (havia a sonega-
ção de impostos) e servia como chamariz.

Para o seringueiro, garimpeiro, cacaueiro, lenhador de quebracho e fun-
cionários da Unilever, onde houver relação entre capital e trabalho, a figura do
barracão é o vínculo de exploração que tolhe sua liberdade, submete e determi-
na sua vida.

Se compararmos a situação de cada um dos tipos de barracão, veremos
que eles moldam-se ao tipo de atividade. O poder do barracão amplia-se de tal
forma que cada vez mais o homem se torna irremediavelmente preso ao esque-
ma, e, paradoxalmente, menos nota suas amarras, até chegar ao extremo de
concordar e aceitar a dominação. Este tipo de sofisticação da escravidão é cha-
mado de servidão.

A Bahia, que já foi o maior produtor de fumo do mundo (Século XVI),
perdeu a expressão na década de 50, exatamente em função da ruptura dos
barracões, localmente denominados de “armazéns”. A mudança tecnológica da
Revolução Verde na fumicultura, não adotada pelos armazéns, enfraqueceu os
agricultores impossibilitando-os de acompanhar as transformações. E a chega-
da das grandes empresas multinacionais de fumo, ao Sul do país, acabou por
deslocar a produção de tabaco.

Quarenta anos depois, está ocorrendo uma saturação da agricultura in-
dustrial no Sul, que se prepara para uma nova mudança. Então, novamente há o
estímulo à fumicultura na Bahia. O pequeno agricultor assina um contrato que
não lê (não sabe, incluído nos 17% da população brasileira) e recebe as mudas,
o fertilizante, o agrotóxico. Vai produzir tabaco que deverá, obrigatoriamente,
entregar para o “seringalista” do fumo.

Os pobres fumicultores baianos, que nunca tinham visto um pé de fumo,
são obrigados a cuidar da planta, conforme o desejo do “neo-armazém da Re-
volução Verde”, onde o uso de crédito rural, mudas, fertilizantes, venenos agrí-
colas etc. é intenso. O impacto sanitário e econômico não demorou. Na região,
está ocorrendo uma epidemia de intoxicações com mortes e seqüelas sociais e
ambientais.

Na entrega das folhas, são descontados todos os insumos e gastos, cobra-
dos em fumo, pois vincula a dívida com o produto do trabalho, impedindo a
percepção da relação de dominação. Na Bahia, hoje, as margens de lucro das
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empresas fumageiras são maiores e melhores, pois o processo nasce “terceiriza-
do”, sem custos sociais para elas. Com o sistema de prestação de serviços, há
uma racionalização na atividade, aumenta a competição entre os agricultores, e
uma maior manipulação por parte das mega-empresas fumageiras.

No Sul, não houve a terceirização, pois ela causaria uma ruptura na polí-
tica consolidada. As fumageiras, hoje, não precisam obrigar o produtor a absor-
ver insumos, optar por seguro ou construções de investimento, pois o fumicul-
tor já está irremediavelmente atrelado ao esquema e seus instrutores controlam
a fidelidade. Os fumicultores reconhecem que estão intoxicados e com suas
vidas e a de seus filhos seriamente comprometidas. Também não acreditam que
seja possível produzir sem esta relação opressiva, e nem sequer acreditam que
existam alternativas. Submetem-se. E a ideologia do dominador passa a ser a
visão do dominado. Infelizmente, este é o auge da servidão.

A conclusão, infelizmente, é válida para todos os pequenos agricultores
brasileiros que aderiram à “agricultura moderna” preconizada pela extensão
rural. Muitos estão intoxicados, inválidos, ou, quando não, cientes de que vão
se envenenar lidando com os agrotóxicos, mas, como dizem, “a gente precisa
usar isso para trabalhar, produzir e viver”. E morrer também, que é a herança
que o Estado, através das Emateres, lhes entrega.

No Sul do país, algumas fumageiras nem sequer comercializam insumos,
deixando a margem de lucro para o “lobby” dos empresários do fumo, através
de sua entidade de classe, a Associação dos Fumicultores do Brasil, Afubra.

Na implantação do modelo da Revolução Verde, era compulsório o con-
sumo dos insumos, crédito rural e seguro, como está sendo, hoje, na Bahia e
Alagoas. Pois bem, as fumageiras do Sul estão “incubando”, preparando para
lançar a fumicultura sustentável e ecológica. Depois virá a terceirização, com
uma superior participação do agribusiness na produção do tabaco.

DE ONDE VEM O CIGARRO ?

Quando a América foi invadida (dizem os livros, “descoberta”), os assal-
tantes observaram o hábito dos nativos de usar as folhas de uma planta. Eles
experimentaram, gostaram e levaram a novidade, para Portugal e Espanha. A
planta era o fumo. Disseminou-se na França através de Nicot, embaixador acre-
ditado em Lisboa. Hernán Cortez a colheu na Ilha de Tabasco, no México e
levou-a para a Espanha. O nome científíco do fumo, Nicotiana tabacum, faz
uma homenagem ao divulgador e ao seu lugar de coleta original.

Juntamente com a lavoura canavieira, a cultura do fumo desenvolveu-se
no Brasil, no Século XVI, considerada como segunda em importância na eco-
nomia colonial. No Século XVII, o tabaco tornou-se moeda de troca ao longo
da costa africana, por traficantes e mercadores ingleses. Moeda boa - o tabaco
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acabou se tornando o principal meio de conseguir escravos africanos. Daí virá
a escravidão na América do Norte, Caribe e Brasil.

A riqueza e o poder, originados por quem detém a nova moeda, determi-
nam sua normatização. O fumo é taxado e passa a ser controlado pela Coroa
Inglesa, com participação das coroas européia e nipônica, que expandem o
cultivo, comércio e taxação em seus impérios.

O fumo vira capital. A evolução das relações entre capital e cultivo são
fantásticas e logo o fumo passa a estar acima do poder das coroas.

As idéias revolucionárias que surgiram na Europa e as propostas de inde-
pendência que brotaram no novo mundo no final do século XVIII, têm muito a
ver com a evolução e elasticidade do poder de troca e mercantilismo do tabaco,
principalmente na Revolução Francesa.

O desejo dos revolucionários norte-americanos era ter autonomia comer-
cial sobre o tabaco, pois tinham o cultivo, mas não o poder sobre ele. Este
passou a ser um dos mais fortes fatores para a independência dos Estados Uni-
dos. Na Colúmbia Britânica, o aumento das taxas agrícolas, que levaram os
“norte-americanos” à independência, citam o chá, mas não se referem ao taba-
co (New England Restraining Act), pois este era propriedade total da coroa in-
glesa.

Estranhamente, após a independência americana, a coroa inglesa conti-
nuou mantendo o vínculo com o plantio e comércio internacional em todo o
império britânico, através da British American Tobacco (BAT).

O Brasil guarda seu tempo de tabaco nos seus emblemas oficiais. Um
ramo de tabaco está lá, na bandeira do império brasileiro. Veio a proclamação
da República e ele permaneceu. Permanece: as mesmas folhinhas de nicotina
brotam hoje no brasão oficial da República do Brasil. A independência na Bahia
deu-se somente um ano mais tarde, em função do poder dos traficantes portu-
gueses na troca de tabaco por escravos (2 de Julho de 1823).

O comércio de tabaco, dominado pelo império inglês, foi disseminado
em todo o mundo. Foram criados grandes mercados consumidores (futuros can-
cerígenos), mas também competidores, como os impérios francês, holandês,
russo, francês, nipônico... O tabaco foi a primeira mercadoria mundial moderna
e primeira matriz econômica acima de governo.

O poder que o fumo teve no século XVII foi similar ao poder do petróleo
no início do século XX e ao dinheiro na atualidade.

O Brasil poderia estar rico, afinal era o maior produtor do planeta, mas o
poder estava nas mãos dos ingleses e norte-americanos.

Na verdade, a triste história brasileira repete-se. Sempre teve a riqueza
nas mãos, mas não foi dono dela. Foi assim com a borracha, com os minérios,
com a madeira,...mais recentemente com a biodiversidade... E, graças aos pira-
tas nacionais, esta riqueza é repassada, devidamente legalizada, para os piratas
internacionais - cada vez mais fortes e poderosos.
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O mercado mundial do fumo está construído sobre um império particular,
onde tudo é organizado e nada escapa aos seus interesses, sejam eles agronômi-
cos, econômicos, sociológicos, tributários ou políticos.

Por exemplo, o Brasil é hoje um país que tem, na arrecadação dos tributos
do fumo, a sua razão de existir. Mais de um quarto dos impostos federais é
oriundo das empresas comerciantes de fumo. O mesmo ocorre em todos os
países em desenvolvimento.

A organização que a Coroa Britânica criou na Colúmbia Britânica e ex-
pandiu para o mundo, mesmo após a independência norte-americana, funciona
aqui, hoje, aproveitando toda a evolução da tecnologia, sistema bancário, rela-
ções políticas; acumulando riquezas e poder social.

Hoje a cultura do fumo é a mais arcaica forma de servidão que existe.
Embora, paradoxalmente, seja a mais monetizada (o produto tem valor, mas o
trabalho para o produzir, não).

QUANTO VALE O TRABALHO?

As relações comerciais no cultivo de tabaco constituem-se num ótimo
exemplo de como se relaciona espaço e poder na agricultura.

Por que a extensão rural (Emater) e suas equivalentes no mundo não aten-
dem ao fumicultor? Por que a pesquisa oficial (Embrapa) e suas similares no
mundo não pesquisam fumo e tabaco? Por que, nas escolas técnicas e universi-
dades de agronomia, não ensinam fumo e tabaco em acordo com sua importân-
cia econômica para o Estado?

Respostas a questões deste gênero revelam a face oculta deste negócio de
bilhões. Mostra como a coroa inglesa atua, desde a colonização da América até
os recentes investimentos das firmas tabacaleras em outros setores da economia
nacional (sucos no Sul e Nordeste e celulose no Espírito Santo). Parece investi-
mento, mas é mais que isso. O fato é que está em curso uma transformação do
sistema de produção agrícola. A servidão do fumo está sendo transferida para
os mega-projetos de fruticultura e celulose do Brasil setentrional.

No livro, “Afubra, 40 anos de Brasil - o fumo no Brasil e no Mundo”, o
autor, Guido Seffrin, detalha que a mão-de-obra representa de 58,7 a 61,4 % do
custo de produção de fumo. Na página 117 ele diz que a remuneração da mão-
de-obra é de 4,4 % do valor total do cigarro; o Governo fica com 73,55 %; a
margem de lucro da indústria e comércio é de 14,01 %.

Talvez por isso a FAO, principal alavanca do capitalismo internacional na
agricultura, diga em seu boletim, citado na mesma obra:

“A pobreza e a desnutrição podem ser alencadas (sic) entre maiores ris-
cos de saúde para um enorme contigente de pessoas, notadamente nos países
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em desenvolvimento, do que o fumo.” (...) “....a fumicultura, nos países em de-
senvolvimento, pode ser de fundamental importância para o alcance de objeti-
vos a curto e longo prazo”

A FAO diz que a fumicultura é um bom negócio. Mas bom negócio para
quem? Na página 132 do mesmo livro, são comparados os custos das lavouras
de fumo, feijão, milho soja. Basta calcular o investimento e seu retorno, para
perceber que tem algo errado... O fumicultor está perdendo nessa história. Uma
boa parte do valor do seu trabalho está sendo apropriada por alguém. E se
forem calculadas as horas gastas para produzir o fumo e descontar o pagamento
recebido pelo produtor, a perda será maior ainda.

Considerando que 57-61,4% do custo de produção do fumo é mão-de-
obra e que 94% desta é familiar, constata-se que o resultado da produção de
fumo não se transforma em renda famíliar ou remuneração do trabalho! É mão-
de-obra gratuita a serviço das empresas, servidão! O Governo sabe disso? Cla-
ro. Há uma parceria entre ele e as empresas tabacaleras.

Os custos da mão-de-obra para a produção de fumo não caracterizam
uma atividade ou empresa agrícola e, sim, um “setor de serviços”. O fumicultor
do Brasil Meridional é um “prestador de serviços”, como o seringueiro no Acre.

Qual é o papel do Estado nesta relação de trabalho?
A empresa, anualmente, contrata seu “prestador de serviço”. Repassa-lhe

um crédito rural. O montante total deste crédito ele intermedeia junto a bancos,
em função de seu poder econômico, através de mecanismos bancários - anteci-
pação de recolhimento de impostos, cobranças, descontos etc. - conseguindo
baixas taxas de juros. Esta margem de lucro fica com o seringalista, pois o
banco faz parte do barracão.

O crédito rural concedido ao fumicultor obedece a normas especiais, com
taxas de juros e correções estabelecidas, conforme o interesse das empresas,
sendo diferentes de outras atividades agrícolas.

O banco e a empresa fumageira, intermediários do crédito, pressionam e
controlam este fumicultor em comum acordo. O agricultor contratado não pode
optar por entregar seu produto a outro comprador, e o cheque que ele recebe
pela entrega do seu fumo é nominal ao banco, para abater imediatamente sua
dívida, como na Selva Amazônica.

Não fosse isto suficiente, as empresas fumageiras atuam como cartel, exe-
crando e punindo exemplarmente os infiéis.

No Brasil, atendendo aos apelos da FAO, o Governo subsidiou a indústria
fabricante determinando, compulsoriamente, o uso de fertilizantes e agrotóxi-
cos. Até então o agricultor não era afeito a este tipo de tecnologia. Assim che-
gou o pacote tecnológico.

O esquema usado pela empresa para criar margem de lucro (e poder) com
o crédito agrícola é repetido, quando ela compra os insumos. Como a aquisição

Untitled-1 10/08/2015, 10:13158



159LADRÕES DE NATUREZA

de fertilizantes e agrotóxicos é feita em grandes quantidades, a empresa tem
direito a bonificações. Seu produto é vendido a preço de varejo, ampliando seu
ganho com esta nova margem de lucro do barracão. Como o fumicultor não
tem como ficar fora deste circuito, uma vez que se encontra inexoralmente pre-
so a ele do ponto de vista agrícola, tecnológico e econômico, a tendência é o
fortalecimento do barracão.

A sedução do pacote tecnológico funciona, porque ele se “moderniza”
constantemente. Não se estimula a utilização de maiores quantidade de fertili-
zantes aleatoriamente. Há uma sintonia entre os fertilizantes e as novas varieda-
des introduzidas. Variedades de qualidade são introduzidas para responderem
aos fertilizantes e demonstrarem a benemerência da empresa e do esquema.

O sucesso do esquema leva à evolução para uma maior participação (ser-
vidão). A segurança da atividade do fumicultor é necessária... Logo um seguro
mútuo é montado.

Mas segura o quê? A remuneração do fumicultor frustrado? Na verdade,
tal sistema protege mais o fornecedor (intermediário) do crédito rural de custeio
para o caso de ocorrência de granizo ou vendaval; e protege o crédito rural de
investimento, se ocorrer incêndio da estufa, ou na impossibilidade de pagamen-
to, além de um auxílio emergencial rateado.

O valor do seguro é mil pés de fumo por cada 30 mil plantados. Pode-se
avaliar o quanto isto é escorchante e transforma-se em nova margem de lucro.

As apólices asseguradas são resseguradas sucessivamente, chegando à
mesma arca comum, em Londres, na Casa de Windsor. A propaganda garante a
satisfação e tranqüilidade do fumicultor iludido.

Da mesma forma, os investimentos nas propriedades têm programas cro-
nologicamente ajustados à capacidade de pagamento do fumicultor. Criam um
vínculo de dependência e maior participação, aumentando a margem de lucro
de uns poucos e ampliando a servidão para muitos.

O fumo é matéria-prima industrial de muito valor. Pode-se dizer que ele é
estratégico para a sociedade, pois é um vício disseminado e estimulado livre-
mente.

Como as empresas necessitam de garantia de estoques para suas fábricas,
estabelecem uma política nacional e internacional de preços, controles de áreas
e estratégias de estoques, conforme as situações naturais ou sociais existentes
para diferentes produtores, comerciantes e consumidores.

Para evitar maiores flutuações no mercado e possíveis intervenções, as pou-
cas empresas tabacaleras aplicam mecanismos de controle do mercado. Por exem-
plo, mesmo havendo uma supersafra em uma região prioritária, o preço pode ser
mantido alto; da mesma forma, uma frustração pode manter o preço baixo em
uma região não priorizada. Deste modo, controlam não só o mercado, mas a área,
o crédito, as taxas nos anos seguintes. O Governo só olha a manipulação econô-
mico-financeira. De longe, para não atrapalhar os negócios dos amigos.
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A manipulação dá-se, também, de forma a impedir uma resistência e or-
ganização do fumicultor. A área de produção de fumo ficará ao sabor de seu
sucesso/frustração, em função de seu endividamento. Outra forma é controlar a
classificação. A classificação do fumo é a mais abjeta forma de manipulação do
trabalho do agricultor, permitindo a transferência para o barracão da quase tota-
lidade da sua margem de lucro. O impacto psicossocial de uma manipulação,
na classificação, afeta o sentimento e amor próprio do fumicultor.

Caberia ao Governo, através de critérios objetivos, fazer a classificação.
Mas, hoje, a atividade está nas mãos das empresas. Delegado ao Estado pelo
Governo Federal, este sequer tem um quadro de técnicos com conhecimentos
sobre o assunto.

Em 1988, foi aprovada a Lei Estadual sobre a Classificação de Tabaco,
obrigando a realização da classificação na casa do produtor e não mais nos
galpões da empresa. Isto provocou uma revolução, pois até então a indústria
manipulava como queria a classificação, feita por seus técnicos. Esta lei nunca
chegou a ser aplicada. Embora tenha vigido por mais de quatro anos, foi poste-
riormente modificada e esquecida, tornando-se inócua

Não se sabe se o recente empenho das indústrias fumageiras resulta da
perda de poder na classificação ou porque o Estado assumiu um maior controle,
reduzindo a sonegação.

A sonegação mais comum na região fumageira é controlada pelos picare-
tas que compram fumo na casa do fumicultor e pagam melhor que as empresas.
Como isto é possível? Simples, eles atuam como os “piratas da Rainha Vitória”
- trabalham intimamente com as empresas, e ambos lucram com a sonegação de
impostos. Portanto, a vantagem do agricultor ao negociar com os picaretas é
também vantagem para a fumageira e o pirata que contratou. “Só” quem perde
com esse desvio é a sociedade, que não recebe os tributos devidos.

O Governo, cúmplice das fumageiras, faz vista grossa para os muitos
negócios celebrados dentro deste esquema. Aí se inclui a exportação de fumo,
papel e cigarro papel; milhares de toneladas são enviadas para o Paraguai e
outros países dentro de envelopes ou malotes fechados. De vez em quando,
uma destas firmas é visitada por uma equipe fiscal e um escândalo explode nos
jornais e TV. Então a sociedade fica sabendo o que o Governo já sabia há muito
tempo...

O grande lucro das empresas dá-se quando o governo diminui alíquotas
ou isenta-as de impostos de exportação. A alegação delas é de que o “Custo
Brasil” impede a competitividade internacional.

Em resumo, a classificação é um instrumento arbitrário de manipulação
de poder e transferência de margem de lucro.

Quanto mais os agricultores usam crédito, insumos e venenos, no cultivo
do fumo, melhor é para a empresa contratante que os intermedeia e leva vanta-
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gens financeiras. Evidentemente, com o estímulo a tais práticas de manejo, o
meio ambiente e a saúde humana, as intoxicações e a contaminação ambiental
são corriqueiras, mas tanto as empresas quanto o Estado impedem o levanta-
mento de dados que revelem o grau de intoxicação nos seres humanos e nos
animais na região do fumo. O custo ambiental dessa prática é escamoteado; é
proibido falar em contaminações ambientais.

SEGREDO DE ESTADO

Para secar o fumo são utilizadas estufas com fornalhas alimentadas por
lenha. A retirada de lenha da mata nativa provoca devastação e daí à escassez.
Só a partir do início da década de 70 que se atentou para o problema. E mais
uma vez os empresários descobriram como levar vantagem com a tragédia - o
reflorestamento. Recursos? Dinheiro federal, claro.

Enquanto tiveram recursos federais, as empresas intermediaram (incenti-
vo fiscal) dinheiro público. O Governo incentivou o reflorestamento em terras
de empresários. Agora existe lenha. Lenha ecológica! Os agricultores, conside-
rados inimigos da ecologia, deveriam comprar esta lenha.

Depois, diante do custo e da escassez de crédito (fim dos incentivos), o
próprio agricultor passou a se autofinanciar. O impacto sobre a natureza foi
maior e, diante da nova conjuntura ambiental da década de 80, houve as repe-
tidas punições do órgão fiscalizador (IBDF/IBAMA) nas terras do agricultor.
Hoje seu drama é outro, muito palmito cresce espontaneamente no meio do
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, mas o órgão ambiental não
permite o seu aproveitamento.

Na área dos insumos, o setor de agrotóxicos foi o mais atingido desde
l973 por uma reação natural dos agrônomos aos índices de intoxicação e polui-
ção, no meio rural, causada pelos mesmos. A adoção do Receituário Agronômi-
co, para inibir a comercialização desenfreada destes produtos químicos, ini-
ciou-se por esta época, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na região
fumageira, porém, devido ao predomínio das empresas, nada mudou. Tanto
que, em 1978, o Banco do Brasil exigia o receituário para todo e qualquer
agrotóxico financiado pelo crédito rural, menos na região fumageira...

Em 1982, foi aprovada uma legislação estadual de agrotóxicos para o Rio
Grande do Sul, obrigando o uso do receituário agronômico (Lei 7.747/82). No
ano seguinte, o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia,
CREA, criou, através de ato, a obrigatoriedade de Anotação de Responsabilida-
de Técnica, ART, e monopolizou a impressão do Receituário Agronômico, faci-
litando a aplicação da lei estadual e sua fiscalização.
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A regra valia para todo mundo. Ou melhor, para quase todo mundo... As
empresas fumageiras foram excetuadas e passaram a usar uma folha impressa
em computador com a listagem de todos os agrotóxicos de seus estoques, que
eram marcados com um “X”, anexando em branco o receituário do CREA. As
empresas recolhem, porém, o valor da ART para os cofres do Conselho.

A realidade sobre as intoxicações permanece um mistério. As informa-
ções sobre intoxicações e contaminações na área fumageira são policiadas pelo
“lobby” das empresas. Não se sabe que ocorre nessas regiões.

Mas algumas informações acabam escapando ao controle dos empresá-
rios. Por exemplo, se em todo país a curva de consumo dos agrotóxicos fosfo-
rados e outros mais tóxicos é decrescente, na região fumageira ela é crescente.

Em 1988, um grupo de estudiosos tentou averiguar se o número de suicí-
dios de agricultores, numa determinada região, tinha relação com o uso do Re-
ceituário Agronômico. A hipótese era de que a curva era descendente onde se
aplicava o receituário. O trabalho foi impedido...

Com a mudança da classificação toxicológica e concentração da maioria
dos produtos, cresceram os números de intoxicações e de suicídios nas regiões
fumageiras da Bahia e Alagoas. A imprensa (Globo Repórter 3/11/95) noticiou
que, no Rio Grande do Sul, crianças da região do fumo estavam contaminadas.

Algo deve ter acontecido. Alguém deveria ter sido punido. Lei existe. A
legislação nacional de agrotóxicos (Lei 7.802/89) é o instrumento legal criado
para coibir as intoxicações e envenenamento ambiental; ela pune exemplar-
mente os infratores, aí incluindo fabricante, comerciante, intermediário, pres-
critor do agrotóxico e até o usuário. E ainda há o Código de defesa do consumi-
dor, e o Estatuto da criança e do adolescente! Não serve para nada? Pois ao que
se saiba, ninguém foi punido.

Os Sistemas Nacionais de Assistência Técnica e Extensão Rural e de Ex-
perimentação e Pesquisa são proibidos de se imiscuirem nos negócios e interes-
ses do fumo. O que é um contra-senso em função dos lucros auferidos ao Esta-
do com o recolhimento dos impostos - exatamente 73,55% do valor do cigarro
é imposto. É cada um para o seu lado. Eles geram um país de cancerígenos,
uma população doente. E o Estado, como recebe dinheiro deles, não se mete
nos seus negócios. Fica bem distante. Nem uma variedade foi criada, nem um
experimento é feito, nem uma alternativa de produção de fumo sem agrotóxi-
cos, nem um estudo denunciando a servidão!... Isto quando há uma escola de
agronomia dentro da região fumageira mais antiga do país.

E mais. Não há estudos, tampouco uma política para o setor, e mesmo
estatísticas que retratem a realidade do tabaco no Brasil. Estas informações são
criadas, dominadas, manipuladas, controladas pelas indústrias e suas associa-
ções lobbysticas, que se assumem, inclusive, porta-vozes dos fumicultores.

Um negócio desse tipo não pode dar certo. Verificou-se, a partir dos anos
70, que a grande maioria dos filhos de agricultores está abandonando a terra
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para se empregar nas fábricas de calçados onde têm um salário. Salários ou
subsalários, os jovens perceberam, que é bem mais rentável que a agricultura
em sua terra. É comum, parte da família do agricultor trabalhar na fábrica e
depois voltar para casa onde encontram os pais velhos, sem força para a lide do
fumo, ajudados pelos jovens de 9/10 anos.

Diante desta realidade - o êxodo de jovens e a desagregação familiar - a
partir de meados da década de 80, as empresas intensificaram os cultivos na
resteva do fumo. Fizeram um alarde disto, tentando atrair os agricultores. Con-
versa pra boi dormir. Se o fumo desse lucro, o agricultor não perderia seus
filhos para a indústria de calçados, nem precisaria plantar sobre a resteva enve-
nenada.

Tal realidade ainda carece de um estudo mais aprofundado. Ainda surgirá
uma tese acadêmica que analise o impacto da cultura do fumo sobre a família
industriosa e disciplinada do fumicultor e sua desagregação.

O ESTADO, PARCEIRO DO CRIME

Nos últimos anos, as empresas fumageiras, em parceria com os governos
estaduais (usando dinheiro público, portanto), promoveram o plantio de milho
verde, feijão e pastagem sobre a resteva do fumo; foi o jeitinho encontrado para
o agricultor de fumo sobreviver. Isto é um crime! Devido ao uso intenso de
agrotóxicos, o solo está contaminado, o que faz com que o milho-verde, o fei-
jão e o leite produzido, também estejam contaminados.

É um genocídio! Por ter os venenos ao seu alcance, o agricultor utiliza-os
em sua horta, sem informação sobre o perigo que corre. Então ele, que se conta-
mina operacionalmente ao usá-lo no fumo, contamina-se mais ainda ao ingerir o
alimento da sua horta, pois da colheita até a mesa passam-se alguns minutos. Isto
não ocorre com os produtos comprados no mercado ou com os produtos das
hortas de outros agricultores que dificilmente usam os produtos da soja, já alerta-
dos pelos prescritores do Receituário que aqueles produtos são tóxicos. Tal situa-
ção amplia mais ainda o perigo dos venenos sobre a família do fumicultor.

Há exemplos.
No dia 22 de março de 1996, em Venâncio Aires (RS), na residência do

fumicultor João Elpídio Conrado, sua esposa mostrou o frasco do agrotóxico
“Decis”, à base de Deltametrina, que o agrônomo da Afubra, na loja, entregou-
lhe para combater o besourinho do pepino.

João Elpídio não produz pepinos. Ele tem meio canteiro de pepinos para
consumo próprio. Mas a indústria de fumo não se preocupa com isso. O técni-
co-balconista não soube fazer a anamnese nem prescrever o tratamento ade-
quado. Existia uma solução mais simples: o filho do agricultor, de 5 anos, e a
esposa, juntos, em 10 minutos, poderiam catar os besourinhos e jogá-los para
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as carpas que cria. E seria fim do problema. Não havia necessidade de usar um
produto que poderia ter matado toda família. O mais grave é que o técnico
afirmou que, 48 horas depois da aplicação, a mulher poderia comer o pepino
tratado com o piretróide!

Deltametrina é uma mistura de oito isômeros de reduzido conhecimento
toxicológico; tem alta estabilidade ambiental e residual nos alimentos. Se hou-
ver resíduos de fosforados no alimento, ocorre um sinergismo do piretróide,
tornando-o centenas de vezes mais tóxico. Por exemplo, se um usuário do pire-
tróide tomar um chá de losna, ocorrerá o efeito sinérgico e o poder do veneno
será potencializado, o que pode provocar um ataque cardíaco.

O exemplo da Deltametrina mostra claramente que, ao utilizar os produtos
da fumicultura também nas hortas e pomares domésticos, o fumicultor corre risco
de vida. É preciso insistir, o prazo de carência para essa gente não tem o mesmo
significado que para os outros produtores, pois eles colhem direto da horta e
pomar e consomem imediatamente; muitas vezes a horta, pomar ou pasto do
gado estão sobre o terreno onde foi recentemente retirado o cultivo de fumo. Este
tipo de contaminação é muito importante para o nosso estudo, pois mostra um
diferencial entre a área rural e urbana de uma mesma região fumageira.

Devido à servidão e falta de mão-de-obra jovem, a cultura do fumo está
se tornando itinerante, conquistando novas áreas. E os prefeitos da região são
os grandes incentivadores do cultivo, ávidos pela promessa de aumento de ar-
recadação de impostos e giro de capital no comércio de insumos destas empre-
sas ou pelas generosas contribuições para suas campanhas eleitorais.

As intoxicações devem aumentar. O estudo destas áreas, através do acer-
vo de Receituários Agronômicos, permitirá acompanhar as curvas de cresci-
mento do consumo de agrotóxicos e o desenvolvimento das curvas de altera-
ções neuropsicológicas.

Os novos fumicultores estão se intoxicando e a realidade está sendo ocul-
tada pela grande imprensa. Ela não trocaria uma denúncia de contaminação de
agricultores por uma campanha dos fabricantes de cigarro - geralmente caríssi-
mas. Afinal, também são empresas e vivem do lucro.

Na questão ambiental, as fumageiras anteciparam-se. Todos os proble-
mas associados ao cultivo ou ao uso do fumo foram escamoteados pelas empre-
sas fumageiras, utilizando-se de farta e rica campanha publicitária. Marcaram
presença em eventos, investiram em marketing (nos esportes, principalmente),
maquiaram uma face verde, até confundir o cidadão comum.

Ainda hoje é assim. Impostos são desviados de seu destino para financiar
estes custos ideológicos, em nome da educação ambiental.

Não há fiscalização no comércio, quanto ao uso de agrotóxicos na cultu-
ra do fumo, embora toda a produção seja analisada antes da exportação, fican-
do, no mercado interno, os lotes acima dos níveis internacionais de aceitação
de resíduos de venenos.
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Eles são o poder. E o poder é imune. A Lei Nacional de Agrotóxicos
(7.802/89) nunca foi aplicada. Os órgãos que poderiam aplicá-la são cartórios
para registro de agrotóxicos, satisfazendo as empresas registrantes.

Aí vale tudo. Inclusive armação... Por exemplo, até 1990, a grande maio-
ria dos produtos eram classificados como Classe I, Extremamente Tóxico (fai-
xa Vermelha) e Classe II Altamente Tóxico (faixa Amarela), seguindo a classi-
ficação internacional. Foi dado um golpe, e através de Portaria, foi modificada
a classificação: quem era Classe I tornou-se Classe III Medianamente Tóxico
(faixa Azul), e quem era Classe II, virou Classe IV, Pouco Tóxico (faixa Verde).
A mudança foi feita inescrupulosamente, e não constaram, nos rótulos, as ad-
vertências cabíveis. Para o agricultor, alheio à mudança, o Classe III que levava
para casa era “medianamente tóxico”; ele não sabia que era o mais perigoso de
todos, um produto Classe I. Identificados pelo usuário através da cor da faixa,
retornaram ao consumo, alguns com o dobro da concentração anterior, como é
o caso do “Solvirex 100 GR”. Antes ele era “Solvirex 50 GR”. O “Orthene 500”
ficou menos tóxico na versão acatada pelo Governo, embora a concentração
tenha mudado para “750 BR”. A mudança vale até hoje. Os agricultores acredi-
tam que utilizam produtos menos perigosos.

Resultado, o número de intoxicações e de óbitos aumentaram.
Em 1971, por imposição das empresas fumageiras, os inseticidas organo-

clorados foram proibidos na cultura do fumo. Mas, somente, em 1980, tal proi-
bição estendeu-se ao cultivo dos hortigranjeiros (embora continuem sendo usa-
dos no Brasil até hoje).

Tudo isto acontece embora haja legislações estaduais de agrotóxicos em
vários estados brasileiros. Com exceção do Paraná, a aplicação da lei não ocor-
re por determinação das indústrias fumageiras.

No Distrito Federal, ocorreu um fenômeno político. No Governo de direi-
ta (reacionário e populista) de Joaquim Roriz, 1990-94, foi sancionada uma Lei
de Agrótoxicos considerada de alta qualidade. Em seguida, veio o governo de
esquerda de Cristovam Buarque, mas a regulamentação da lei, que é feita por
decreto, não aconteceu. O secretário de Agricultura do Distrito Federal, João
Luís Homem de Carvalho, não considerou importante a medida. A pergunta é:
quantos agricultores se intoxicaram e quantos morreram devido a esta omissão
do Estado? Afinal, por que não foi feita a regulamentação da lei?

SEGURANÇA NO TRABALHO

Crianças e mulheres são, também, aplicadoras de venenos na cultura do
fumo e como é considerada uma atividade leve, não há necessidade de prote-
ção. Não se leva em conta o período fechado ao reingresso nas áreas tratadas
com veneno; muitas vezes, a residência do fumicultor fica dentro da área trata-
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da com os agrotóxicos. Não se leva em consideração que as mulheres são muito
mais expostas aos venenos por portarem células reprodutivas desde o nasci-
mento, e que qualquer agressão pode resultar em problema sério para seu des-
cendente.

O uso é descontrolado e as condições de aplicação, inacreditáveis.
Dentre as formulações registradas para uso na cultura do fumo, sete delas

têm a identificação “BR”, pois são formulações de alto risco que o protocolo
internacional das empresas não recomenda por serem perigosas para o manu-
seio. As autoridades de Saúde, porém, fingem ignorar esta realidade.

Veneno é caro. Um quilo de fungicida custava, em 1996, mais de um
salário mínimo da época (R$ 100,00). Por isso mesmo, ele é guardado dentro
de casa. O custo do agrotóxico representa 14,6 % do custeio da lavoura de
algodão; 13,3 % dos custos da lavoura de milho; 18,2 % da lavoura de soja.

A prática de se guardar agrotóxico dentro de casa está no contexto da
onda de suicídios na região fumicultora do Rio Grande do Sul.

Vale a pena rememorar a questão dos suicídios de agricultores que utili-
zam agrotóxicos organofosforados.

Na década de 70, o médico Emílio Astolfi correlacionou o incremento
dos suicídios, na região fumageira do Chaco Argentino, com a introdução dos
inseticidas fosforados, substituindo os organoclorados. Afirmou isto no Encon-
tro Latino-americano de Toxicologia de Defensivos Agrícolas, em maio de 1976,
no Plaza São Rafael na Cidade de Porto Alegre. O fato foi confirmado pelo
organizador do evento, professor Milton de Souza Guerra, da UFPel.

Bibliografia militar inglesa afirma que as armas químicas organofosfora-
das causam depressão e alteração do comportamento. Elas fizeram com que
soldados, expostos aos gases tóxicos durante a Segunda Guerra Mundial, se
suicidassem até cinco anos depois do conflito. Em 1946, usou-se o metrô de
Londres para testes com organofosforados.

O Lehrbuch der Militärchemie (Vol. II) traz alguns exemplos de efeitos
nervosos dos fosforados.

Na Suprema Corte de Justiça dos EUA, há o processo do jardineiro David
Garabidean, condenado à prisão perpétua por ter estrangulado sua patroa. A
defesa provou que ele agiu inconscientemente, por estar intoxicado com “Chlor-
pyriphos” (Dursban-Dow), um inseticida fosforado que ele utilizava periodica-
mente no trabalho. O agrotóxico foi responsável pela alteração no seu padrão
de comportamento. O caso tornou-se um programa especial de televisão (Vio-
lent Mind) levado ao ar em 31 de março de 1989 pela Rede Globo no Brasil, e
exibido na Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul.

Em março de 1995, no Japão, ocorreu o atentado terrorista no Metrô de
Tóquio utlizando-se o gás Sarin, um fosforado. Milhares de pessoas foram into-
xicadas e, portanto, ficaram sujeitas aos problemas de depressão e tendência ao
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suicídio associados aos fosforados. Por quanto tempo? Quem sabe?... A Folha
de São Paulo de 20/3/96 transcreve a manchete do The Independent: “Um ano
após o ataque, japoneses sofrem seqüelas do gás Sarin”. E a matéria relata:

Um ano após o ataque com gás Sarin no metrô de Tóquio, que deixou 12
mortos e intoxicou mais de 5 mil pessoas, as vítimas ainda sofrem os efeitos.
Dave Pearson, o único britânico entre os intoxicados na capital japonesa, tem
ataques de pânico a cada duas semanas e se vê obsessivamente dobrando os
punhos.

Segundo Kanzo Nakano, psiquiatra do hospital St. Luke, 20 % das víti-
mas do ataque ainda sofrem sintomas como estresse, depressão, dores de cabe-
ça, pesadelos e claustrofobia. Ainda há três vítimas do atentado com o gás
Sarin em coma, provavelmente irreversível.

(...) Pearson foi atingido apenas levemente. Ele diz que sentiu um cheiro
adocicado e, em seguida,...sentiu tonturas, a visão ficou embaçada e quase
desmaiou. Foi levado ao hospital e ficou algumas horas internado. Os efeitos
do Sarin eram tão fortes que a mulher de Pearson foi visitá-lo e saiu do hospital
passando mal: as partículas do Sarin, impregnadas na roupa e cabelos dele,
acabaram atingindo sua mulher.

O que aconteceu com o Sarin, no Japão, não é muito diferente do que
aconteceu na Espanha. Entretanto, os dois países pertencem a realidades total-
mente diferentes.

Na Espanha, foram 740 mortos e mais de 25 mil intoxicados. Os que
relacionaram o produto “Nemacur”, à base de Fenaminophos, um fosforado da
Bayer usado em tomates, na região de Almeria, com a epidemia logo sentiram o
peso da poderosa transnacional. O Dr. Muro, diretor do “Hospital del Rey”, de
Madrid, foi exonerado. Também foram exonerados de seus cargos e das comis-
sões de estudo os catedráticos Martinez Ruiz, Clavera Ortiz e Luis Frontela.

O jornal “Cambio 16” foi processado pela Bayer por ter feito extensa e
profunda matéria, abordando as posições dos professores.

O processo em si não quer dizer muito, pois todos os dados toxicológicos
e analíticos sobre o assunto quem os tem é a Bayer. Raros são os dados ao
alcance de autoridades civis em qualquer país, mesmo industrial.

O FUMO E A NOVA ORDEM INTERNACIONAL

O governo dos Estados Unidos vem enfrentando a problemática do taba-
gismo, pois está gastando, em saúde, o dobro do que arrecada com impostos da
indústria do fumo. Aí não vale a pena o negócio... O Governo norte-americano
desencadeou uma séria campanha contra a propaganda, expansão e liberdade
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das empresas fumageiras nos Estados Unidos. Simultaneamente, foi denuncia-
da a situação de servidão dos agricultores nos grandes campos de fumo espa-
lhados pelos países do Terceiro Mundo.

Equanto isso, no Brasil, há jornalista achando que a campanha antitaba-
gista é moralista... Em artigo assinado no Jornal do Brasil (17/1/98), Alfredo
Herkenhoff fala entre outras baboseiras:

“O livro “Cigarros são sublimes”, do professor de literatura francesa da
Universidade de Cornell, Richard Klein, é um dos indícios da reação de parte
da sociedade americana à onda moralista e pré-facista que restringe o tabagis-
mo nos EUA, onda que classifica o cigarro como droga e e apropria-se do
conceito de droga como um mal absoluto. Esta onda puritana que começou
com a descoberta do tabaco entre os índios, há cinco séculos, periodicamente
recrudesce e declina. Intensificada, nesse momento, sob o pretexto de proteger
a saúde pública, a onda faz marolas em países globalizados, mas não discute o
cigarro a fundo: simplesmente o censura”.

O livro que é resenhado, em página inteira do caderno Idéias (!), defende
o cigarro, segundo o relés chavão da companhia. Seu argumento é de que: o
cigarro não pode ser ruim, porque afinal grandes pensadores, escritores, poe-
tas, poderosos da política, foram fumantes. O argumento é medíocre mas é este.
Alfredo, que era na ocasião chefe de reportagem do JB, até cita um ditado
anônimo, segundo ele: “é o ato de fumar que distingue os humanos dos ani-
mais”. Na verdade, tornou-se anônimo de tão medíocre que é a citação - seu
autor teve vergonha em assumir.

É natural que haja defensores do cigarro. Os viciados sempre encontram
uma forma de racionalizar seu vício. Agora, afirmar que a onda antitabagista é
puritana, moralista ou pré-facista revela uma debilidade mental do jornalista. Pri-
meiro, não é onda. Segundo, vamos aos fatos: cigarro fede, cigarro polui, cigarro
mata. Fora disso, é argumento de indústria de cigarro - que também apela para a
liberdade, o sagrado direito dos fumantes - e racionalização de viciado.

Voltando à questão...
Após a Rodada Uruguaia do GATT, transformado em Organização Mun-

dial do Comércio, OMC, projetou-se a nova estrutura de poder nas condições
da produção agrícola, entronizando novos valores éticos, morais e ecológicos.

Esta projeção, disciplinada pela OMC, é ajustada pela norma BS 7750,
futura “ISO 14.000”, que irá regular o mercado internacional do tabaco. Uma
reestruturação nas relações comerciais, globalizadas, por pressão dos bancos e
agências financeiras internacionais, leva em consideração novos valores éticos
e morais nas relações sociais e de trabalho.

Recentemente uma empresa inglesa negou-se a receber camisetas de al-
godão de um país asiático, alegando, que durante seu cultivo, o algodão fora
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pulverizado com Heptacloro, um agrotóxico carcinogênico. Com isto, punha
em risco a saúde do agricultor e de sua família; agredia o meio ambiente...

A situação de miséria e servidão em que o fumicultor vive é uma ameaça
para os interesses das empresas. Para evitar qualquer ameaça ou possíveis trans-
tornos futuros a empresa vem planejando livrar-se dos segmentos incômodos,
desenvolvendo novos segmentos, para manter o controle sob a tutela da ISO
14.000. Tudo muito ecológico. E como miséria não combina com embalagem
verde, o melhor é manter essa gente à distância. Terceirizada...

De fato, as empresas fumageiras estão terceirizando seu setor de Assis-
tência Técnica, Insumos e Crédito Rural, antecipando-se à Nova Ordem Inter-
nacional. Assim conseguem os certificados “ISO” de qualidade total, sem se
comprometer com a servidão de crianças e mulheres, com o envenenamento e
degradação ambiental que estabeleceram e exploraram até então.

VEM AÍ O FUMO “SUSTENTÁVEL”, O FUMO SAUDÁVEL!

A indústria do cigarro quer provar que os malefícios do produto não es-
tão no cigarro em si, mas na tecnologia adotada. Ela tem patrocinado trabalhos
científicos onde se prova que muitos dos males do cigarro são fruto da tecnolo-
gia adotada na produção. As técnicas de produção fazem com que o cigarro
tenha resíduos de agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos solúveis, além
de outros resíduos, formados de novas substâncias tóxicas durante o processo
de industrialização. Atribui-se a estas substâncias a responsabilidade por doen-
ças erroneamente atribuídas ao fumo.

A ciência da indústria fumageira tem orgasmos, quando cita os indígenas
da Cordilheira dos Andes, no Equador, Peru, Colômbia, onde o hábito de fumar
inicia-se na infância. E é praticado com tal intensidade em toda a comunidade
que até mesmo as distâncias são medidas pelos números de grossos charutos,
denominados “puchos”, fumados até alcançá-las. Estes povos vivem normal-
mente além dos 100 anos e não conhecem doenças degenerativas. Outros tra-
balhos foram repetidos nas Américas do Norte e Central, na Indonésia e Suma-
tra onde, também, embora o tabagismo seja intenso, não há a incidência de
câncer pulmonar e outras afecções nas vias respiratórias.

Com base nesta situação, os cientistas da indústria concluem: a responsa-
bilidade pelas doenças do fumo está no modo de produção do tabaco.

Desde 1965, as indústrias de fumo mantêm um segredo. Oculto, princi-
palmente, para os países do Terceiro Mundo. Mais recentemente, para desespe-
ro dos barões do cigarro, ele foi revelado. O pior do cigarro é o poder tóxico de
formação de tumores das NITROSAMINAS, presentes no tabaco produzido com
a tecnologia atual. As partidas de tabaco com maiores resíduos e contaminações
ficavam nos países pobres, criando um novo tipo de servidão.
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Eis um grupo especial de nitrosaminas de tabaco:
- NNN - NITROSONORNICOTINA
- NNK 4-(METILNITROSOAMINA)-1-3 PYRIDIL-1-BUTAN N)
- NAT - NITROSOANATABIN
- NAB - NITROSOANABASIN.

Abaixo, um grupo de nitrosaminas de agrotóxicos:
- ALDICARB NITROSAMINA
- CARBOFURAN NITROSAMINA
- ACEPHATE NITROSAMINA
- BAYGON NITROSAMINA
- CARBARYL NITROSAMINA
- E.T.U. NITROSAMINA
- SIMAZIN NITROSAMINA
- ATRAZIN NITROSAMINA.

O agricultor brasileiro e o país, de um modo geral, correm um grave ris-
co, hoje, com o uso do agrotóxico Gliphosate (marca comercial, “Round up”)
na cultura fumageira. O herbicida, diretamente aplicado ou levado pelo vento,
contamina as folhas do fumo imperceptivelmente e se transforma em Nitrosa-
mina de Gliphosate. O mesmo pode ocorrer com os cultivos na resteva do
fumo, pois, também, no solo onde foi tratado, há esta transformação. Como as
empresas analisam todas as partidas, existe a possibilidade real de deixar para o
mercado local o produto contaminado.

O único laboratório que fazia análise de nitrosaminas no Rio Grande do
Sul, o Larvesul, do Ministério da Agricultura, foi fechado. Este laboratório ou-
sou analisar a produção de fumo pulverizada com 2,4-D (parente do “agente
laranja”, jogado sobre o Vietnã) numa criminosa operação de aviação agrícola.
Os técnicos que operavam no laboratório intervieram, impedindo o uso deste
fumo, e os agricultores foram indenizados pelo prejuízo. Quem pagou a maior
parte da indenização foi o Governo, pois não havia cobertura do seguro...

Não é só Napalm que o cigarro nosso de cada dia possui. Cientistas bra-
sileiros denunciam a presença de radiatividade e radionuclídeos no cigarro, oriun-
dos, também, da tecnologia empregada na sua produção. Isto se deve, princi-
palmente, ao uso de grandes quantidades de fertilizantes químicos sintéticos
desequilibrados.

Como os países compradores de tabaco também exigem baixos níveis de
resíduos radiativos, é no mercado interno que ficam aqueles mais contamina-
dos, acentuando o novo tipo de servidão tecnológica.

As combinações de nitrosaminas, especialmente as de agrotóxicos, são
hoje as maiores responsáveis pela diminuição das defesas do organismo e sua
predisposição a doenças viróticas como Hepatite, Herpes, AIDS, entre outras.
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Estudos da Universidade de Quebec, realizados em 1992, apontam nesta dire-
ção. Mas ainda não chegaram ao país.

O grau de miserabilidade social e econômica do fumicultor é total. A
falência do modelo agrícola faz com que as transnacionais do fumo preocu-
pem-se em mudar, para manter o poder e a estrutura de servidão. Vem aí o
“fumo sustentável” e o fumo ecológico, orgânico...

O engenheiro agrônomo Nasser Youssef Nars, do Espírito Santo, especi-
alista em biotecnologia tropical, uma tecnologia limpa, orgânica, de produção
de alimentos, foi recentemente procurado por empresas transnacionais. A in-
dústria fumageira quer absorver sua tecnologia de produção de fumo sem agro-
tóxicos, sem fertilizantes solúveis, cujo custo de produção é mais barato e o
produto de maior valor. Eles já experimentam isto, em segredo. Um dos culti-
vos ocorre na região de Pedras Grandes, em Santa Catarina, onde a miséria dos
fumicultores chegou ao ponto de não permitir o plantio de fumo pelo modelo
tradicional das transnacionais.

É evidente que as transnacionais da indústria do fumo não estão modifi-
cando o modelo de produção em função da saúde humana ou do meio ambien-
te. As transformações ocorrem porque o modelo é inviável economicamente e
porque é uma exigência da nova ordem (econômica) mundial. A adequação à
nova ordem econômica, com a produção de fumo sem agrotóxicos e fertilizan-
tes solúveis, permite terceirizar os setores de assistência técnica, comercializa-
ção de insumos e compra de tabaco, mantendo ganhos compensadores através
da produção de fumo “sustentável”, sem nitrosaminas de agrotóxicos, radionu-
clídeos etc.

Na verdade, todo fumicultor tem condições de produzir tabaco sem con-
taminação, sem resíduos tóxicos e sem nitrosaminas. O problema é comerci-
alizar o produto por maiores preços de forma independente e sustentável. A
indústria do fumo lida com a servidão e, portanto, não aceita aqueles que dis-
pensam o pacote. Os fumicultores rebeldes, que produzem fumo sem agrotóxi-
cos, não têm para quem vender, pois, as indústrias tradiconais não querem seu
produto e as entidades de agricultura ecológica são antitabagistas!

Os países importadores de tabaco, como Alemanha, Japão, Suécia, Suíça,
França e EUA, têm mercado para estes produtos. Mas as empresas do fumo, que
mandam no Governo brasileiro, constroem barreiras que impedem negócios
fora do seu porto.

Em suma, o fumicultor, que se aventurar a produzir sem veneno e sem
tecnologias monetarizadas, é desmotivado, desmoralizado, e até mesmo amea-
çado. Tratado como subversivo (e comunista!?), porque representa a possibili-
dade de ruptura nas relações da indústria com o agricultor. Não é exagero. Isto
já ocorreu no armazém da região de Cruz das Almas, Bahia.
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O TABACO “ISO 14.000”

O fumo será ecológico, mas no seu devido tempo. O agricultor não pode
sair rompendo as fronteiras determinadas pela indústria. Tem que esperar a or-
dem para ser ecológico. A indústria multinacional, integrante da nova ordem
mundial, é que determinará a moda. Não falta muito. Ela já tem formatado o
modelo de fumicultura sustentável, de acordo com a ISO 14.000 e sua estraté-
gia para implantá-lo.

Em todos os quadrantes do mundo, o fumo está em desvantagem pelos
malefícios que ocasiona aos tabagistas e ao orçamento nacional de saúde. As
empresas fumageiras, contudo, contra-atacam. Utilizam a publicidade, fomen-
tando a mística da liberdade individual, e distribuem fabulosas somas com os
políticos e seus laços no executivo.

As empresas apostam na mudança de aspectos intrínsecos da fumicultura
da Revolução Verde, causadores de impactos sócio-ecológicos. Tais mudanças
podem representar a redenção da indústria tabacalera. Sua estratégia é: - apro-
veitando a onda neoliberal e a globalização da economia, terceirizam as ativi-
dades de assistência técnica tradicional, antes oferecida aos seus contratados,
responsável pelo atual modelo de produção.

Com a transferência do modelo para terceiros, as indústrias ficam isentas
de responsabilidade. Isto é ótimo para elas, pois, além de redução dos custos,
eliminam o vínculo e a imagem de exploração sócio- ambiental. A responsabi-
lidade sobre o uso de fertilizantes solúveis e agrotóxicos é transferida com a
terceirização.

Ficarão limpas na praça. Imediatamente a agência de publicidade, que
serve à indústria, irá apresentar campanhas institucionais, mostrando que o ci-
garro significa emprego e preservação ambiental. Talvez uma campanha que
integre os elementos clássicos anteriores - vigor, esportes, juventude, ousadia e
liberdade - com ecologia e respeito ao trabalhador. Será uma campanha católi-
ca, purgatória, para tirar a culpa de quem fuma. O viciado em cigarros vai po-
der tragar sem este remorso pelo menos. Vai saber que está morrendo de câncer,
que está fedendo a cigarro, que é um viciado, que incomoda os outros, que está
poluindo o ambiente, mas que está gerando emprego e mantendo a natureza.
Não demora e um tabagista irá criticar os ecologistas contrários ao fumo, argu-
mentando - conforme leu na campanha da Souza Cruz - que cigarro é natural.

A indústria, mesmo ecologizada, não eliminará dois dos principais pro-
blemas da cultura: a devastação ambiental e a servidão do agricultor. A lenha de
mata nativa, embora proibida de ser usada, continuará sendo explorada ilegal-
mente, pressionando as matas remanescentes e provocando revolta na popula-
ção consciente.

Os reflorestamentos energéticos de crescimento rápido não resolvem. Há
um questionamento social e ambiental quanto a sua implantação, pois ocupam
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áreas de terra que poderiam ser destinadas ao plantio de alimentos e criação de
gado com um retorno eco-social mais interessante e adequado às normas de
sustentabilidade.

Como as empresas fumageiras podem equacionar estes problemas e corre-
latos, fazendo evoluir seu empreendimento? Para indústria, o aspecto mais im-
portante na mudança de paradigma da fumicultura, é que a mudança seja somen-
te superficial. As empresas fumageiras não vão abrir mão do controle da margem
de lucro, ainda mais quando há perspectivas de ampliação. Não vão admitir re-
beldias. Será feita a transformação da “Fumicultura de Revolução Verde” em “Fu-
micultura Sustentável”. E fará isto com o uso das técnicas de agribusiness.

Após a contratação de consultores em Fumicultura Sustentável, escolhe-
rão uma área modelo e fumicultores selecionados pela fidelidade, através de
questionários aplicados pelos estudantes de Agronomia da UFSC.

A estratégia de poder inclui a terceirização. Serão eliminadas as etapas
menos valiosas e segmentadas e absorvidas as mais valiosas. O fumicultor será
mantido em suas mãos.

Este, aliás, é o princípio da manutenção da servidão. A indústria não re-
petirá o erro da Bahia. Lá, nos anos 50, ocorreu uma ruptura entre dominador e
dominado, exatamente porque não se previu e implantou-se uma estratégia de
poder que se adequasse aos tempos, mantendo a servidão.

Agora não. Para iniciar a produção de fumo sustentável, já existem vari-
edades adaptadas, insumos especiais testados e agricultores treinados.

Para evitar a ruptura do monopólio da produção de tabaco sustentável,
uma grande estufa para secagem de mega-quantidade de fumo foi construída
em Santa Cruz do Sul. Ela funcionará à base de gás natural ou de petróleo,
diminuindo, assim, a produção de CO

2
, o que representa redução da poluição

ambiental e menos insalubridade para o fumicultor. Não há ocupação de áreas
com reflorestamento, plantio de monocultura (eucalipto). No futuro, a estufa
pode até ser adaptada para operar com energia solar, o que vai lhe dar um
caráter especial na campanha publicitária.

Atingindo determinado ponto de crescimento, o fumo será cortado verde
- wet tobacco - e levado para secar na estufa. Com as novas técnicas, a qualida-
de do tabaco será superior em função da uniformidade de secagem, controle da
madurez e variedades biotecnológicas. Não haverá poluentes ou substâncias
deletéreas no tabaco, conforme as normas ISO 14.000.

Pelo menos no começo, o agricultor escolhido para a implantação deste
modelo vai considerá-lo ótimo, pois terá menos trabalho e ganhará mais. Não
perceberá que é uma arapuca e que ele é o chamariz, o boi de piranha, para
atrair os outros para o sistema. Em menos de uma década, todo fumo será sus-
tentável e, sob um mercado controlado pelas mesmas indústrias de hoje, voltará
a servidão do agricultor.
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Com este sistema de tabaco sustentável, o mais importante para as indús-
trias fumageiras é que o agricultor deixa de ser um produtor especializado em
fumo, que é um produto agroindustrial, e torna-se um produtor agrícola. A em-
presa fornece a fábrica de transformação de fumo verde wet tobacco em tabaco.
É a mesma relação que há entre um produtor de ervilhas, fornecedor de uma
fábrica de “petit pois”. Ao perder esta etapa de produção, ele fica mais enfra-
quecido na relação comercial. As características de perecibilidade, num merca-
do monopsônico, favorece o poder da indústria.

A classificação das folhas, que antes, embora dominada pela indústria,
era uma etapa de valorização e transformação, torna-se um aspecto interno da
empresa. O fumicultor fica excluído dela.

Se um grupo de agricultores quiser se organizar para produzir tabaco
sustentável, com o auxílio de ONGs do Primeiro Mundo, a exemplo do que
ocorre com a fruticultura e sisal no Nordeste do país, não vai conseguir. Está
impossibilitado pela concorrência e elevação dos custos, uniformidade e quali-
dade do produto, e, até mesmo, pelos argumentos sócio-ecológicos e pelas es-
truturas burocrático-cartoriais criadas para isso pelo Governo.

Y -1, A ENGENHARIA GENÉTICA

Escândalo dos Estados Unidos! No dia 21/6/93, o diretor da Food and
Drug Administration, FDA, David Kessler, denunciou no Congresso America-
no que empresas produtoras de fumo e fabricantes de cigarros estavam usando
um tabaco com o dobro do teor de nicotina permitido. Os cigarros estariam
sendo vendidos nos EUA, mas... vinham do Brasil. A planta, denominada Y-1,
fora cultivada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sem conhecimento das
autoridades brasileiras; sem autorização governamental.

Quando a notícia estourou no Brasil, a imprensa confundiu um pouco. As
informações eram superficiais ou distorcidas. Por isso, a população e, especial-
mente, os agricultores, continuaram ausentes da realidade. Continuaram sem
saber o que estavam plantando e o risco que corriam; desconheciam os efeitos
da planta sobre eles e a natureza. De fato, era uma pesquisa de engenharia
genética e eles eram cobaias. Nem mesmo o Ministério Público, acionado no
caso, conseguia avançar muito diante do desconhecimento geral sobre o assun-
to. Mas nem todo mundo era ignorante na matéria. Certamente a indústria fu-
mageira sabia com o que estava mexendo. E mantinha segredo.

Tinha seus motivos...
Primeiro. Estas pesquisas foram feitas para aumentar a dependência, fo-

mentar o vício e aumentar as vendas de cigarros. São altamente imorais, antié-
ticas e nunca seriam autorizadas em países com governos compromissados com
a cidadania.
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Segundo. Os riscos ambientais, econômicos e sanitários não podem ser
imaginados, daí a sua realização secreta, em países de Terceiro Mundo, que, na
época, não tinham uma Lei de Biossegurança.

Terceiro. O Brasil não possui qualquer tipo de controle sobre o cigarro
produzido no país. Não se sabe a composição e nem mesmo a quantidade e a
qualidade de produtos usados pelas indústrias.

Alguns esclarecimentos se fazem necessários...
Antigamente se faziam cruzamentos de espécies de fumo para obter varie-

dades com melhor potencial para o setor. Devido ao seu alcance econômico, os
resultados são até hoje mantidos sob absoluto segredo pelas empresas de tabaco.

Com o avanço da ciência e da tecnologia, ao invés de cruzamentos de
espécies - um processo caro e demorado - optou-se pela engenharia genética.
As características são transferidas de um ser vivo para outro, sem a necessidade
de cruzamentos. Neste território tecnológico de domínio do capital, a ética não
conta - tudo é permitido. Os exemplos são fantásticos. Como experiência, foi
feita a transferência de genes de vaga-lumes para uma variedade de fumo. A
planta cresce e brilha no escuro...

As experiências não acabam por aí. Outro exemplo, as autoridades de
saúde comprovaram que as folhas de fumo acumulavam substâncias perigosas,
os chamados metais pesados, causadores de diversas síndromes, entre elas o
câncer. Para evitar este tipo de acúmulo, os cientistas norte-americanos retira-
ram um gene do camundongo e o transferiram para a planta de fumo. A nova
variedade com gens de ratos é idêntica a do fumo normal, com a vantagem de
não acumular os metais pesados. Dizem que o cigarro feito com esse fumo tem
um leve sabor de esgoto...

As possibilidades da engenharia genética são fantásticas. Genes de orquí-
deas podem ser transferidos para galinhas; genes de humanos podem ser trans-
feridos para porcos, para que cresçam mais rapidamente; genes de cobras vene-
nosas podem ser transferidos para seres humanos, para curar hipertensão...

É óbvio que isto é tecnologia moderna e sofisticada. Só os grandes cen-
tros de pesquisa dos Estados Unidos, Europa e Japão conseguem chegar a tais
níveis de fusão entre seres vivos.

Se as possibilidades são fantásticas, os riscos são incalculáveis. Para evi-
tá-los, os governos dos países sérios proíbem e controlam estas pesquisas atra-
vés de leis, normas e protocolos severos.

Esta tecnologia de criação de um fumo com genes para produção de mais
nicotina, para aumentar a dependência dos fumantes, não poderia ser autoriza-
da em nenhum país com governo sério, pois há uma questão ética e moral, que
impede este tipo de experimentação e testes.

O plantio deste fumo sem o conhecimento das autoridades brasileiras é
um delito muito sério que extrapola as questões éticas e morais.
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No Brasil, onde se paga a segurança social sem tê-la, onde há uma lei de
agrotóxicos, mutável, conforme o interesse do poder, também há um protocolo
de controle da engenharia genética (Lei de Biosegurança nº 8.974/95).

O escândalo está criado. A Souza Cruz, empresa responsável, procura
desinformar, fazendo referência a “capação da flores”, uso de antibrotantes,
práticas bastantes comuns, para justificar maiores teores de nicotina. O certo é
que o Fumo Y-1 é um projeto secreto, ilegal e imoral. Agricultores e natureza -
é preciso repetir - foram usados como cobaias. Muitos guardaram sementes de
Y-1 e continuram plantando

Os criminosos serão presos? Serão punidos? O diretor presidente da Bri-
tish American Tobacco (Souza Cruz), Antonio Monteiro de Castro, deu declara-
ção no programa “Globo Repórter” da TV Globo de Televisão (3/11/97), reco-
nhecendo o plantio do Y-1. Sabendo da tradição brasileira e da histórica posição
cartorial do Estado, estava confiante em sua impunidade.

Quais são os perigos para o homem e o meio ambiente?
Um percevejo pode, ao picar este Y-1, transferir o gene para outras plan-

tas nativas? É uma possibilidade remota, mas existe. Como se comportaria esta
planta no ambiente? Todas as incógnitas podem ser imaginadas. Isto pode estar
ocorrendo? Sim!

O agricultor está sendo intoxicado ao manipular este fumo? Sim. No seu
trabalho diário, que conta com a participação de toda família, ele se expõe ao
dobro ou triplo do teor de nicotina. Atividades como colheita, secagem, classi-
ficação requerem o manuseio artesanal. A nicotina é absorvida pela pele e im-
pregna os cabelos. Sendo ela um imunodepressor, como ficam as defesas orgâ-
nicas das crianças, que ajudam seus pais na colheita e classificação do fumo?

O mais abjeto é que a British American Tobacco, através da Brown &
Williamson Tobacco, conseguiu, na Embaixada Brasileira, em Washington, o
cadastramento do produto, criado nos Estados Unidos, por Phillip R. Fischer;
Hubert A. Hordison & Janis E Bravo, no Instituto Nacional de Patente Industrial
- INPI - para resguardar os direitos de patente (PI 9203690A - 16.09.92). A
empresa anexou até mesmo as provas de análise eletroforética de DNA da espé-
cie engenheirada, mas não cumpriu o protocolo internacional de avisar as auto-
ridades de biossegurança. No Brasil ela entrou absolutamente ilegal.

Estas experiências foram proibidas no território americano por serem imo-
rais e um grave risco à diversidade biológica de solanáceas do gênero Nicotia-
na, muito bem representado também no Sul da América Latina.

BIOSSEGURANÇA DA SOUZA CRUZ

O Brasil já dispõe de leis que protegem o país da entrada de produtos
geneticamente modificados. O problema é que o cartório não funciona em de-

Untitled-1 10/08/2015, 10:13176



177LADRÕES DE NATUREZA

fesa da cidadania, da saúde da população ou do meio ambiente. Ele existe para
defender as causas empresariais.

Conforme o próprio Ministério da Agricultura, para introdução de qual-
quer material de multiplicação vegetal, sejam sementes ou mudas para plantio
comercial, produção ou pesquisa científica, deve ser feita solicitação formal às
Delegacias Federais de Agricultura (DFAs) nos estados. Isto é o que determina
a legislação fitossanitária brasileira (Decreto 24.114 de 12/4/34). A Portaria nº
437/85, que aprova as “Normas para a introdução de sementes e mudas com
fins de comercialização e produção”, exige registro do produtor ou comercian-
te junto ao Setor de Produção da DFA. No caso de introdução de material vege-
tal para pesquisa, a solicitação deverá ser feita com base na Portaria 148/92,
respeitando-se o parecer técnico da Embrapa/Cenargen.

Quando se tratar de transgênicos, conforme o MARA, hoje a permissão é
dada apenas para pesquisas de campo, desde que a instituição pública ou priva-
da possua uma Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, certificado de Qua-
lidade em Biossegurança - CQB (Instrução Normativa- CTNBio nº 01/96) e um
projeto de liberação de vegetais geneticamente modificados no campo (Instru-
ção Normativa -CTNBio nº 03/96), aprovado pela Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança, CTNBio. A solicitação deve ser feita com base na Instrução
normativa CTNBio 02/96, a qual foi embasada na Portaria nº 148/92, acrescida
de informações sobre o gene inserido, conforme a Lei de Biossegurança (Lei nº
8.974 de 5/1/95; Decreto nº 1.752 de20/12/95).

Antes do advento da Lei de Biossegurança, todos os pedidos de importa-
ção de material vegetal e suas partes eram avalizados pelo Ministério da Agri-
cultura. Assim era possível a entrada de material transgênicos, desde que ficas-
sem sob a guarda da Embrapa/Cenargen.

Em 1995, o Ministério Público Federal consultou o Ministério da Agricultura
sobre a introdução do tabaco supernicotinado. A resposta do Ministério da Agricul-
tura foi precisa: “não foi encontrada nenhuma solicitação de introdução de material
vegetal de interesse da Souza Cruz”. Em suma, a Souza Cruz entrou com sementes
transgênicas no país de forma ilegal. Isto é crime. Mas não acontece nada.

A Lei de Biossegurança viabiliza o Conselho Técnico Nacional de Bios-
segurança (CTNBio), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É
a instituição responsável pelas questões de segurança nacional no que se refere
a produtos transgênicos. A princípio funcionaria como um colegiado de cientis-
tas, empresários, ONGs, que têm a missão de fiscalizar as atividades relaciona-
das à questão no país. Na prática é mais um cartório.

No final de 1997, início de 1998, mais uma vez veio à tona a questão do
superfumo nicotinado, quando se descobriu que produtores do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina continuavam plantando o Y-1. O deputado Fernando
Ferro (PT-PE) encaminhou ao presidente da CTNBio, Luiz Antônio Barreto de
Castro, ofício solicitando informações sobre a questão.
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Poucos dias depois, ele respondeu: afirmou que consultou a Souza Cruz e
ela mandava dizer que não havia fumo transgênico, que o que havia plantado já
tinha sido exportado, uma quantidade irrisória, e que estava tudo bem, portan-
to. Ora, o que a CTNBio transcrevia era uma propaganda da Souza Cruz veicu-
lada em todos os jornais brasileiros. Uma propaganda falaciosa, porque não diz
qual a quantidade exportada e, principalmente, para onde foi este fumo.

Pelo visto, os cartórios estatais estão exagerando. O presidente da CTN-
Bio, que assina a carta encaminhada ao deputado, deveria, pelo menos, camu-
flar seu papel de vassalo ou advogado da Souza Cruz. É muito descaramento
transcrever dados da Souza Cruz à interpelação de um parlamentar.

O Y-1, garante a Souza Cruz, não é produto transgênico. Seria uma vari-
edade como outra qualquer desenvolvida nos Estado Unidos. Isto não é verda-
de. É impossível desenvolver tal planta como uma cultivar da forma como ale-
gam.

O teor de nicotina do Y-1 é de 6,5 %, quando as plantas normais chegam
até o máximo de 4,5 %. Os dirigentes da Brown and Williamson, representada,
no Brasil, pela Souza Cruz, chegaram a mentir no Congresso americano, quan-
do disseram que não era possível produzir cigarros supernicotinados. Ou seja,
não se está lidando com gente que preste.

Em 1991, a empresa entrou com um pedido de patente do Y-1 no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Em 1994, quando a denúncia estava
no ar, cercada pela mídia e pela opinião pública, a Souza Cruz apresentou um
pedido de desistência para o patenteamento. Certamente a empresa, que queria
o projeto mantido em segredo, preferia ver o Y-1 onde sempre esteve, no cofre
da Souza Cruz.

Agora, cartório é cartório. Conforme a Folha de São Paulo de 24/6/94, o
Ministério da Agricultura não vai agir, enquanto o governo norte-americano
não formalizar a denúncia de que o Brasil estaria produzindo fumo com o do-
bro de nicotina.

Mas, voltando a questão do trabalhador...
O principal questionamento é: como evoluirá a servidão no cultivo do

fumo na nova ordem internacional?
Em 1984, em Xapuri, Acre, Chico Mendes mostrou a fotografia das pri-

meiras folhas de borracha (folha fumada) produzidos pela Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais. Questionado se o sindicato ou a cooperativa eram novas ver-
sões do barracão, ele respondeu: “Só existe um barracão. Só há um barracão
onde estão, não só todos os homens, todos os animais, a água do rio, o trovão
dos céus e as árvores da mata, os oceanos. E lá não tem “marreteiro” ou capataz
para anotar nada.”

Utopia?
Chico Mendes foi assassinado na véspera do Natal do ano seguinte...
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O fumicultor do Sul, homem industrioso, fiel e disciplinado, conseguirá se
libertar da servidão e alcançar o barracão citado por Chico Mendes, ou continua-
rá isolado, sendo desrespeitado em sua cultura, sua identidade, seu trabalho?

O que espera esta gente?

SUICÍDIO PROVOCADO

Sebastião Pinheiro detalha:
“Certo dia, fomos procurados por uma jovem, filha de fumicultores, in-

dignada com os altos índices de suicídios de seus vizinhos e colegas. Fizemos
um trabalho em equipe e constatamos que os elevados índices de suicídio na
região de Venâncio Aires, RS, eram devido ao uso do agrotóxico Tamaron (Me-
tamidophos) na lavoura do fumo.

Contribuímos dentro de nosso conhecimento profissional com o trabalho
anexo, publicado no Relatório Azul da Comissão de Defesa dos Direitos Huma-
nos e Cidadania, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
com uma série de levantamentos, comparações e estudos preliminares, que de-
monstrou a necessidade de se aprofundar, através de estudos epidemiológicos,
as conseqüências sanitário-ecológicas dos agrotóxicos como fator de risco rele-
vante na incidência dos suicídios na região rural do Rio Grande do Sul.

A mídia local, nacional e internacional deu cobertura à audiência pública
na Comissão dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Para o Governo
aquilo era novidade... Pior é que representantes da sociedade (da região e do
estado) tiveram a cara de pau de afirmar, diante do público, que tais níveis de
suicídio eram antigos, tinham outras causas, eram anteriores à introdução dos
agrotóxicos nas lavouras de fumo. Outros buscaram se aprofundar nesta tese,
garantindo como os suicídios resultaram da solidão, do isolamento em que se
encontra a comunidade. O especialista em “antropologia da solidão” não obser-
vou que, há 20 anos, existe estrada de asfalto no lugar e que todas as casas hoje
têm rádio e televisão, e a grande maioria, antena parabólica.

Na justificativa de defender o status quo e a indústria vale tudo, tais espe-
cialistas esquecem que as variáveis associadas aos suicídios têm sua dinâmica
peculiar. Atribuir o suicídio a uma causa isolada é banalizar a questão. Um fator
anterior preponderante (isolamento, por exemplo) pode diminuir na medida em
que um novo fator (por exemplo, agrotóxicos) surja. O agrotóxico (que atua
sobre o Sistema Nervoso Central) pode ampliar a raiva, a sensação de solidão,
de desespero frente à crise econômica derivada do esgotamento do modelo
agrícola; ele pode vedar as portas, matar as esperanças de saída para uma vida
melhor. Por ser depressivo, ele gera a sensação de inutilidade diante da vida;
todos os problemas tornam-se grandes problemas.
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É fácil, no entanto, enganar as pessoas. Basta um diploma, um jaleco e
uma verborragia de especialista. Houve o caso de um médico da região que,
contrariado com a versão preliminar do trabalho, e sem lê-la, disse que havia
assinado mais de 100 atestados de óbitos de suicidas, e que todos eles tinham
caso na família. Conclusão: os suicídios eram genéticos. Mesmo supondo que
este médico tenha saído em busca da verdade (o que não parece), é possível
uma interpretação mais holística, mais real. É verdadeiro afirmar que determi-
nadas famílias são mais sensíveis ao fator de risco (genético) e que o agrotóxi-
co, depressivo e provocador de irritabilidade, alimentou este fator. Logo o mé-
dico em questão fortaleceu a proposta de estudo.

Sua posição, porém não foi de defesa da comunidade ou dos agricultores.
Pelo contrário, ao atribuir os suicídios a causas genéticas, ele retirou a culpa do
Estado e de todas as outras autoridades. Causa genética é causa transcendental.
Disse, em outros termos, que era coisa do destino. Não havia o que fazer.

E os agricultores continuaram morrendo.
As autoridades da região ficaram iradas com o levantamento, que feria o

brio da cidade. Mas a comunidade em geral recebeu os dados como banalidade
e pilhéria. Isto não é normal, pois ambas, pelo menos, deveriam se envergonhar
e exigir responsabilidade das autoridades.

Podemos até supor que na região haja um caso sério de perda de identida-
de cultural e que a forma de cultivo do fumo pode ter relação com o fato... É
provável. Os estudos epidemiológicos não podem ignorar este aspecto.”

SITUAÇÃO APÓS DENÚNCIAS

E prossegue Sebastião Pinheiro:

“Com a repercussão, na imprensa do estudo que realizamos, a Abifumo
veio a público. Furiosa! Seu presidente, Nestor Jost, vocifera que há uma cam-
panha antitabagista. De que tem medo a Abifumo? Da ruptura com o modelo
imposto pelas indústrias, como ocorreu com os “armazéns” na Bahia? Ou do
Código de Defesa do Consumidor - fumicultor e fumante contra o sistema, como
está ocorrendo nos Estados Unidos?”

Texto da Abifumo publicado na Gazeta de Santa Cruz do Sul em 21/03/96
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Resposta encaminhada por Sebastião Pinheiro:

“Lastimável, o Sr. Jost, homem de curriculum invejável, atual presidente
da ABIFUMO, segmento responsável por mais de um quarto dos impostos arre-
cadados na República, vem ao público repudiar o vínculo entre suicídios e agro-
tóxicos e o faz de forma inconsistente.

Não fosse o caso de seriedade extrema, diríamos que o Senhor Ex-presi-
dente da Bayer estaria brincando, pois o estudo proposto costuma demorar
entre oito a vinte anos em países como Finlândia, Suécia ou Reino Unido.

Já, a ABIFUMO por sua envergadura e trabalhar com mais de 400 mil
fumicultores deveria consultar as entidades internacionais especializadas em NEU-
ROPSICOLOGIA DE AGROTÓXICOS, em todo o mundo e coligir dados sobre as
incidências destes “fatores de risco” sobre a saúde física e mental do fumicultor.

Obviamente que, também nos países do Terceiro Mundo, há estes estudos,
exceto naqueles que devem absorver os estoques de organofosforados restritos
ou banidos na Comunidade Econômica Européia. Cabe explicar que, entre nós,
eles eram classificados como Classe I (faixa vermelha) e pouco recomendados
e prescritos, então houve uma reclassificação passando-os para classe III e IV
(faixa azul e verde). Os documentos estão à disposição dos estudiosos, nas esta-
tísticas de comercialização no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França.

As curvas de suicídios, na zona rural, em todos os municípios gaúchos e
nos mais notórios municípios brasileiros, estão levantadas com seriedade, para
avaliar todos os fatores de risco, mas queremos ressaltar, que, pelo tom da opi-
nião expressada, parece até que o negócio da ABIFUMO é vender crédito rural,
fertilizantes e agrotóxicos, perdão, mas o artigo segundo, da Lei 7802/89 assim
obriga.

Ainda quanto à seriedade, Vossa Excia., Sr. ex- ministro da Agricultura já
imaginou a dificuldade de se avaliar um impacto dos organofosforados em uma
população contumaz consumidora de schnaps. O alcoolismo é um fator de ris-
co tradicional e sua interação e sinergização com os fosforados bastante co-
nhecida. Quem alterou a classificação deveria saber disso. Pois bem, não é
interesse da ABIFUMO preservar a integridade do seu fumicultor fiel, discipli-
nado e industrioso?

Graças às epidemias de Tamaron (Methamidophos), um fosforado, na
Nicarágua, Costa Rica, Chile e México, muito recentemente, temos a NEURO-
PSICOLOGIA entre nós.

Com toda a experiência de Vossa Excia., Sr. ex-presidente do Banco do
Brasil, o uso de fosforado, nas últimas safras, alertou para um problema sério e
obriga a uma atitude responsável.

Não fazemos parte de esquemas antitabagistas, aliás, se queremos que o
fumo tenha menos veneno, é para além, de dar segurança ao agricultor, au-
mentar, também, a do outro consumidor, que é o fumante.
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Os resíduos de nitrosaminas de agrotóxicos preocupam as autoridades
sanitárias dos países avançados; por isso, todo o fumo que vai para o exterior
é analisado desde 1970. Como se sentiria o ex-candidato ao Senado pela Are-
na, ao saber que o contaminado fica aqui. Isto é um crime previsto no Código
de Defesa do Consumidor.

Sobre a agricultura sustentável, parece não estar o ex-deputado constitu-
inte, grande adversário da criação do petróleo nacional, a par da nova ordem
da FAO, FMI, Eximbank, nem da ação das empresas fumageiras que pagaram
consultoria a um agrônomo, naturalista, ecologista e de esquerda para ensinar
o plantio de fumo sem veneno, sustentavelmente. O estranho desta reunião é
que a mesma não foi em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Candelária, Rio
Negro (PR), Mafra (SC), Cruz das Almas (BA) em Arapiraca (AL). A reunião foi
em Pedras Grandes (SC), com público escolhido a dedo. Senhor ex-Ministro,
Vossa. Excia. lembra do Encontro de Agricultura Alternativa, em Petropólis, em
1984, o que foi que Vossa Excelência disse?

Se a fumicultura da Revolução Verde tivesse dado resultados para o agri-
cultor, não haveria o porquê do êxodo juvenil, nem tanta campanha para man-
ter o jovem na terra. O vergonhoso para o pai é ver seu predileto preferir cartei-
ra assinada e um salário mínimo, do que assumir o trabalho com os pais, pois
não vê futuro em uma agricultura, onde logo percebe a servidão.

A desesperança dos pais é um forte fator de risco para suicídios?
Por último, resta esclarecer a referência ao “Tribunal Federal de Recur-

sos por ter restabelecido direitos feridos pelo Ibama”. Senhor ex-Secretário da
Grande Carajás, Vossa Excia. sabe, como ninguém, que a justiça (é) sega.

Se a referência foi com respeito à proibição do DITHANE, fungicida mais
usado na fumicultura nacional e que foi proibido pelo órgão ambiental, em
1990, temos a explicar que a empresa Bayer, por razões humanitárias ou toxi-
cológicas, retirou o congênere ANTRACOL, produto igual ao DITHANE, por
formar ETU (PTU) que causa câncer e decompõe-se em DISULFIRAM, fator de
alto risco, por sua poderosa ação neurológica.

Se Vossa Excia ler os autos do Processo do Dithane, no Tribunal Federal
de Recursos verá que a empresa contratou o eminente Aldir Passarinho, ex-
presidente do Supremo Tribunal Federal, para defender seus interesses.

O recurso foi julgado na Segunda Vara e presidido pelo Juiz Aldir Passa-
rinho Filho, que regimentalmente se absteve de votar. Perguntar não ofende:
Seus pares não se constrangeram ou agiram corporativamente?”

Justiça sega, com “s” e seu significado.
Quanto ao Ibama, Sr. ex-Delegado de Polícia Dr. Jost, ele perdeu o prazo

regimental de 120 dias para recorrer da sentença, em 18 de Fevereiro de 1996.
Na época, o órgão priorizava proibir macacos chimpanzés de fazerem comerci-
ais. Que chacota ou devemos dizer negligência, arrogância, ignorância e cor-
rupção?
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Para vossa memória de homem do Estado Novo. Quanto respeito a So-
bral Pinto, quando esgrimiu a lei de proteção aos animais, para defender um
preso político.

Não consigo entender como empresas que participam das reuniões ISO
14000 externam estas anacrônicas opiniões. Será que consideram o fumicultor
descartável ou querem aperfeiçoar o status quo da servidão?”

Sebastião Pinheiro continua...

“Quando fomos procurados para participar do trabalho sobre neuropsi-
cologia de fosforados e suicídios, sabíamos do poder das estruturas de susten-
tação da servidão. Para dar mais profundidade ao estudo, fomos ao Coordena-
dor de Apoio Operacional da Procuradoria Geral de Justiça, do Ministério
Público gaúcho.

Junto à petição sobre os dados preliminares encontrados, entregamos ao
assessor técnico, químico Arthur Renato, o texto “Cultura do Fumo”. Trata-se
de um trabalho desenvolvido para a estudante norte-americana Christine Erd-
mann, da Universidade de Berkeley, com dados sobre o uso de agrotóxicos na
fumicultura, no Sul do Brasil. (Christine, que já aprovou seu trabalho na uni-
versidade, agora estuda a incidência de câncer de mama na região fumageira
gaúcha).

O registro no Ministério Público fez com que os representantes das fuma-
geiras tivessem uma investigação oficial em curso.

Concluído o nosso estudo, em nenhum momento ele foi contestado em seu
cerne. Mas, infelizmente, nenhuma atitude foi tomada pelas autoridades brasi-
leiras.

Até o fechamento deste livro, ainda havia muitos mistérios a serem des-
vendados. A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do
Fumo no Congresso Nacional é uma grande oportunidade para levantar estas
questões ainda ocultas. De algumas, temos conhecimento. Por exemplo, na dé-
cada de 60 houve o embargo econômico ao governo racista e genocida de Ian
Smith da Rodésia. A British American Tobacco e a Phillips Morris, entre outras,
descumpriram a Resolução das Nações Unidas e traficaram e exportaram (e
muito!) tabaco rodesiano como brasileiro. Nesta mesma época o agricultor bra-
sileiro tinha o preço baixo, quando deveria ocorrer o contrário. As empresas
estavam lucrando nos dois lados e prejudicando o Brasil.

Tem mais mistérios...
Há denúncias de que um holandês estaria fazendo lavagem de dinheiro

da venda de armas através de uma empresa tabacaleira adquirida no Rio Grande
do Sul. A Fiat, que além de automóveis também produz matérial bélico, teria
comercializado, traficado, grandes quantidades de minas antitanque para o
governo de Saddam Hussein. Isto não é permitido. Afinal, a Comunidade Eco-
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nômica Européia e o Grupo das Sete Nações mais ricas haviam imposto, via
Nações Unidas, um embargo ao Iraque, em função da invasão do Kuwait.

O inusitado é que a Fiat, mercadora da morte dos próprios soldados ali-
ados, veio a público criticar a política cambial do governo brasileiro, pois com
restrição cambial não consegue as fáceis transferências de dólares... É muita
cara de pau!”

Conclui Sebastião Pinheiro:

“Diante de tudo que foi exposto, debatido e apresentado por nosso gru-
po, exigimos da Abifumo, Sindifumo, empresas fumageiras e Governo uma res-
posta ao Estudo da Escola Superior de Agricultura “Luís de Queiroz”, da USP,
sobre a situação da fumicultura brasileira. A proposta é:

- Contribuir economicamente para o desenvolvimento do Projeto de Aná-
lise e Avaliação do Acervo de Receituários Agronômicos do CREA/RS, contribu-
indo para a questão dos organofosforados e os suicídios.

- Desenvolver o levantamento epidemiológico, em toda a região fumagei-
ra para a proteção do fumicultor e seu produto.

- Divulgar os controles de resíduos dos agrotóxicos no tabaco e alimentos
produzidos na resteva do fumo. E tomada de atitudes saneadoras.
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ANEXO 1

Relatório Preliminar de Pesquisa

João Werner Falk

Lenine Alves de Carvalho

Letícia Rodrigues da Silva

Sebastião Pinheiro

Março de 1996

SUICÍDIO E DOENÇA MENTAL EM VENÂNCIO AIRES - RS:
CONSEQÜÊNCIA DO USO DE

AGROTÓXICOS ORGANOFOSFORADOS?
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SUICÍDIO E DOENÇA MENTAL EM VENÂNCIO AIRES

APRESENTAÇÃO

La Rochefauld dizia que para o sol e para a morte não se podia olhar de
frente. De fato, ao procurarmos encarar a morte, o efeito mais imediato parece
ser a cegueira diante do sem-sentido. De uma ou outra forma, somos conduzi-
dos ao estupor que acompanha as miragens e nos vemos enredados em nossos
próprios mitos.

O tema do suicídio, por conseqüência, não poderia ser, jamais, um tema
simples. Mas o que dizer quando em determinada região há um índice extraor-
dinariamente mais elevado de suicídios do que em outras? O que dizer quando
ficamos sabendo que esta taxa é uma das mais altas do mundo, se não a mais
alta em todo o mundo? Parece evidente que estamos diante de um fenômeno
que merece ser estudado. Este é, precisamente, o caso da região de Venâncio
Aires no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

O texto a seguir foi produzido para o RELATÓRIO AZUL da Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, e é o
resultado da obstinação de uma jovem pesquisadora que se associou à experi-
ência e a capacidade de um dos nossos mais renomados ambientalistas e ao
conhecimento técnico de um médico, professor universitário, e de um bioquí-
mico com mestrado em epidemiologia. Todos estão firmemente decididos a
prosseguir com os estudos necessários ao exame da matéria o que só será pos-
sível na medida em que houver algum tipo de apoio. Neste sentido, solicitamos
a atenção do poder público e das entidades não-governamentais (ONGs) nacio-
nais e internacionais e, fundamentalmente, daquelas comprometidas com a luta
pelos Direitos Humanos, para que se somem aos esforços de financiamento da
seqüência desta linha de pesquisa.

Deputado Marcos Rolim
Presidente da Comissão de Cidadania e

Direitos Humanos da Assembléia Legislativa - RS
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SUICÍDIO E DOENÇA MENTAL EM VENÂNCIO AIRES - RS:
CONSEQÜÊNCIA DO USO DE

AGROTÓXICOS ORGANOFOSFORADOS?

Relatório Preliminar de Pesquisa

João Werner Falk 1

Lenine Alves de Carvalho 2

Letícia Rodrigues da Silva 3

Sebastião Pinheiro 4

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Historicamente, o suicídio é um tema envolto em mistificações e preconcei-
tos, bastando recordar que, até recentemente, os corpos dos suicidas não podiam
ser enterrados em cemitérios pertencentes às Igrejas Católicas ou Luteranas.

Pioneiramente, o sociólogo francês Émile Durkheim (1), ainda no século
XIX, trouxe o tema para a área da Sociologia; Sigmund Freud para o campo da
Psicanálise e os índices para o espectro da Saúde Pública.

Da mesma maneira que os haraquiri no Japão fascinam romancistas e
cineastas, estudiosos de diversas formações buscam compreensão para o fenô-
meno em diversos locais com grandes índices de suicídio, tais como, tradicio-
nalmente, nos países escandinavos, em tribos indígenas no Brasil e, mais recen-
temente, no leste europeu.

1 Médico, Professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestrando em Clí-
nica Médica (Epidemiologia) e em Educação, ambos na UFRGS, Assessor de
Planejamento do Sistema Único de Saúde do Município de Venâncio Aires de
1990 a 1992.

2 Bioquímico, Mestre em Epidemiologia (Universidade de Londres), Técnico
da Escola de Saúde Pública da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do
Estado do Rio Grande do Sul

3 Advogada e Pesquisadora, Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Venân-
cio Aires.

4 Engenheiro Agrônomo e Florestal, Especialização em Química (Alemanha),
Técnico do IBAMA.
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Multifacetado em causas as mais variadas, o suicídio é um tema comple-
xo, desafiador e sério. Indispensável é o seu estudo quando o mundo empenha-
se em encontrar uma nova ordem, mais justa e muito mais humana.

Neste contexto empírico-científico e de militantes em favor da vida, nossas
atenções recaem sobre os índices de suicídio no município de Venâncio Aires
(VA). Distante 110 Km de Porto Alegre, integrante da micro-região econômica de
Santa Cruz do Sul, Venâncio é um município eminentemente agrícola, cuja eco-
nomia provém, basicamente, de dois produtos: fumo (tabaco) e erva-mate.

Produzido em pequenas propriedades familiares, a cultura do fumo é a
mais arcaica forma de servidão (2), tipo de escravidão, embora, paradoxalmen-
te, seja a mais monetizada. O produto tem valor, mas o trabalho para produzi-lo
não.

O pacote tecnológico das multinacionais do fumo traz a obrigatoriedade
do crédito, dos insumos (fertilizantes, agrotóxicos e outros), da comercializa-
ção dirigida, bem como classifica o produto conforme os interesses momentâ-
neos de mercado e venda compulsória. (3) O agricultor tabacalero é submetido,
juntamente com sua família e com suas organizações, aos interesses destas
empresas, atrelando-os a uma total dependência e manipulação cartelizada.

Envolvendo toda a família do agricultor, a cultura do fumo repete-se, como
num ritual, ano após ano. No mês de abril usam fertilizantes (não isentos de
toxicidade), em preparação ao plantio. Nos meses de maio e junho, inicia-se o
preparo da sementeira com o uso de Brometo de Methila para a esterilização do
solo. “O Brometo de Methila foi banido da agricultura do mundo, pois possui e
gera polibromadas dioxinas, além de destruir a camada de Ozônio.” (4) Usa-se,
também, um herbicida, um inseticida e aplicam-se fungicidas (de contato ou
sistêmico), de cinco a seis vezes.

O transplante é feito em julho e agosto e, periodicamente, são aplicados
inseticidas, nematicidas, acaricidas, fungicidas, entre outros, até o final do ciclo.

De outubro a dezembro temos a fase com o uso mais intenso de agrotóxi-
cos, principalmente organofosforados, assim como carbamatos. Para evitar a
floração e o excesso de brotos, usa-se um antibrotante de uma a três vezes. Em
média são usados 60 quilogramas de agrotóxicos por hectare, sendo que em
1995, devido à seca e conseqüente aumento de pragas, a média alcançou 100
Kg de agrotóxico por hectare de tabaco. (3)

A colheita ocorre em dezembro e janeiro, na qual utiliza-se, massivamen-
te, a mão-de-obra infantil. Tanto que o calendário escolar da região do fumo
teve proposta de adequar-se a esta realidade, antecipando o término do ano
letivo ao início da safra. O tabaco é seco em estufas com o calor de fogo à lenha
durante alguns dias e noites.

De janeiro a março ocorre a comercialização, sendo que as primeiras “en-
tregas” de tabaco são pagas pelas fumageiras com cheques diretamente aos
bancos credores.
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OS AGROTÓXICOS DO FUMO

Segundo informações do Secretário do Sindicato de Trabalhadores Ru-
rais do Fumo de Venâncio Aires, Sr. Elemar Walker, existem no município cen-
tenas de agricultores que não podem sequer aproximarem-se de lavouras de
tabaco, tamanha a sensibilização que já apresentam por agrotóxicos, fato mos-
trado no programa de televisão “Globo Repórter” (Rede Globo) de 03 de no-
vembro de 1995.

O fumicultor normalmente não utiliza equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), alegando ser muito caro e incômodo para a aplicação do agrotóxico.
Conforme o Engenheiro Dirceu Gassen, da EMBRAPA, é impossível permane-
cer por mais de 10 minutos com a máscara que protege contra gases tóxicos (5).

Há, também, uma segunda forma de intoxicação: a que ocorre pelo consu-
mo de alimentos contaminados, plantados em área com alto índice de resíduos
tóxicos. É o caso, por exemplo, de melancias, pepinos e outras hortaliças cultiva-
das no chamado “canteiro do fumo” (sementeira onde se aplica o Brometo de
Methila) ou do milho, plantado na resteva do fumo em dezembro e janeiro, prática
altamente incentivada pelas próprias indústrias tabacaleras.

É importante ressaltar que, ainda hoje, muitos são os fumicultores mais
idosos que falam a maior parte do tempo em alemão, tendo dificuldades com a
língua portuguesa. Muitos também são analfabetos, além de não haver o hábito
de leitura dos rótulos ou dos receituários agronômicos, e, assim, os produtos
são reconhecidos pelas embalagens e pelas cores de suas tarjas de advertência.

Para agravar tal situação, a Portaria número 03 do Ministério da Saúde, de
16 de janeiro de 1992, ratifica os termos de um ato publicado no Diário Oficial
da União em 13/12/91, SEM NOME OU ASSINATURA DE SEUS AUTORES,
alterando a classificação toxicológica dos agrotóxicos (6), denominada “Di-
retrizes e orientações referentes à autorização de registros, renovação de regis-
tros e uso de agrotóxicos e afins.”

Em Seminário promovido pela Secretaria da Saúde da Bahia, Benatto (6)
refere: ”Denuncio a ilegalidade deste ato administrativo, por não ter o nome ou
a chancela dos seus autores e por não ser este o sentido do documento aprova-
do, pois eu participei da reunião de elaboração destas diretrizes e orientações
referentes à autorização de registro, renovação... como representante do Minis-
tério da Saúde.”

Os produtos que eram registrados, de acordo com a classificação origi-
nal, como Classe Toxicológica I - EXTREMAMENTE TÓXICO (Faixa verme-
lha e caveira) e Classe Toxicológica II - ALTAMENTE TÓXICO (Faixa amarela
e caveira), passaram à Classe Toxicológica III - MEDIANAMENTE TÓXICO
(Faixa azul) e Classe Toxicológica IV - POUCO TÓXICO (faixa verde), deixan-
do de constar a caveira e a identificação costumeira sobre o perigo que repre-
sentam tais produtos.
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Com a alteração normativa, em média 6% dos agrotóxicos do país perma-
neceram nas classes I e II, sendo que 94% passaram às classes III e IV (Media-
namente e Pouco Tóxico). Antes, pela Lei 7.802/89, em média 85% dos agrotó-
xicos do país pertenciam às classes I e II (Extremamente e Altamente Tóxico),
12% à classe III e 3% à classe IV.

A portaria nº 03 não só minimizou as classes toxicológicas dos produtos,
como também possibilitou o aumento de concentração de ingrediente ativo de
muitos agrotóxicos.

Como exemplo, seguem alguns produtos que tiveram suas classes toxi-
cológicas diminuídas e concentração de ingrediente ativo duplicada, triplicada
e até sextuplicada.

Quadro 1

ANTES DA PORTARIA Nº 03/92 DEPOIS DA PORTARIA Nº 03/92

Dacostar 500 Dacostar 750

(Classe I - Extremamente tóxico) (Classe III - Medianamente tóxico)

Faixa Vermelha Faixa Azul

Tecto 100 Tecto 600

(Classe III - Medianamente tóxico) (Classe IV - Pouco tóxico)

Faixa Azul Faixa Verde

Solvirex GR 50 Solvirex GR 100

(Classe I - Extremamente tóxico) (Classe III - Medianamente tóxico)

Faixa Vermelha Faixa Azul

Captan 100 Captan 750

(Classe I - Extremamente tóxico) (Classe III - Medianamente tóxico)
Faixa Vermelha Faixa Azul

As mudanças nas cores das faixas, comumente identificadas pelos agri-
cultores tabacaleros, e o aumento dos ingredientes ativos, fez recrudescer o
número de intoxicações por agrotóxicos no município. Estas intoxicações mui-
tas vezes não chegam a ser diagnosticadas por profissionais da saúde como
conseqüência destes pesticidas.

OS SUICÍDIOS

Outro fator que desperta a atenção de profissionais de diversas áreas,
inclusive já integrando o senso comum da própria população rural do municí-
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pio, é a percepção de que é muito grande a prevalência de problemas de saúde
mental e de suicídios, sendo consenso que este fenômeno predomina na área
rural. (7)

Os índices de suicídio são alarmantes, levando Venâncio Aires (VA) a ter
um dos maiores números de casos por cem mil habitantes no Brasil e até no
mundo. (8)

Diversas são as respostas a respeito das causas do suicídio, tornando-se
insustentável dizer que é mera decorrência de fatores econômicos ou de fatores
psicológicos individuais ou de qualquer outro aspecto isolado. (7)

Algumas hipóteses podem ser esboçadas, sem qualquer comprovação,
como, por exemplo, os aspectos culturais da etnia alemã onde poderia se iden-
tificar um grau menor de afetividade nas relações pessoais ou exigências muito
fortes introjetadas como auto-exigências; vale dizer: pouca tolerância individu-
al e coletiva a fracassos etc. A própria crise do modelo econômico familiar e
minifundiário que traz problemas econômico-financeiros, o aumento da neces-
sidade de consumo, são outros fatores aleatoriamente lembrados. Por outro lado,
as histórias familiares, relação com o alcoolismo, isolamento do local de mora-
dia, religião, nível educacional, entre outras variáveis, também costumam ser
elencadas como possíveis causadoras dos suicídios. (7)

AGRICULTORES E AGROTÓXICOS

Um fator que se apresenta concretamente, dentre os demais, constituin-
do-se como uma hipótese, é o uso de agrotóxicos organofosforados no cultivo
do tabaco. Aplicado, via de regra, em quantidades excessivas e sem equipa-
mento de proteção individual, os resíduos são absorvidos através da respiração,
pele e cabelos, sendo conhecido o fato destes agrotóxicos poderem causar “sín-
dromes cerebrais orgânicas ou doenças mentais de origem não psicológica” (7)

Renomados toxicologistas como o Dr. Ângelo Zanaga Trapé (Unicamp),
Hérnan Sandoval (Chile), Gérman Corey (México) e muitos outros, apontam os
agrotóxicos organofosforados como degenerativos do Sistema Nervoso Cen-
tral, porque inibem a produção de acetilcolinesterase do organismo. (9) Estes
pesquisadores têm estudado a “neuropsicologia” provocada por esta categoria
de agrotóxicos à qual pertencem a grande maioria dos produtos usados no fumo.

AGRICULTORES COBAIAS

O uso de agrotóxicos internacionalmente proibidos ou severamente fis-
calizados, pelos agricultores em Venâncio Aires e região na cultura do fumo e
também em outros estados brasileiros, está associado a dados calamitosos em
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saúde pública. Na Bahia, de agosto a novembro de 1995, ocorreram 3 mortes e
mais de 30 casos registrados de intoxicação por agrotóxico do fumo apenas no
município de Governador Mangabeira (10). Em Alagoas se repete a situação
epidemiológica com mais de 10 mortes e cerca de 300 pessoas intoxicadas na
cidade de Arapiraca, na última safra.

Além das seqüelas dos agrotóxicos, os fumicultores estão sujeitos a toda
a sorte de experimentos das indústrias tabacaleras. Recentemente, um alto fun-
cionário da British American Tobacco admitiu - no Globo Repórter de 03/11/95
(programa jornalístico da Rede Globo de Televisão) - que aquela empresa plan-
tou na região de Santa Cruz do Sul - RS, a pedido de uma de suas associadas
nos EUA, mais especificamente a Brown & Willianson Tabacco Corporation
(USA), a variedade de tabaco registrada nos Instituto Nacional de Propriedade
Industrial como “Y1” (PI 9203690-A).

Este experimento foi proibido pelo Congresso dos EUA por envolver uma
planta transgênica e por ferir critérios éticos pela manipulação da nicotina. Sen-
do que o governo americano move ação contra a Brown & Willianson por utili-
zar este tabaco com o dobro de nicotina na fabricação de cigarros.

Além de viciante, a nicotina penetra pelo cabelos e pele atuando como
imunodepressora sobre o organismo de quem a manuseia. Nesta realidade de
servidão, agricultores e natureza são cobaias de mais um experimento sem ética
ou moral que nenhum país com governo sério autorizaria.

Todas as técnicas para a produção do tabaco são dominadas pelas indús-
trias, inclusive a agroecologia e o plantio de fumo sem agrotóxicos. No entanto,
estas não são permitidas e os agricultores que ousam romper o círculo vicioso
dos insumos (agrotóxicos e fertilizantes) são execrados, pois com uma produ-
ção quase sem custos estariam rompendo com a servidão que impõe os emprés-
timos bancários sob o aval das empresas transnacionais.

UMA QUESTÃO DE DIREITOS HUMANOS

O problema das doenças mentais e suicídios entre agricultores tabacale-
ros de VA é alarmante e sério, constituindo-se em gravíssimo atentado aos Di-
reitos Humanos se, realmente, relacionar-se com o uso de organofosforados,
podendo, também, ser caracterizado como crime contra a saúde pública, atenta-
do aos direitos do consumidor e infração passível de aumento de pena por atin-
gir crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente). Constitui-se
ainda em crime contra o meio ambiente podendo ser o próprio Estado e a União
responsabilizados por conduta omissiva ou permissiva diante de tal situação
como também as indústrias de agrotóxicos e as fumageiras.

O experimento com o fumo “Y1”, se feito sem autorização governamen-
tal, infringe as Constituições Estadual (artigos 251, 253 e 258) e Federal (arti-
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gos 225, §1º, II, V e VII). A hipótese de autorização, de outra parte, expõe
procedimento desprovido de qualquer sustentação ética.

Pela certeza que temos de que houve infração ao Direito e à Legislação,
relatamos todo o problema em 13/11/95 ao assessor técnico do Ministério Pú-
blico Estadual - RS, Engenheiro Químico Artur Renato, com posterior ofício ao
Coordenador do Centro de Apoio Operacional, Dr. Cláudio Bonatto, acionan-
do, desta forma, o Ministério Público para as medidas legais cabíveis.

EFEITOS NEUROTÓXICOS PRODUZIDOS
POR AGROTÓXICOS ORGANOFOSFORADOS (OP) *

Os agrotóxicos organofosforados causam basicamente três tipos de se-
qüelas neulológicas, após uma intoxicação aguda ou devido a exposições crôni-
cas: polineuropatia retardada, síndrome intermediária e efeitos comportamentais.

1. Polineuropatia retardada: tem sido descrita pela organophosphate
induced delayed neuropathy (OPIDN). É resultado do efeito de uma inibição da
enzima acetilcolinesterase, durante o episódio de uma intoxicação aguda por
certos organofosforados que causam inibição irreversível daquela enzima, con-
forme Holmstedt (12), Cavanagh, (13), Johnson, (14), Abou-Donia & Lapadu-
la. (15) e Hollinghaus & Fukoto (16). Pode também resultar de efeito cumulati-
vo por exposição crônica, mesmo em pessoas que jamais vivenciaram uma
intoxicação aguda (17).

Ela aparece duas a três semanas após a intoxicação aguda, sendo o tempo
de aparecimento nas exposições crônicas menos possível. O processo é desen-
cadeado quando o processo da fosforilação de uma proteína do sistema nervo-
so chamada esterase neurótica (NTE) ocasiona sua inibição em níveis superio-
res a 70%.

A apresentação clássica destas neuropatias inclui fraqueza progressiva e
ataxia das pernas, podendo evoluir até um paralisia flácida. Se por um lado, as
lesões dos nervos periféricos das pernas podem regredir e estabilizar os danos
na coluna vertebral podem persistir como espasmos, ataxia e quadriplegia. Os
jovens parecem ser mais resistentes à OPIDN e podem se recuperar completa-
mente, enquanto que a recuperação em adultos é menor (18)

No grupo de organofosforados onde já existem evidências de causarem
OPIDN incluem-se o Tricorphon, o Triclornato, o Metamidophos e o Clorpyri-
phos (19), alguns empregados em Venâncio Aires.

2. Síndrome intermediária: tem sido descrita pelo termo intermediate
syndrome e foi relatada por Senanayke & Karalliede em 1987 (18). Ela aparece
após a recuperação da crise colinérgica e antes de um esperado aparecimento
da OPIDN (de um a quatro dias após o envenenamento).
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O sintoma principal é uma paralisia que afeta principalmente músculos
flexores do pescoço, músculos das pernas e músculos respiratórios. Acontece
também uma diarréia intensa, com perda severa de potássio, complicando ain-
da mais o quadro de envenenamento.(20).

Ao contrário da polineurite retardada (OPIDN), esta síndrome apresenta
risco de morte devido à depressão respiratória associada.

O processo fisiológico desta síndrome parece ser diverso dos que carac-
terizam a crise colinérgica (sintomas da intoxicação aguda) e as neuropatias
retardadas, sugerindo que a intoxicação humana por organofosforados apre-
senta um efeito trifásico (três diferentes situações clínicas). (18)

Os compostos organofosforados comumente envolvidos com a Síndrome
Intermediária são: Fenthion, Dimethoate, Monocrotophos e Metamidophos.

3. Efeitos comportamentais: Considerados como efeitos subagudos, re-
sultantes de intoxicação aguda, ou de exposições contínuas, a baixos níveis de
agrotóxicos organofosforados, que se acumulam através do tempo, ocasionan-
do intoxicações leves e moderadas. (21)

Eles se apresentam, em muitos casos, como efeitos crônicos sobre o Sis-
tema Nervoso Central (SNC), especialmente do tipo neurocomportamental, como
insônia ou sono conturbado (com excesso de sonhos e/ou pesadelos), ansieda-
de, retardo de reações, dificuldade de concentração e uma variedade de seqüe-
las psiquiátricas: apatia, irritabilidade, depressão e esquizofrenia. O grupo pre-
valente de sintomas compreendem perda de concentração, dificuldade de
raciocínio e, especialmente, falhas de memória. Os quadros de depressão tam-
bém são freqüentes, conforme a Organização Mundial de Saúde. (22)

Quadro 2

VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS QUE PODEM SER AFETADAS PELA EXPOSIÇÃO A OP

Variável Comportamental Prejuízo

1. Cognição (formação de símbolos)
Processamento de informações,
velocidade psicomotora e memória.

2. Fala Performance e percepção

3. Estado emocional
Tendências aumentadas a: depressão

ansiedade instabilidade

Fonte: OMS, 1987.

Os experimentos realizados em animais têm sugerido que, após uma ex-
posição controlada, eles se tornam tolerantes a OPs, provavelmente porque houve
diminuição de receptores muscarínicos, tanto no sistema nervoso central como
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no periférico. Isto é resultado, possivelmente, de uma adaptação à inibição pro-
longada da acetilcolinesterase. (23) A inibição prolongada e a diminuição de
receptores causariam os efeitos comportamentais descritos acima.

Por outro lado, estudos experimentais e relato de casos humanos têm de-
monstrado que várias funções celebrais superiores, incluindo a memória, podem
ser afetadas, tanto por lesões químicas do cérebro, como pelo bloqueio da transmis-
são colinérgica. O envelhecimento dos indivíduos também tem importante papel
neste processo, pela diminuição da densidade destes mesmos receptores. (24)

Robert Rodnitzky (25), da Universidade de Iowa, em estudo epidemioló-
gico realizado com trabalhadores expostos a organofosforados conclui que “a
intoxicação resulta em substanciais disfunções do Sistema Nervoso Central, in-
cluindo ataxia, tremores, vertigens, convulsões, coma, ansiedade, confusão, ir-
ritabilidade, depressão, falhas de memória e dificuldade de concentração.(25 e
26) Gherson & Shaw (27) reportam síndromes esquizofrênicas (28) às exposi-
ções com organofosforados.

Na década de 60, o médico argentino Emílio Astolfi, relacionou o uso de
organofosforados na região do Chaco (região fumicultora na Argentina), com o
incremento dos suicídios entre aqueles agricultores.

Bibliografia militar inglesa afirma que as armas químicas organofosfora-
das causam depressão e alterações do comportamento levando soldados, ex-
postos aos gases tóxicos durante a Segunda Guerra Mundial, ao suicídio, até
cinco anos depois.

Na Suprema Corte de Justiça dos EUA, há o processo de absolvição de
um jardineiro condenado à morte em instância inferior, pelo homicídio de sua
patroa. A defesa provou ter ele agido inconscientemente, intoxicado por Chlor-
pyriphos (DURSBAN-DOW), um inseticida fosforado, com o qual periodica-
mente trabalhava, e que alterou seu padrão comportamental.

Recentemente, no Japão, o atentado no Metrô de Tóquio com o gás Sarin,
(um organofosforado) levantou novamente a problemática da depressão e a
tendência ao suicídio entre os mais de dez mil intoxicados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS ESTATÍSTICAS DE SUICÍDIO
E SUA POSSÍVEL RELAÇÃO COM AGROTÓXICOS

Apresentaremos aqui os principais dados que os autores do presente traba-
lho pesquisaram em diferentes fontes. São informações a respeito de suicídios,
uso de agrotóxicos organofosforados e outras, referentes a Venâncio Aires, à área
de abrangência da 13ª Delegacia Regional de Saúde (que inclui municípios com
altos índices de suicídios e grande uso de agrotóxicos como Venâncio Aires, Can-
delária e Santa Cruz do Sul), aos 37 mais populosos municípios do Rio Grande do
Sul, aos 6 maiores estados do Brasil e a diversos países do mundo.
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Salientamos que alguns dados são ainda preliminares e que não existem
conclusões mais definitivas.

A figura 1, na próxima página, mostra o que segue:

a) que Venâncio Aires (VA) apresenta coeficientes de mortalidade por suicídio
bem maiores do que o Rio Grande do Sul (RS) como um todo em pelo me-
nos 15 dos 17 anos estudados;

b) que a tendência dos índices de suicídio em VA é crescente, enquanto a do RS
é levemente decrescente;

c) que o coeficiente de VA em 1995 quase duplicou em relação aos dois anos
anteriores, da mesma forma que o uso de agrotóxicos nas lavouras de fumo,
que passou dos habituais 50 a 60 kg por hectare para cerca de 100 kg por
hectare em 1995, ano de muitas pragas em conseqüência da seca e de outros
fatores (dados fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Fumo do RS
e pela Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) e publicados no
Jornal Gazeta do Sul);

d) que o coeficiente de VA em 1995 perde apenas para o coeficiente médio da
Hungria, sendo superior a de todos os outros países do mundo na média dos
últimos 5 anos com dados disponíveis (ver tabela 1, três páginas adiante);

e) que o coeficiente de VA em 1979 seria um verdadeiro “record” mundial, se
este município pudesse constar no “ranking” dos países do mundo (ver tabe-
la 1).

Figura 1

Coeficientes de Mortalidade por Suicídio em
Venâncio Aires e no Rio Grande do Sul (1979 a 1995)
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Fonte do nº de óbitos em Venâncio Aires de 1979 a 1992 e de todos os coeficientes do RS: NIS/SSMA-RS
Fonte do nº de óbitos em Venâncio Aires de 1993 a 1995: Delegacia de Polícia de Venâncio Aires
Fonte da população de Venâncio Aires para o cálculo dos coeficientes: Fundação IBGE
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Na tabela 1, já mencionada, podemos observar o nº de óbitos por suicí-
dio, população e coeficiente de óbitos por suicídio, sempre de homens, de mu-
lheres e total, ano após ano e na média de 5 anos, de 19 países do mundo.(30)
Escolhemos os 17 países com maiores índices de suicídio do mundo e os 4
países com maior expectativa de vida ao nascer (sendo que a Suécia e a Suíça
estão contidas nos dois casos).

Foram coletados dados dos últimos 5 anos disponíveis de cada país no
Anuário Estatístico da Organização Mundial de Saúde (1988 a 1994), sendo
que nos quatro países em que ainda não estão disponíveis os dados referentes a
1993 e em um que os dados de 1991 nunca foram publicados, foi necessário
utilizar também o ano de 1988 para que pudesse haver a média de 5 anos em
cada país.

Os países da escandinávia (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia), eram
tradicionalmente tidos como os com mais suicídios no mundo. A antropóloga
gaúcha Leal cita que um dos maiores índices de suicídio registrados no mundo
ocorreu em 1986 na Dinamarca, com 28,6 óbitos por 100.000 habitantes. (31)

Esta tabela 1 mostra que os países escandinavos agora estão com índices
abaixo de vários outros países, especialmente os da antiga União Soviética e
outros do leste europeu, sendo que a Hungria tem o índice médio mais alto do
mundo (38,9 por cem mil hab.). No entanto, o record mundial de um país, em
um ano isolado, passa a ser o da Lituânia em 1993 (42,1 por cem mil hab.). (30)
Cabe salientar que o índice do município de Venâncio Aires em 1979 foi de
48,29 por cem mil habitantes! (08)

A Alemanha, origem étnica da maioria da população de Venâncio Aires e
de muitos outros municípios do Rio Grande do Sul, está classificada em 16º
lugar, o que não reforça o senso comum das pessoas de Venâncio Aires (e re-
gião) de que “a origem alemã seria a principal causa dos suicídios”.
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A tabela 2 ressalta que os coeficientes de Venâncio Aires estão quase
sempre acima dos da 13ª Delegacia Regional de Saúde (13ª DRS) e esta última
sempre bem acima dos do Rio Grande do Sul.

Tabela 2

EVOLUÇÃO DO COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO
(POR 100.000 HABITANTES)

EM VENÂNCIO AIRES, NA 13ª DRS E NO RIO GRANDE DO SUL

Anos 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Local

Venâncio Aires 12,44 7,92 15,02 23,44 25,88 20,17 16,23
13ª Deleg. Reg. de Saúde 15,54 13,41 11,29 9,00 16,24 16,16 14,22

Rio Grande do Sul 8,27 9,27 7,38 8,61 8,84 8,01 7,11

Fonte:  Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS

A tabela 3 mostra os dados de 1993, 1994 e a média destes dois anos nos
11 municípios que compõe a 13ª DRS, sendo que há aqui uma clara correlação
visual entre os municípios que possuem maior concentração de hectares planta-
dos de fumo (em relação às áreas totais dos mesmos) e os coeficientes de mor-
talidade por suicídio, sugerindo a idéia de que quanto maior a concentração da
produção de fumo (e, portanto, do uso de agrotóxicos) maiores os índices de
suicídio.

Segundo a Fundação IBGE, os três municípios de todo o Rio Grande do
Sul com maior área colhida de fumo em 1990 foram, respectivamente, Santa
Cruz do Sul (13.200 hectares), Venâncio Aires (8.200 ha) e Candelária (6.500
ha). Contudo, tanto as áreas quanto o número de habitantes destes três municí-
pios têm classificação inversa, fazendo com que Candelária seja a cidade com
maior concentração de plantio de fumo, seguida de VA e, bem abaixo destes e
da maioria dos outros municípios da região, Santa Cruz do Sul. Assim, percebe-
se na tabela 3 que fica ainda mais marcante a hipótese da associação entre
suicídios e agrotóxicos.
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Tabela 3

ÓBITOS E COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO EM MUNICÍPIOS
DA 13ª DELEGACIA REGIONAL DE SAÚDE (RS) E NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL EM 1993, 1994 E NA MÉDIA DESTES DOIS ANOS

Município 1993 1994 Média Obs
Óbitos Popul. Coefic. * Óbitos Popul. Coefic. *

Candelária 11 27898 39,43 6 28036 21,40 30,42 a
Venâncio Aires 11 54.527 20,17 9 55459 16,23 18,20
Passo do Sobrado 0 5483 0,00 2 5513 36,28 18,14 a, b
Mato Leitão 0 2789 0,00 1 2837 35,25 17,62 a, c
Vera Cruz 4 18454 21,68 2 18766 10,66 16,17 a
Vale do Sol 2 10635 18,81 1 10746 9,31 14,06 a, d
Sinimbu 2 14183 14,10 2 14332 13,95 14,03 a, d
Santa Cruz do Sul 11 92890 11,84 13 93888 13,85 12,84
Pantano Grande 0 10089 0,00 2 10127 19,75 9,87 a
Rio Pardo 4 37819 10,58 2 38011 5,26 7,92
Gramado Xavier 0 3619 0,00 0 3644 0,00 0,00 a, d
13ª DRS 45 278386 16,16 40 281359 14,22 15,19
Rio Grande do Sul 744 9293193 8,01 667 9382557 7,11 7,56

Fonte: Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS

*  =  Coeficiente de mortalidade por suicídio por 100.000 habitantes
a =  Município com menos de 30.00 habitantes.  Está sujeito a grandes variações de
       coeficientes por qualquer óbito a mais ou a menos em um ano.  Necessita-se
       analisar uma série de anos antes de estabelecer conclusões.
b =  Município recém-emancipado de Rio Pardo
c =  Município recém-emancipado de Venâncio Aires
d =  Município recém-emancipado de Santa Cruz do Sul

Observação: Os únicos municípios dos acima citados que não usam muito agrotóxicos
são Pantano Grande e Gramado Xavier

Já a tabela 4, ao listar apenas municípios com mais de 50.000 habitantes,
evita o problema estatístico da comparação de qualquer tipo de coeficiente em
cidades com população pequena, qual seja o da enorme variabilidade destes.
Por exemplo, um município de 4.000 habitantes que em um determinado ano
tiver 1 suicídio e, no ano seguinte, 3 suicídios, terá tido um incremento de 200%
e, neste segundo ano, atingirá o record mundial inimaginável de 75 óbitos por
suicídio por 100.000 habitantes, não sendo estranho que, no ano seguinte, não
ocorra nenhum suicídio e o coeficiente caia para zero.

Assim, a tabela 4 relaciona os 37 maiores municípios do Rio Grande do Sul
em população, com os respectivos coeficientes de suicídios em 1993, 1994 e na
média destes dois anos, classificando-os em ordem decrescente desta média. Na
coluna de “observações” nota-se claramente que os municípios com provável
maior uso de agrotóxicos organofosforados se concentram em cima (onde estão
os maiores índices de suicídio), da mesma forma que os municípios com maior
população rural (onde o uso de agrotóxicos em geral deve ser grande).

Não são dados suficientes para conclusões mais definitivas, mas é inegá-
vel que reforçam muito a hipótese de que os agrotóxicos sejam um fator de
risco para suicídios (talvez o mais importante em nosso meio).
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Tabela 4

COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO EM MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM MAIS DE 50.000

HABITANTES, 1993, 1994 E MÉDIA DESTES DOIS ANOS

Município               Coeficiente por 100.000 habitantes Observ. % pop.
1993 1994 Média rural *

Venâncio Aires 20,17 16,23 18,20 a, b 53,26
Cruz Alta 20,17 15,77 17,97 a, b 9,16
Lajeado 17,09 16,80 16,95 a, b 25,06
Santiago 19,15 7,62 13,39 a, b 20,85
Santa Cruz do Sul 11,84 13,85 12,85 a, b 32,96
Camaquã 13,45 6,69 10,07 a, b 35,57
Vacaria 7,14 12,43 9,79 a, b 22,12
Passo Fundo 10,35 8,85 9,60 a 6,80
São Borja 9,56 9,40 9,48 a, b 17,24
Alegrete 8,81 9,70 9,26 b 11,67
Sapucaia 4,64 12,79 8,72 0,38
Caxias do Sul 6,03 11,22 8,63 a 8,60
Santo Ângelo 6,87 9,56 8,22 a, b 20,51
Esteio 9,63 6,76 8,20 0,11
Bento Gonçalves 9,18 6,45 7,82 a, b 15,16
Santana do Livramento 8,47 7,14 7,81 6,60
Santa Rosa 6,80 8,46 7,63 a, b 15,71
Sapiranga 6,62 7,62 7,12 b 11,26
Viamão 6,00 7,57 6,79 6,35
Cachoeira do Sul 7,91 5,62 6,77 a, b 17,20
Alvorada 4,74 7,94 6,34 0,11
Novo Hamburgo 6,09 6,42 6,26 1,93
São Leopoldo 5,12 7,21 6,17 4,90
Santa Maria 8,68 3,61 6,15 b 10,09
Guaíba 2,46 9,70 6,08 b 10,14
Porto Alegre 4,41 7,49 5,95 1,57
São Gabriel 1,69 10,06 5,88 b 17,82
Rio Grande 3,42 7,90 5,66 3,65
Gravataí 4,74 6,16 5,45 6,90
Ijuí 5,43 5,40 5,42 a, b 17,13
Canoas 3,67 6,08 4,88 3,14
Carazinho 5,52 3,66 4,59 a, b 13,63
Pelotas 5,39 3,67 4,53 a,b 9,03
Uruguaiana 3,32 4,91 4,12 8,04
Cachoeirinha 4,40 3,25 3,83 0,22
Bagé 4,00 1,80 2,90 b 24,50
Erechim 4,03 - 2,02 b 13,45

Fonte dos coeficientes: Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS

*  = Conforme Censo de 1991 do IBGE
a = Municípios com uso intenso de agrotóxicos organofosforados, conforme IBAMA.
b =  Municípios com mais de 9% de população rural  *
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Tabela 5

COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO (POR 100.000 HABITANTES) NO
BRASIL E EM SEUS 6 MAIORES ESTADOS EM POPULAÇÃO - 1989

Local Coeficiente

Brasil 3,20

Rio Grande do Sul 8,09
Paraná 5,25
São Paulo 3,99
Minas Gerais 2,95
Rio de Janeiro 2,06
Bahia 1,03

Fonte: Ministério da Saúde e NIS/SSMA-RS

A tabela 5, ao lado, relaciona o Brasil e seus seis maiores estados, mostrando
que o Rio Grande do Sul têm os maiores coeficientes de suicídio entre eles, embora
já tenhamos visto que este estado, ainda assim, tenha índices bem menores do que
os de Venâncio Aires e os da 13ª Delegacia.

A figura 2 apenas demonstra, em VA, o que os estudos demográficos já
salientam há mais de um século (ou talvéz a mais tempo): que os índices de
suicídio nos homens costumam sempre ser bem mais altos do que nas mulhe-
res, em qualquer parte do mundo. Permite também uma noção visual da evolu-
ção dos números “brutos” de óbitos por suicídio nos dois sexos e no total, nos
17 anos estudados.

Figura 2

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME SEXO,
VENÂNCIO AIRES (1979 A 1995)

Fontes: De 1979 a 1992, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS
             De 1993 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS
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A tabela 6 e a figura 3 se referem a distribuição por faixas etárias dos suicídios
no período estudado, sendo a figura uma expressão visual da média destes 17 anos.
Pode-se perceber a maior concentração dos suicídios na chamada idade produtiva,
principalmente entre os 40 e os 59 anos, idades estas em que os agricultores não
somente trabalham muito no plantio (usando agrotóxicos e podendo apresentarem
intoxicações agudas ou subagudas) como já tiveram a possibilidade de ter uma
intoxicação crônica (cumulativa e insidiosa) destes venenos agrícolas com o passar
dos anos. Também não é desprezível o número de suicídios na velhice, onde o
contato direto com os agrotóxicos até pode ser menor mas o contato no ambiente
contaminado geralmente continua e o organismo tem menor poder de defesa.

Tabela 6

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME FAIXAS ETÁRIAS,
VENÂNCIO AIRES (1979 A 1995)

Faixa Etária Número de Óbitos por Suicídio Média %

(em anos) 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

0 a 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10 a 19 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0,53 4,59

20 a 29 1 1 0 2 1 3 0 3 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1,24 10,71

30 a 39 6 2 1 1 0 2 1 2 2 3 2 0 1 1 2 1 3 1,76 15,31

40 a 49 3 0 1 3 1 4 1 1 3 1 2 3 3 1 4 1 4 2,12 18,37

50 a 59 5 1 2 1 1 1 0 4 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2,18 18,88

60 a 69 4 1 0 0 2 0 2 3 2 0 0 1 2 2 1 3 6 1,71 14,80

70 ou + 1 1 0 5 1 0 0 2 3 3 0 2 4 4 1 4 3 2,00 17,35

Total 23 6 4 12 7 11 4 15 14 11 10 8 13 14 12 11 21 11,53 100,00

Fontes: De 1979 a 1992, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS

De 1993 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS

Figura 3

PERCENTUAL DE ÓBITOS POR SUICÍDIO POR FAIXA ETÁRIA,
VENÂNCIO AIRES (MÉDIA DE 1979 A 1995)

0,00%

4,59%

10,71%

15,31%

18,37% 18,88%

14,80%
17,35%

0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 ou +

Mês

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

% de óbitos

Fontes: De 1979 a 1992, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS
De 1993 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS
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A tabela 7 e a figura 4 mostram a enorme predominância de suicídio entre
os agricultores. Salienta-se que safristas (que trabalham, temporariamente, nos
períodos de safra) também estão expostos a agrotóxicos, assim como “donas de
casa”, se morarem em zona rural. As pessoas registradas como aposentados
muitas vezes são agricultores aposentados.

Estima-se que mais de 80% dos suicídios ocorrem em pessoas que lidam
com agricultura. Nas entrevistas que fizemos com as famílias, cerca de 60%
destes passaram a apresentar alterações comportamentais antes do suicídio.

Tabela 7

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME PROFISSÃO. VENÂNCIO AIRES, 1993-95

Profissão Número de Óbitos por Suicídio

1993 1994 1995 Média %

Agricultor 8 7 10 8,33 56,82

Safrista 2 0 2 1,33 9,09

Aposentado 0 2 2 1,33 9,09
Dona de casa 0 0 2 0,67 4,55

Carpinteiro 0 0 1 0,33 2,27

Funcion.Civil 0 0 2 0,67 4,55

Soldador 0 0 1 0,33 2,27
Jóquei 0 1 0 0,33 2,27

Taxista 0 1 0 0,33 2,27

Pedreiro 1 0 0 0,33 2,27
Não Especific. 1 0 1 0,67 4,55

Total 12 11 21 14,67 100,00

Fonte:  Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS

Figura 4

PERCENTUAL DE SUICÍDIOS POR OCUPAÇÃO,
VENÂNCIO AIRES (1993 A 1995)
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A tabela 8 e a figura 5 se referem à distribuição da ocorrência dos suicí-
dios pelos meses do ano, sendo que a figura expressa a média dos 17 anos
estudados. Existe uma interessante coincidência: os três meses onde mais se
utilizam agrotóxicos nas lavouras de fumo são outubro, novembro e dezembro,
que justamente estão entre os quatro meses com maior número de suicídios.
São também a única série de dois ou mais meses com porcentagens acima de
10% (figura 4). Já abril (o outro mês com índices altos de suicídio) coincide
com a época da preparação dos canteiros.

As suspeitas acima citadas se referem a uma possível relação direta entre
intoxicações agudas ou subagudas com agrotóxicos e suicídios como uma de
suas conseqüências. Salienta-se, contudo, que grande parte dos suicídios pode
ter como um dos fatores de risco as intoxicações crônicas e cumulativas, que
podem vir a ter expressão sintomática na saúde física e/ou na saúde mental
após muitos anos, em qualquer mês do ano.

Tabela 8

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME MESES DO ANO. VENÂNCIO AIRES, 1979-95

Meses Número de Óbitos por Suicídio Média %

do ano 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Janeiro 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0,75 7,14

Fevereiro 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,44 3,57

Março 3 1 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1,00 8,67

Abril 5 1 0 1 2 2 0 1 2 2 1 0 3 0 2 0 1 1,38 11,73

Maio 3 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1,00 9,69

Junho 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 4 2 0,63 6,12

Julho 2 2 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0,94 9,69

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0,50 5,10

Setembro 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0,56 5,10

Outubro 2 1 0 1 1 3 1 1 3 0 2 1 0 0 1 0 3 1,06 10,20

Novembro 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 4 3 2 0 1 1,25 10,71

Dezembro 3 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 4 1 1 1 1,44 12,24

Total 23 6 4 12 7 11 4 15 14 11 10 8 13 14 12 11 21 10,94 100,00

Fontes: De 1979 a 1991, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS

De 1992 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS

Untitled-1 10/08/2015, 10:14206



207LADRÕES DE NATUREZA

Figura 5

PERCENTUAL DE ÓBITOS POR SUICÍDIO
CONFORME MÊS DE OCORRÊNCIA,

VENÂNCIO AIRES (MÉDIA DE 1979 A 1995)
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Fontes: De 1979 a 1991, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS
De 1992 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS

Todas as tabelas e figuras já mostradas só reforçam a hipótese de que os
agrotóxicos (especialmente os organofosforados) são um importante fator
de risco para suicídios.

A tabela 9 e a figura 6 se referem a forma utilizada para os suicídios,
demonstrando enorme preferência pelo enforcamento, talvez por razões cultu-
rais e/ou por ser um meio facilmente disponível em qualquer local, mesmo em
áreas rurais. Salienta-se que, dentre os poucos óbitos por envenenamento, qua-
se todos utilizaram agrotóxicos como veneno para se matar.

Tabela 9

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME MEIO UTILIZADO,
VENÂNCIO AIRES (1979 A 1995)

Meio Número de Óbitos por Suicídio Média %
Utilizado 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Enforcamento 20 5 4 10 6 10 3 12 10 10 8 8 13 13 9 8 14 9,59 83,16
Arma de fogo 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 4 0,76 6,63
Envenenam. 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0,47 4,08
Afogamento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,24 2,04
Instr. Cortante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,06 0,51
Outros meios 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0,41 3,57

Total 23 6 4 12 7 11 4 15 14 11 10 8 13 14 12 11 21 11,53 100,00

Fontes: De 1979 a 1992, banco de dados do Núcleo de Informações em Saúde - SSMA/RS
De 1993 a 1995, Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS
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Figura 5

PERCENTUAL DE SUICÍDIOS POR MEIO UTILIZADO,
VENÂNCIO AIRES (1993 A 1995)
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A tabela 10 e a figura 7 poderiam fazer supor que estaria certo o senso
comum da poulação de VA de que a origem germânica é a principal causa de
suicídos no município, não fosse o fato de que a população da cidade (princi-
palmente no meio rural) apresenta mais de 80% de origem alemã, o que indica
que um índice que ponderasse tal fato provavelmente derrubaria tal hipótese
simplista.

Tabela 10

ÓBITOS POR SUICÍDIO CONFORME ORIGEM ÉTNICA,
VENÂNCIO AIRES, 1993-95.

Etnia Número de Óbitos por Suicídio
1993 1994 1995 Média %

Alemã 9 9 11 9,67 65,91
Portuguesa 2 1 8 3,67 25,00
Italiana 0 1 0 0,33 2,27
Africana 0 0 1 0,33 2,27
Ignorada 1 0 1 0,67 4,55

Total 12 11 21 14,67 100,00

Fonte: Delegacia de Polícia de Venâncio Aires - RS
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Figura 6

PERCENTUAL DE SUICÍDIOS POR ORIGEM ÉTNICA,
VENÂNCIO AIRES (1993 A 1995)
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Os autores chegaram a realizar diversas entrevistas com famílias onde ocor-
reram suicídio, com pessoas que já tentaram suicídio e com outras que já se into-
xicaram com agrotóxicos. Tais entrevistas vêm reforçando marcadamente a hipó-
tese da relação entre agrotóxicos e pertubações mentais e/ou suicídios, mas são
apenas o início de uma etapa qualitativa, na seqüência desta linha de pesquisa.
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CONCLUSÕES PRELIMINARES E RECOMENDAÇÕES

Conforme já referido, os autores deixam claro que alguns dados são ain-
da preliminares e que ainda não existem conclusões mais definitivas. O que
podemos afirmar, até o momento, é que os dados obtidos indicam que já exis-
tem indícios suficientes para formular uma hipótese para futuras pesquisas: a
de que “o uso de agrotóxicos (especialmente os organofosforados) é um dos
principais fatores de risco para suicídios”. Tal hipótese, por enquanto, é váli-
da para Venâncio Aires e, de certo modo, para o Rio Grande do Sul. A literatura
científica internacional de alto nível, contudo, vem reforçando esta hipótese em
termos mundiais.

Entendemos, assim, que diferentes pesquisas devem ser realizadas, como
por exemplo, as seguintes:

a) Completar e detalhar os dados de epidemiologia descritiva (quantitativa) so-
bre os aspectos já abordados na presente pesquisa e outros;

b) aumentar a abrangência da revisão da literatura internacional a respeito des-
tes temas (suicídios, uso de agrotóxicos e outros afins);

c) realizar estudos com delineamentos ecológicos (no sentido do termo empre-
gado pela metodologia epidemiológica de pesquisa) relacionando suicídios,
agrotóxicos e outros indicadores de saúde e sociais que possam estar associ-
ados de alguma forma a estes;

d) estudos sociológicos e antropológicos que abordem aspectos religiosos, edu-
cacionais, étnicos, raciais, familiares, comunitários, entre outras questões sócio-
econômicas e culturais, das regiões abrangidas e das famílias com pessoas
que tentaram ou realizaram suicídio;

e) pesquisas epidemiológicas analíticas (com delineamentos tipo “caso-contro-
le” e outros) que busquem confirmar a hipótese da associação entre uso de
agrotóxicos e suicídios (e também de problemas neurológicos e de saúde
mental), incluindo a definição e hierarquização de importância de diversos
fatores de risco para suicídios, através de regressões logísticas;

f) estudos epidemiológicos de neuropsicologia (também de “caso-controle”),
incluindo testes neurológicos, psicológicos e laboratoriais que estabeleçam o
perfil de saúde mental de pessoas que usam agrotóxicos comparando-as com
pessoas que não os utilizam;
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g) e outros estudos que forem pertinentes, inclusive a partir das conclusões que
os demais acima estabelecerem.

Mas sabe-se que muitas destas pesquisas levam até alguns anos para se-
rem concluidas, e algumas necessitam de financiamento de valor não desprezí-
vel, o que não é fácil conseguir, mesmo contando com grupos de pesquisa
ágeis, éticos e competentes como o que realizou o presente relatório e outros
que desejem ou já estejam trabalhando nestas temáticas científicas.

Contudo, os indícios da relação entre o uso de agrotóxicos e suicídios no
meio estudado e em alguns locais do exterior são muito grandes. Também a
literatura científica internacional já estabeleceu claramente diversos e graves
malefícios à saúde humana (física e mental) que estes venenos agrícolas cau-
sam. Assim sendo, não se deve aguardar a conclusão das pesquisas acima lista-
das para tomar atitudes como, por exemplo, as seguintes:

a) revogação imediata de Portarias tais como a nº 03 do Ministério da Saúde
(publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 1992, em sua
Seção II), que “ratifica as diretrizes e orientações referentes à autorização de
registros, renovação de registros e afins” de publicação anônima anterior deste
mesmo Diário, e Portaria nº 67 do Ministério da Agricultura (Diário Oficial da
União de 30 de maio de 1995), que autoriza a mistura de agrotóxicos, prática
esta altamente perigosa e proibida em qualquer país desenvolvido do mundo,
vedada inclusive no Brasil, pela Lei Federal nº 7.802/89.

b) buscar, nos poderes legislativos estaduais e nacional, a aprovação de legisla-
ção menos permissiva e mais educativa e fiscalizadora a respeito do uso de
agrotóxicos, podendo-se tomar como base as leis dos países do Primeiro
Mundo;

c) sensibilizar as autoridades das áreas de saúde, de agricultura e de direitos
humanos dos estados e da União para esta problemática, no sentido da toma-
da de atitudes imediatas de prevenção e outras que visem minimizar os pro-
blemas relacionados com o uso de agrotóxicos, bem como outros fatores de
risco suspeitos ou já estabelecidos para suicídios.

Assim sendo, esperamos estar contribuindo para a melhoria das condi-
ções de vida, de cidadania e de saúde da população.
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ANEXO 2

O MERCOSUL E OS AGROTÓXICOS

INTRODUÇÃO

O processo de harmonização de produtos e procedimentos fitossanitári-
os, no Mercosul, tem sido objeto de constante dissenso. O mais recente proble-
ma diz respeito aos procedimentos quarentenários, pelos quais devem passar os
produtos vegetais no Mercosul.

No D.O.U. de 18.04.97 e Suplemento Especial Nº 74; o Sr. Ministro da
Agricultura expediu trinta e três portarias (nºs 124, 125, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 e 158), pelas quais se
adotam para o Brasil os procedimentos, resoluções e standardts fitossanitários
acordados no Comitê de Sanidade Vegetal - COSAVE, Subgrupo de Trabalho
Nº 8 - SGT-8 e Grupo Mercado Comum - GMC.

Entre outras regulamentações, decidiu-se que os produtos vegetais para
circularem no Mercosul devem ter certificação fitossanitária de que foram culti-
vados em áreas isentas de pragas ou devem passar por procedimentos quarente-
nários para eliminação destas.

Em vários produtos vegetais (maçã, pêra, cítrus, morango, nozes, canela,
cacau, grãos etc.) o procedimento harmonizado é a fumigação com Brometo de
Metila; no café em grão (verde) a fumigação recomendada deve ser com Fosfe-
to de Alumínio.

Harmonizam-se ainda alguns procedimentos como o banho de imersão
em hipoclorito de sódio e a alternância de temperaturas (frio e calor).

Dentre estes procedimentos o mais polêmico é o uso de Brometo de Metila,
pois se trata de um dos agrotóxicos mais discutidos, atualmente, e em processo de
banimento planetário, por causar a destruição da camada de Ozônio, através de
sua fotólise na estratosfera, que é importante para a vida no planeta e sobrevivên-
cia do homem. A Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, ambos aderidos
pelo Brasil, determinam um prazo para a exclusão do uso deste poluente.

HISTÓRICO E USO DO BROMETO DE METILA

Antigamente, utilizava-se muito MBr, principalmente como formicida, mas
os riscos da sua aplicação e o surgimento de outros produtos restringiram este
uso.
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Por ser um gás incolor, que entra em ebulição a 4 graus Celsius, é
comercializado comprimido em latas de metal. Seu uso dá-se em ambientes
fechados, como estufas agrícolas, porões de navios, silos, armazéns e similares,
para extermínio de pragas.

Atualmente, comercializam-se aproximadamente 65.000 toneladas de
Brometo de Metila das quais 59.000 são usadas na agricultura, 50.000 em “pré-
plantio” (estufas) e 9.000 em “pós-colheita” (EPA, 1993). No Brasil, a grande
quantidade e quase totalidade do Brometo de Metila é utilizada na fumicultura,
para a esterilização dos canteiros e sementeiras de fumo, com a finalidade de
eliminar sementes em germinação fungos, bactérias, insetos, nematóides e todo
e qualquer tipo de outras pragas.

O solo do canteiro é revolvido, preparado e coberto com um filme plásti-
co, com os bordos fechados, como o lençol que envolve o colchão, para formar
uma câmara, evitando a perda do esterilizante. Então, várias latas de alumínio
do Brometo de Metila são perfuradas sob o filme plástico, liberando o gás na
câmara plástica. Não são raros, acidentes com a explosão do gás, no rosto do
agricultor. Após 48 horas, é retirado o plástico, e espera-se a volatização duran-
te 72 horas, para semear o fumo (ou outra semente que vier a ser cultivada).

 O risco, no uso de Brometo de Metila, é impossível de ser evitado, não
há máscara ou EPI capazes de evitar ou atenuar os riscos. É comum o agricultor
usar um plástico várias vezes e com furos que, muitas vezes, é remendado du-
rante a utilização.

O agricultor e sua família, que durante e após estas operações, são conta-
minados pela atmosfera venenosa, correm sérios riscos. Na fumicultura, há uma
alta concentração do uso deste tratamento nos meses de maio e junho, o que
provoca um ambiente tóxico bem próximo a sua residência.

Em função do elevado peso específico (3,27g/cm3) do Brometo de Meti-
la, que impede uma maior volatilização, este produto libera-se, lentamente, du-
rante várias semanas, no local de seu uso, prolongando a contaminação e enve-
nenamento do ambiente de trabalho do agricultor e sua família.

Parte dos resíduos de Brometo de Metila permanecem no solo e passam
para as plantas, por isto em muitos países, é proibido o plantio em solos que
tenham sido tratados com este produto (WHO,1995).

Além do uso como esterilizante de solo, muitos países utilizavam Brome-
to de Metila em expurgos, na entrada de produtos estrangeiros, em seus territó-
rios, nos procedimentos de quarentenas, inclusive, em alimentos. Atualmente
estes procedimentos são superados e substituídos por métodos menos perigo-
sos e tóxicos, em virtude dos altos índices de resíduos detectados após os trata-
mentos.
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EFEITOS AMBIENTAIS

No processo de aplicação, entre 50 e 95% do Brometo de metila incorpo-
ram-se à atmosfera, transformando-o em uma importante causa de destruição
da camada de ozônio (ozone depleting substance - ODS). Pesquisas recentes
demonstraram que ele é 50 vezes mais efetivo que o CFC, na destruição da
mesma (molécula/molécula). (United Nations, 1994)

As emissões de Brometo de Metila movem-se pela atmosfera, chegando à
estratosfera. Lá o Brometo de metila destrói significantes quantidades de ozô-
nio, propiciando o aumento crescente de radiação UV (principalmente UV-B)
que chega à terra. Isto pode ocasionar o câncer de pele, catarata, imunossupres-
são, alterações do DNA; há a possibilidade das próprias culturas sofrerem efei-
tos adversos a longo prazo. Em 1992 as Nações Unidas estimaram que o bro-
meto de metila era responsável entre 5 a 10% da destruição da camada de ozônio
na época e que este número subiria para 15% no ano 2000. (Nairobi, 1992)

O título VI do Clean Air Act, lei americana de controle da poluição atmos-
ferica, inclui o brometo de metila como Classe I - Classe das substâncias que
causam graves danos ao planeta e cujo potencial benefício não é compensado
pelo custo ambiental. Nos EUA, baseado no Clean Air Act, a EPA (Agência
ambiental americana) proibiu a produção e importação do brometo de metila a
partir de 1º de janeiro de 2001. Além disso, em 1994, congelou a produção e
importação do produto aos níveis de 1991. (EPA, 1993)

A produção de Brometo de Metila é, muita vezes, um co-produto indus-
trial da síntese de Tetrabromobisphenol A. Isto o torna contaminado por traços
de Dioxinas Dibenzopolibromadas PBDD. Os alemães (Dr. Hanspaul Hagen-
mayer & Peter Krauss, da Universidade de Tübingen) começam a trabalhar na
investigação analítica desta contaminação que é inferior a 0,001 ppb e que são
extremamente tóxicas.

Acreditava-se que o Brometo de Metila, por ser um gás, não deixava
resíduos nos alimentos “expurgados” ou nos canteiros tratados. No entanto,
estudos comprovam que as vacas alimentadas com rações e farelos expurgados
produzem um leite altamente contaminado por resíduos de Brometo de Metila.
Da mesma forma que o queijo, tabaco, alface e outros produtos fumigados apre-
sentam elevados níveis de resíduos. (CA Department of Pesticides, 1994)

Hoje as empresas fumageiras que utilizaram bastante o Brometo de Meti-
la, também, no tratamento de expurgo do tabaco, estão preocupadas com a
contaminação dos cigarros. Pela imagem de suas marcas de cigarros e repercus-
sões negativas, estão aceitando o banimento deste agrotóxico e assumindo a
bandeira de proibição do Brometo de Metila no país .

Estudos demonstraram que os vapores formados na fumigação de gran-
des concentrações de brometo de metila, podem alcançar quilômetros de dis-
tância, contaminando os moradores das vizinhanças do local de uso. (WHO,
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1995). Os holandeses encontraram altas quantidades de resíduos de Brometo
de Metila nas águas de abastecimento (WHO,1995).

Enquanto isto, no Brasil, admite-se como Limites Máximos de Resíduos
de Brometo de Metila 30; 50; 75; 100 e 200 mg/Kg, para morango e cítricos;
cereais e café; abacate; copra de coco; castanha de caju, respectivamente (ILSI,
1995). Os resíduos de Fosfina e similares ficam em torno de 0,1 mg/Kg.

ALTERNATIVAS AO USO DE BROMETO DE METILA

Existem inúmeros substitutos e alternativas para o Brometo de Metila.
Na China, a melhor maneira de combater-se os parasitas e promover a

desinfecção dos canteiros é a aplicação de quantidades generosas de compos-
tos, biofertilizantes e adubos fermentados. Isto eleva o potencial de vida no
solo tratado e aumenta a diversidade de microorganismos, provocando uma
luta biológica mais equilibrada entre parasitas e sapróficos, com a prevalência
dos últimos.

Entre nós, também, começamos a observar isto. A irrigação com solução
de biofertilizantes e cobertura dos canteiros com lona plástica preta, 30 dias
antes da semeadura do fumo, provoca a brotação das sementes de ervas indese-
jáveis e posterior morte, além de luta biológica entre bactérias e fungos saprófi-
tos, com mais eficiência, pois auxiliam as formas de vidas saprófitas, através da
maior concentração de seus antibióticos naturais mortíferos contra os microor-
ganismos parasitas.

A eliminação de seres vivos (bactérias, fungos etc.) parasitas, por ação do
esterilizante tem como conseqüência a proliferação, posteriormente, dos para-
sitas, em desequilíbrio, por maior potencial biótico, levando à necessidade de
um maior uso de esterilizantes no futuro, e também de outros produtos agrotó-
xicos.

O uso de Brometo de Metila causa a eliminação de seres vivos saprófitos
(algas, bactérias, fungos, insetos, artrópodos etc.), de menor potencial de repro-
dução, provoca a ruptura de elos promordiais da cadeia da vida. Mas sua reper-
cussão somente poderá ser observada muitos e muitos anos depois, às vezes,
dezenas e até centenas de anos, com funestas conseqüências.

Os resíduos de MBr, nas regiões mais frias, como a Sul e Sudeste, perma-
necem no solo e passam às culturas seguintes, contaminando os alimentos.

O Brometo de Metila é desnecessário, quando se pretende eliminar a causa
dos problemas e, não, somente corrigir-se os efeitos dos mesmos. A mudança de
matriz tecnológica para a biotecnologia e biomassa desconsidera o uso do MBr.

A irrigação dos canteiros de fumo com biofertilizantes e cobertura com a
lona plástica eleva a temperatura otonal do solo e provoca uma maior atividade
dos microorganismos saprófitos e sementes de ervas nativas inconvenientes nos
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canteiros. Com duas ou três aplicações e posteriores irrigações diluídas de bio-
fertilizantes (2%), produzem mudas de ótima qualidade e alto nível de imunida-
de “adquirida”.

A utilização de adubo fermentado é o grande avanço. Faz-se um com-
posto enriquecido com a mistura de matéria orgânica (restos vegetais, palhas,
turfas, cascas, resíduos industriais e estercos de herbívoros), matérias primas
(fosfato natural, cinzas, calcários, enxofre, sais potássicos etc.) e inóculos (ce-
pas de microorganismos: bactérias, fungos, leveduras etc.).

Este adubo fermentado complexa as matérias-primas e facilita sua absor-
ção, aumenta sua eficiência e diminui o seu custo financeiro.

Os dois tipos de tratamentos alternativos, permitem que o agricultor pro-
duza mudas de alta qualidade e imunidade adquirida, sem a necessidade de
esterilização do solo com Brometo de Metila .

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) tem estudado as se-
guintes alternativas não-químicas ao Brometo de Metila:

1. Para o tratamento do solo, as alternativas apresentadas são a rotação de
culturas, adubação orgânica, evaporação, aquecimento solar, controle de agen-
tes biológicos, práticas culturais e plantas procriadas.

2. Em procedimentos quarentenários, as alternativas incluem irradiação,
controle atmosférico utilizando nitrogênio e dióxido de carbono e frio e calor.

3. As alternativas apresentadas para a fumigação de ambientes são o con-
trole atmosférico, utilizando nitrogênio e dióxido de carbono e frio e calor.

EFEITOS ADVERSOS DO BROMETO DE METILA
NA SAÚDE HUMANA

O Brometo de Metila é tóxico não só para as formas vivas do solo, mas
também a várias espécies de animais e para os seres humanos, podendo causar
tanto efeitos agudos como crônicos.

Exposições em concentrações altas resultam em falência do sistema nervo-
so central e do sistema respiratório. Dependendo da dose, pode ocorrer deficiên-
cias permanentes e a morte. Os sintomas iniciais de intoxicação aguda incluem
fraqueza, dor de cabeça, distúrbios visuais, náusea e vômito. (WHO, 1995)

Pessoas expostas queixam-se de problemas respiratórios, gastro-intesti-
nais e neurológicos, incluindo processos inflamatórios em nervos e órgãos, e
degeneração ocular. Logo os sintomas, no sistema nervoso, aparecem, incluin-
do torpor, dificuldades de coordenação muscular, tremor, espasmos muscula-
res, falta de equilíbrio, extrema agitação, sintomas comportamentais que lem-
bram psicose, letargia, coma e convulsão. Exposição em mulheres grávidas podem
resultar em defeitos fetais.
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A recuperação, após intoxicação aguda (incluindo sintomas severos
como pneumonia, fraqueza severa, paralisias e problemas cardíacos), podem
levar dias ou meses, se ela realmente acontecer.

Exposição durante a fumigação resultam numa alta incidência de irritação
na garganta e nos olhos, problemas de pele, respiração curta, dor no peito,
náusea, fadiga, confusão, torpor e fraqueza das extremidades, possuindo uma
ação severa e deletéria sobre os pulmões e rins.

A agência de meio ambiente do estado da Califórnia (EUA), registrou, no
período de 1982 a 1990, 148 casos de doenças sistêmicas, 52 casos de danos
oculares e 60 casos de problemas de pele causados pelo brometo de metila,
sendo ele a oitava causa de intoxicação aguda por pesticidas naquele país. Quinze
mortes ocorreram como resultado de fumigação residencial por brometo de metila
na Califórnia, entre 1982 e 1990.

Em intoxicações crônicas, a baixas concentrações ou por longos perío-
dos de exposição, estudos detectaram que, em diversas cobaias, houve efeitos
mutagênicos; severas seqüelas neurológicas e paralisias; danos histológicos ao
cérebro, fígado, rins, testículos. (WHO, 1995)

Em humanos, o Brometo de Metila é comprovadamente carcinogênico
através de farta bibliografia internacional, além de provocar distúrbios mentais
em agricultores, cujos efeitos são potencializados através de bebidas alcoólicas
e medicamentos. (CDC, 1994)

O mecanismo de intoxicação do Brometo de Metila sobre o sistema ner-
voso e imunológico é ainda pouco conhecido, mas já suficiente para a sua res-
trição e/ou banimento em vários países. Se conhece uma neurotoxina formada
nos intoxicados pelo Brometo de Metila que inibe as aminooxidases do cére-
bro. (WHO,1995)

Recentemente, descobriu-se que o Brometo de Metila é uma substância
química disruptora endócrina, pois afeta a regulação de hormônios. Hormônios
são mensageiros químicos transportados pela corrente sanguínea, ligando e des-
ligando processos corporais e, assim, regulando a reprodução, o crescimento, o
desenvolvimento (inclusive o mental) e a saúde (Relatório Weybridge, 1996).

ASPECTOS JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS
QUARENTENÁRIOS

Cominando o polêmico acordo sobre procedimentos quarentenários, apre-
sentam-se várias irregularidades jurídicas no processo de internalização dos
mesmos, constituindo-se objeto de contestação por seus inúmeros vícios e irre-
gularidades.
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 DA COMPETÊNCIA

O Sr. Ministro da Agricultura fundamenta a expedição das Portarias, para
harmonizar a legislação brasileira com os demais países do Mercosul; no art.
87, II da CF: “Compete ao Ministro de Estado; II - Expedir instruções para a
execução das leis, decretos e regulamentos”.

Este artigo constitucional não lhe confere o poder de introduzir no país
um acordo externo, como o dos requisitos quarentenários para importação e
exportação, pois este ato não está apenas expedindo instruções para a execução
de uma lei, decreto ou regulamento.

O ato está criando uma regulamentação, está legislando sobre produtos
fitossanitários e comércio exterior.

A Constituição Federal é bem clara, quando atribui ao legislativo, o Poder
de legislar e ao Executivo, somente ao Presidente da República e em casos
excepcionais.

Em nenhum momento, este poder foi atribuído a um Ministro de Estado.
O ato do poder Executivo, Ministro da Agricultura, ao introduzir procedi-

mentos quarentenários e outras resoluções e standardts do Mercosul cria uma
legislação no país sobre o tema e consiste em uma USURPAÇÃO DE COM-
PETÊNCIA, pois o poder de criar leis é atribuído ao Poder Legislativo pela
Constituição Federal.

E neste caso específico, o art. 49, I, CF não deixa a menor dúvida sobre a
competência exclusiva da matéria ao legislativo: “É da competência exclusiva
do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa-
trimônio nacional”.

Vale ressaltar que “meio ambiente” inclui-se na definição de patrimônio
nacional, de acordo com o art. 225 e incisos da CF.

As portarias ferem ainda ao Princípio da RESERVA LEGAL, pela maté-
ria estar reservada ao legislativo, excluindo qualquer outro poder de fazê-lo; e
consiste em agressão ao PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTE-
RESSE PÚBLICO, por afrontar ao poder dever previsto no art. 225, § 1º CF,
pois ao adotar tais procedimentos, está interferindo e de modo negativo na pro-
dução, no comércio e principalmente incentivando o uso de um método e subs-
tância que comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Fere a este princípio, Também, porque compete ao Estado zelar pelo inte-
resse público, no qual se compreende o zelo à utilização dos instrumentos e
métodos adequados em sua administração.
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DA IMPROPRIEDADE DO INSTRUMENTO NORMATIZADOR

Ainda que houvesse competência legal, para legislar sobre o tema, é ma-
nifesta a impropriedade do instrumento utilizado.

Incontestável doutrina do Direito Administrativo, conceitua Portaria como
ato administrativo interno.

Neste sentido, Hely Lopes Meirelles, “Portarias são atos administrativos
internos pelos quais os Chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem de-
terminações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores
para funções e cargos secundários. As portarias, como os demais atos admi-
nistrativos internos, não atingem nem obrigam aos particulares, pela manifes-
ta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico da Admi-
nistração Pública”. (grifo nosso)

Possuem o mesmo posicionamento: Oswaldo Aranha Bandeira de Mello,
Alcides Cruz, Diógenes Gasparini, Diogo Figueiredo Moreira Neto, Maria Síl-
via Zanella de Pietro, Toshio Mukai e outros renomados juristas.

Ainda que nos filiássemos a posicionamentos como o do autor J. Cretella
Jr., que admite duas órbitas para os efeitos da Portaria, uma interna e outra
externa; é inquestionável a condição limitativa deste instrumento. “Na órbita
exterior, dirigindo-se ao público, a portaria reúne traços de generalidade e
coatividade, mas não de novidade. Portaria não inova, não amplia, não cria,
não extingue direitos, não modifica, por si qualquer dispositivo da ordem jurí-
dica em vigor. Não dispõe nunca contra legem, mas atua sempre secundum
legem. Interpreta o texto legal com fins executivos, desce a minúcias não expli-
citadas em lei” (grifo nosso).

A regulamentação por Portarias manifestamente contraria ao Princípio
da Legalidade - art. 5, II da CF e ao Princípio da Autonomia dos Estados,
entes federados nos termos do art. 18 da Constituição Federal.

Conforme amplamente demonstrado, Portaria é instrumento totalmente
impróprio para normatizar harmonização de acordos internacionais.

INCOMPATIBILIDADE COM OUTRAS LEIS BRASILEIRAS

Os procedimentos quarentenários harmonizados, que regulamentam a
fumigação com Brometo de Metila nos produtos vegetais, contrariam ao Códi-
go de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em seu art. 10. “O fornecedor não
poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deve-
ria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à Saúde ou
segurança”.
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995). “El bro-
muro metílico y sus productos de reacción, entre los cuales sólo se há conside-
rado hasta a hora el bromuro, puedem entrar em la cadena alimentaria de dos
modos: consumo de alimentos cultivados en invernaderos e en campos fumiga-
dos antes de la plantación o alimentación com productos fumigados com bro-
muro metílico en el curso del almacenamento.”

Desta forma os produtos vegetais fumigados com brometo de Metila re-
presentam um risco e perigo inestimável para o consumidor destes alimentos.

Conflituam com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90),
art. 67, II: “Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de traba-
lho, aluno de escola técnica, assistido em entidades governamentais ou não -
governamentais é vedado trabalho : II perigoso, insalubre ou penoso.”

O trabalho precoce é uma realidade no país e, em muitos casos, ocorrem
justamente em feiras, mercados e companhias de abastecimento de produtos ve-
getais, sob a forma de empacotadores e abastecedores de carrinhos e prateleiras.

Da mesma forma , tal portaria contraria ao disposto no artigo 278 do
Código Penal Brasileiro:”Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva
à saúde, ainda que não destinada à alimentação”.

Constitui-se desta forma a harmonização dos procedimentos quarentenários
em um atentado à saúde pública, objeto protegido neste dispositivo legal, recain-
do novamente, de maneira insindiosa, sobre as crianças, a quem recomenda-se
constantemente o consumo de produtos vegetais, especialmente frutas.

DIREITO INTERNACIONAL

A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, assinada em
1985, e o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de
Ozônio acordado e assinado em 1987, estabelecem etapas para a redução e proi-
bição da manufatura e uso de substâncias degradadoras da camada de Ozônio.

O Brasil é signatário desses acordos, que foram promulgados no país
pelo Decreto nº 99.280 de 6.6.90. Os ajustes ao Protocolo de Montreal foram
promulgados pelo Decreto nº 181, de 24.7.91.

As partes que integram esses acordos internacionais, como o Brasil, obri-
gam-se nos termos do art. 2º, 2, b a “adotar medidas legislativas ou administra-
tivas apropriadas e cooperar na harmonização de políticas adequadas para
controlar, limitar, reduzir ou evitar atividades humanas sob sua jurisdição ou
controle, caso se verifique que tais atividades têm, ou provavelmente terão,
efeitos adversos que resultem em modificações, ou prováveis modificações, da
camada de Ozônio”.
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O Brometo de Metila é um dos produtos destruidores da camada de ozô-
nio, que consta na lista de substâncias controladas e com prazos para a elimina-
ção e consumo, lista definida pelas emendas Protocolo de Montreal em 1990 e
1992.

Em 1995, ocorreu em Viena/Áustria, uma reunião dos países signatários
do Protocolo de Montreal onde definiu-se um cronograma para a eliminação
global do Brometo de Metila.

O acordo sobre a produção de Brometo de Metila consigna às nações
industrializadas redução em 25% em 2001, 50% em 2005 e completamente em
2010.

Para as nações em desenvolvimento, previu-se um congelamento em 2002,
baseado na média de produção e consumo nos anos de 1995 a 1998. Este acor-
do será revisto em 1997.

O incentivo ao uso de Brometo de Metila, fere a Convenção de Viena e ao
Protocolo de Montreal e está justificando um aumento na média do consumo
deste produto, para um posterior congelamento em 2002.

COMÉRCIO EXTERIOR

Da mesma forma que o Ministro da Agricultura harmoniza os procedi-
mentos quarentenários dos produtos vegetais no Mercosul; através da Portaria
130- D.O.U. de 18.04.97 e Suplemento Nº 74; publica os procedimentos qua-
rentenários acordados entre Brasil e Estados Unidos da América.

Neste Acordo sobre Exigências Quarentenárias entre Brasil e Estados
Unidos da América (portaria 130), não aparece o uso de Brometo de Metila , os
procedimentos consistem basicamente em certificados de cultivo em áreas isen-
tas de pragas e tratamento com frio e calor.

Isto demonstra que o Brasil continuará atendendo aos procedimentos exi-
gidos pelos países importadores de suas frutas tropicais e tratará com Brometo
de Metila os produtos que circularão no Mercosul.

Mas é internamente que se abre uma grande fatia de mercado, para absor-
ver, durante alguns anos os produtos com resíduos de Brometo de Metila. O que
estabelece um novo valor virtual no mercado interno com a possibilidade de se
adquirir frutas “Sem Brometo de Metila”, com um custo mais elevado ao consu-
midor que puder arcar com este ônus.
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CONCLUSÃO

Ante o exposto, espera-se que sejam tomadas todas as medidas jurídicas,
legislativas e administrativas cabíveis ao caso, porque os riscos à saúde pública
são inestimáveis, além dos riscos aos trabalhadores expostos ao Brometo de
Metila, aos consumidores de alimentos contaminados e conseqüências ao meio
ambiente (camada de Ozônio); sendo que tal ato poderá provocar retaliação aos
produtos brasileiros no mercado internacional.

Neste sentido é urgente:
1.Invalidação imediata das Portarias que harmonizam os procedimentos

quarentenários
2.Que a harmonização obedeça aos critérios da legalidade e da legitimi-

dade.
3.Acionar a Procuradoria Geral da República e o Congresso Nacional

para ações de inconstitucionalidades, debates, audiências públicas etc.
4.Que a sociedade civil organizada acompanhe e intervenha no processo

de harmonização de legislação resultantes dos acordos do Mercosul.

Porto Alegre, 11 de junho de 1997.

Jair Krischke, Consultor Da UITA; Lenine Alves
de Carvalho, Farmac. Bioq. - Gipas - UITA;
Letícia Rodrigues da Silva, Advogada - Gipas -
UITA, João Werner Falk, Médico - Gipas - UITA;
Sebastião Pinheiro, Eng. Agr. Ftal. - Gipas - UITA
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ANEXO 3

DISRUPTORES ENDÓCRINOS

Peter Montague, da União Nacional dos Escritores, dos EUA, fez um ex-
trato do Relatório Weybridge, OS anais da Conferência Internacional sobre subs-
tâncias químicas disruptoras endócrinas.

É ele quem diz:
Nos últimos 6 anos, acumularam-se evidências indicando que os seres

humanos e a vida selvagem podem ser afetados por produtos químicos industri-
ais que interferem com hormônios. Hormônios são mensageiros químicos trans-
portados pela corrente sanguínea, ligando e desligando processos corporais e,
assim, regulando a reprodução, o crescimento, o desenvolvimento (inclusive o
mental) e a saúde. O termo genérico para produtos químicos que afetam hor-
mônios é disruptores endócrinos.

Cerca de 50 agentes químicos foram identificados como tais, mais aproxi-
madamente 70.000 produtos químicos comercializados atualmente ainda não
foram testados quanto a efeitos sobre o sistema endócrino.

Por estarmos hoje todos expostos diariamente a centenas (se não milha-
res) de agentes químicos no ar, água e alimentos é (no mínimo) preocupante
que alguns destes possam estar permanentemente alterando nosso desenvolvi-
mento e o de nossos descendentes, sem mencionar nossa saúde.

No mês passado, a Agência Ambiental Européia publicou um relatório
[1] de uma importante conferência sobre disruptores endócrinos realizada em
Weybridge (Inglaterra) de 2 a 4 de dezembro de 1996. O workshop foi organi-
zado pela Comissão Européia, Agência Ambiental, Centro Europeu da Organi-
zação Mundial de Saúde, para Ambiente e Saúde; Organização para a Coope-
ração Econômica e Desenvolvimento (OECD); Agências Ambientais da
Inglaterra, Alemanha, Suécia, Holanda, Conselho Europeu das Indústrias Quí-
micas (aproximadamente o equivalente europeu da Associação das Manufato-
ras Químicas dos EUA), Centro Europeu para Ecotoxicologia e Toxicologia de
Produtos Químicos (aproximadamente o equivalente do Instituto de Toxicologia
da Indústria Química dos EUA).

Este novo relatório contém algumas conclusões importantes, tais como:

** É evidente que há efeitos adversos sobre os órgãos reprodutivos tanto
dos homens quanto das mulheres. A incidência de câncer testicular aumentou
dramaticamente em países com registro de casos de câncer, incluindo Escandi-
návia, países vizinhos ao Mar Báltico, Alemanha, Reino Unido (Inglaterra), EUA
e Nova Zelândia.
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Igualmente, houve um aumento de incidência de câncer de mama em
muitos países, e a incidência de câncer de próstata também parece ter subido.
Enquanto alterações na incidência de câncer de próstata podem ter sido influ-
enciados por melhores registros e diagnósticos, o mesmo não pode explicar o
aumento maçico dos casos de câncer de testículos. Da mesma forma, a ascen-
são na incidência de câncer de mama parece real (1, pág. 13).

** O declínio aparente nas contagens de esperma em alguns países é
provavelmente genuína, e não devida a variáveis metodológicas ou fatores de
confusão. (1, pág 6).

**Contudo, “as evidências não são suficientes para estabelecer definiti-
vamente uma relação causal” entre a exposição química e os efeitos observados
sobre a saúde humana. (1, pág. 6)

** Em resumo: “Embora nosso conhecimento atual sobre os agentes
ambientais (disruptores endócrinos) e da reprodução seja extremamente limita-
do, sabemos o bastante sobre efeitos adversos à saúde reprodutiva para que
fiquemos preocupados,”conclui o relatório Weybridge. (1, pág. 14)

Sobre a vida selvagem, foram percebidos os seguintes efeitos, quanto aos
produtos químicos disruptores endócrinos:

1. Fêmeas de moluscos (e.g., caramujos e mexilhões) tornaram-se ma-
chos, em conseqüência da exposição a produtos químicos disruptores endócri-
nos (condição denominada de “imposex”) (1, pág. 14)

2. Em peixes, foi observada em machos a produção de vitalogenina (uma
proteína formadora da gema do ovo e geralmente encontrada em fêmeas). Tam-
bém foi observado hermafroditismo em peixes (um único peixe possuindo tan-
to órgãos sexuais masculinos como femininos). (1, pág 14)

3. Certos répteis (tartarugas e jacarés) tiveram reduzida sua fertilidade em
virtude do subdesenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos (pênis pequeno).

4. Em aves, foi observado um comportamento de nidificação anormal, ou
seja casais constituídos por duas fêmeas.

5. Quanto aos mamíferos, houve alterações da fertilidade nas panteras da
Flórida e em penípedes.
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Em animais de laboratório, foram observados os seguintes efeitos endó-
crinos-disruptores.

1. Ratos e hamsters expostos à dioxina antes do nascimento e logo após o
nascimento tiveram a quantidade de esperma reduzida quando adultos. O tem-
po de exposição determina os efeitos conseguintes. (1, pág. 28)

2. Também há evidências de que exposição permanente a baixos níveis
de dioxina possam causar endometriose em macacos (1, pág. 28). Endometrio-
se é uma enfermidade dolorosa dos tecidos que revestem o útero, que geral-
mente resultam em esterilidade e atualmente atinge estimativamente de 5 a 9
milhões de mulheres americanas.

3. Ratos expostos a PCBs antes do nascimento apresentaram distúrbios
dos hormônios tireodianos e, como efeitos colaterais, redução no tamanho dos
testículos e na quantidade de esperma, quando adultos. (1, pág. 28)

4. A exposição de roedores a produtos químicos endócrinos-disruptores
pode induzi-los à puberdade prematura e à persistência de “estrus”, ou seja
tempo anormalmente prolongado de “aquecimento”.

5. Machos de roedores expostos a agentes químicos que interferem com os
hormônios sexuais masculinos (andrógenos) podem nascer com hiponpadia (de-
feito de nascença no pênis) e criptoorquidismo (testículos ocluídos). (1, pag.29)

O relatório Weyybridge salienta que em humanos “há indicações de que,
ao menos em alguns países... a incidência de testículos ocluídos e hiponpadia
aumentou”. (1, pág. 13). O relatório Weybridge associa especificamente estes
efeitos (em roedores) com exposição a Vinclozolin, um poderoso agrotóxico
anti-andrógênico. (Nos EUA, hoje, Vinclozolin está legalizado para uso em pe-
pino, uva, alface, cebola, morango, tomate, pimenta, amora e couve de Bruxe-
las. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA não têm planos anunciados de
banimento do Vinclozolin).

Há evidências, a partir de um número de espécies animais, de que esterói-
des sexuais (por exemplo, estrógeno e testosterona) exerçam efeitos a longo pra-
zo sobre o tamanho do timo e “sobre o sistema imunológico em geral” (1, pág.
29). Em seres humanos, o timo é um órgão situado logo acima do coração e
produtor de células T, as quais têm importância crucial no sistema imunológico.

O Relatório Weybridge chega a algumas outras conclusões sugestivas da
dificuldade do trabalho que os pesquisadores têm pela frente ao tentar desvendar
a relação entre agentes químicos endócrino-disruptores e o desenvolvimento nor-
mal nos homens e outros animais.
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 “Não é possível entender por completo a significância dos níveis encon-
trados no sangue e outros tecidos até que o mecanismo e o tempo da ação das
substâncias endócrinos-disruptores (SED) e seus metabólitos sejam melhor com-
preendidos.” (1, pág.37) Em outras palavras, não somente as substâncias endó-
crino-disruptores precisam ser compreendidas.

Estando presentes no organismo (animal ou humano), são metabolizados
e transformados em agéntes químicos diferentes, cujos efeitos também devem
ser examinados e entendidos. Além disso, o tempo de exposição é crítico.

Por exemplo, a exposição de uma rata prenha à dioxina no décimo-quin-
to dia da gestação provoca efeitos que não sobrevêm se a exposição ocorre no
décimo-quarto ou décimo-sexto dia. Isto torna a pesquisa laboratorial dos en-
dócrinos disruptores muito mais complexa (e, por conseguinte, mais dispendio-
sa) do que a pesquisa tóxico-química típica.

Por fim, será preciso testar no mínimo duas gerações de animais, pois os
efeitos sobre as proles são a preocupação principal quanto aos endócrinos-dis-
ruptores (1, pág. 43)

“... não se antecipa surgimento de nenhuma relação útil do tipo SAR (1,
pág.45)”. SAR significa “relação estrutura-atividade”. Por vezes, a toxicidade
desconhecida de uma substância química pode ser estimada através do exame
da estrutura molecular de uma substância cuja toxicidade é conhecida. Caso
isto seja possível, uma relação estrutura-atividade (na verdade, estrutura - toxi-
cidade) pode ser observada, a atividade (toxicidade da substância) é estimada a
partir de sua estrutura química. A observação de SAR pode auxiliar os cientistas
a decidir rapidamente quais os produtos químicos são provavelmente os vilões.

Infelizmente, como conclui o Relatório Weybridge, as substâncias quími-
cas endócrino-disruptores não se assemelham estruturalmente. Elas diferem a
tal ponto, que nenhuma relação estrutural-atividade parece surgir para ajudar
os cientistas a identificar os vilões. Dessa forma, todos os produtos químicos
são candidatos a testes; e os custos e a complexidade da pesquisa tornam-se
maiores ainda, com a possibilidade de não serem identificados como endócri-
no-disruptores.

Diz ainda o relatório: “Houve concordância geral no workshop de que
um endócrino-disruptor só poderia ser definido apropriadamente por meio de
testes de substâncias químicas no animal intacto.” (1, pág. 53). O que também é
má notícia.

Traduzindo: testes em tubos-de-ensaios com as substâncias químicas não
fornecerão as informações necessárias. Os testes deverão ser realizados em ani-
mais vivos, o que é caro (e cruel).

“Os feitos interativos potenciais da exposição a diversas substâncias si-
multaneamente devem ser considerados”. (1, pág. 41).
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Finalmente, segundo o Relatório Weybridge, para compreender o proble-
ma das substâncias químicas endócrino-disruptoras, devemos estudar as intera-
ções entre combinações de substâncias químicas, em, no mínimo, duas gera-
ções de animais vivos, expostos em momentos diversos ao longo de suas vidas
(ocasiões diferentes prévias e posteriores ao nascimento). E, obviamente, os
animais devem ser expostos às várias concentrações das substâncias químicas,
a fim de verificar se uma relação dose-resposta fica evidente.

A necessidade de testar combinações complica enormemente o quadro.
Por exemplo, para testar apenas os mil tóxicos mais comuns em combinações
únicas seriam necessários pelo menos 166 milhões de experimentos diferentes
(sem considerar a necessidade de estudar doses variáveis dados aos animais em
períodos variáveis durante suas vidas).

Se quisermos conduzir 166 milhões de experimentos em apenas 20 anos,
teríamos de completar 8,3 milhões de testes cada ano. Os EUA, presentemente,
têm capacidade de conduzir somente poucas centenas de tais testes animais a
cada ano. Simplesmente treinar pessoal suficiente para realizar 8,3 milhões de
testes animais por ano está além da capacidade da nação.

Destacadamente, o Relatório Weybridge recomenda que, até que a pes-
quisa necessária seja completada para fornecer pleno conhecimento científico,
deve ser considerada a redução da exposição da vida selvagem e humana às
substâncias químicas endócrinas-disruptoras, acompanhando o Princípio da
Precaução (1, pág, 52). Conforme estipulado no Princípio 15 da Declaração da
Rio-92 sobre Ambiente e Desenvolvimento, o Princípio da Precaução estabele-
ce que “onde haja ameaças de danos irreversíveis sérios, a falta de certeza cien-
tífica não deverá ser usada como motivo para adiar medidas de custo efetivo
que previnam a degradação ambiental”. (2)

Em suma, o Relatório Weybridge estabelece critérios para compreender o
problema dos produtos químicos endócrino-disruptores, mas parece que mes-
mo as nações mais ricas do mundo não possuem capacidade de desempenhar a
pesquisa científica necessária. Este é um problema pior do que todos os outros
já enfrentados. O perigo de danos irreversíveis é real. Portanto, invocar o Prin-
cípio de Precaução, a fim de limitar nossa exposição a tais substâncias químicas
mesmo antes de conhecê-las cientificamente por completo, parece ser a única
medida racional a adotar. Nos EUA, isto provavelmente não é possível, devido
à força política das corporações químicas. Talvez democracias mais racionais
possam nos dar uma lição de ação cautelar.
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CAPÍTULO VI

OBSERVANDO A NATUREZA

Mais fantástico que o modo de vida, a organização de funções e a distri-
buição arquitetônica de um formigueiro é a percepção que as formigas têm do
meio ambiente. Como elas (e outros insetos) conseguem detectar os vegetais
desequilibrados que servem diretamente para sua alimentação, ou que podem
ser colhidos e processados para produzir o alimento?

J. Haldane, biólogo inglês naturalizado indiano, analisou as colocações
de Friedrich Engels feitas em 1884, em sua obra, “A dialética da natureza”: “os
insetos têm visão espectral, principalmente nas faixas do ultravioleta”. Ora, os
radiotelescópios adotam princípio similar, determinando os componentes de
corpos celestes localizados a milhões de anos-luz a partir do espectro dos seus
componentes. Cada substância química tem seu espectro específico, variável
de acordo com o estado atômico.

Haldane explica que a visão espectral ultravioleta das abelhas permite
distinguir cores. É bem provável que os insetos com este tipo de visão possam
“ver” o espectro das plantas desequilibradas e assim irem até elas para buscar o
alimento.

Talvez isto esclareça porque os insetos têm os órgãos de visão tão com-
plexos, grandes e múltiplos.

A saúva, em particular, tem necessidade de uma percepção do vegetal
proteoliticamente desequilibrado, uma vez que se alimenta não deste vegetal,
mas do fungo que cria no terreiro de sua casa. O fungo é um ser parasita e
precisa de rações de seres desequilibrados.

Um espectrógrafo que pudesse “ver” os desequilíbrios nos pomares, nas
hortas e nas plantações, nos campos agrícolas, seria de grande utilidade. Mas a
quem interessaria um instrumento como este? As indústrias de agroquímicos
queimá-lo-iam em praça pública; os Governos, seus cúmplices, fá-lo-íam ile-
gal; as escolas de agronomia considerá-lo-iam coisa do demônio...

A formiga, portanto, ao invés de grande inimiga do homem, como se
propaga é, na verdade, a guardiã da evolução na natureza. Ao buscar alimentos
de plantas desequilibradas para alimentar seu fungo ela está selecionando as
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inválidas. Ela repete o que ocorre na cadeia animal, quando os mais fracos e
desequilibrados, os velhos e doentes, acabam sendo devorados pelos predado-
res naturais. A natureza é uma grande orquestra, afinada e exigente; os desafi-
nados são imediatamente excluídos do processo.

O desequilíbrio histórico na natureza aconteceu com a entrada em cena do
homem e, principalmente, do homem industrial. A agricultura moderna é uma
imposição do desequilíbrio em escala global para desespero das atuais gerações e
as do futuro. O que sobrará para elas? Fome, desertos, falta de água e de alimen-
tos... No futuro, só uns poucos, os privilegiados, terão acesso aos alimentos. Fu-
turo?... Não, presente. Hoje. Um relatório do Banco Mundial de julho de 1995
apontou o Brasil como campeão da má distribuição de riquezas. Com a implanta-
ção da biotecnologia - essencialmente tecnológica e , portanto, seletiva - a ten-
dência é de que as distâncias entre as classes sociais sejam ampliadas.

Em “Macunaíma”, Mário de Andrade debocha do slogan epistolar insisti-
do nos anos 60: “ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil”.
A saúva não quer acabar com o Brasil. Pelo contrário, ela sempre conviveu com
a exuberância florestal, desde quando existia a agricultura indígena e depois
com a chegada dos primeiros colonizadores. A introdução da agricultura mo-
derna esculhambou tudo. Nem as saúvas, que fazem parte do ecossistema, com
sua função específica e muito importante, gostam do que está acontecendo. O
problema é que para elas aumentou e muito o número de restaurantes na terra.
Nunca se viu tanta planta desequilibrada neste país (e no mundo).

A teoria do caos esclarece a questão ecológica.
O caos faz parte da natureza. Os estados anômalos, as alterações no ritmo

dos sistemas, a balbúrdia fazem parte da vida. E da vida saudável. O coração de
um homem sadio segue padrões desordenados; o de um homem com proble-
mas cardíacos tem a pulsação simétrica, ritmada. Na natureza a lei é: quanto
mais ordem mais irregularidades.

E o que propõe a agricultura moderna? Exatamente a repetição ad infini-
tum do mesmo padrão. Mais ordem. Produz seres biotecnológicos iguais que
devem ser adicionados ao meio ambiente natural numa escala gigantesca, utili-
zando imensos volumes de fertilizantes químicos (tônicos artificiais, desequili-
bradores) e agrotóxicos. A monocultura é o modelo. Esta disciplina e organiza-
ção impostas pelo homem ao que é natural implica uma reação de gaia, a terra,
que não aceita padrões não-naturais. Gaia não aceita a linha reta, o quadrado,
em substituição à vida, as linhas curvas e à criatividade. O implante não funci-
ona, torna-se um câncer, que a terra procura eliminar. E daí ocorrem as “pra-
gas”. Na verdade, as “pragas” aparecem para eliminar o desequilíbrio, para
fazer uma limpeza, extirpar a doença. Portanto, do ponto de vista ecológico,
natural, a doença não é a praga, ela é a solução.

Os cientistas não conseguem explicar o comportamento aparentemente
anômalo dos insetos que aumentam a população de forma abrupta em até três
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gerações - como é o caso dos pulgões dos cereais. O que faz esses animais
ampliarem tão vertiginosamente sua população? A resposta está na teoria do
caos e também no fato das lavouras modernas constituírem-se em imensos res-
taurantes abertos (ou feridas abertas!) sem risco de predadores. Alguns livros
soviéticos ainda associam o fenômeno às manchas solares. Mas não é interes-
sante para a agroindústria que essas questões sejam estudadas, pelo menos em
nível público. Para eles é bom que existam muitos insetos, muitas pragas, mui-
tas doenças, muita lavoura perdida devido ao ataque dos insetos.

Se este não fosse um país colonizado, a classe científica aprenderia com
os seus ancestrais os segredos da natureza.

Segundo o antropólogo N. Chagnon, os índios Yanomamis produzem
larvas de insetos - como os besouros e serra-paus - para comer. Fazem segundo
o princípio de Chaboussou. Ou seja, eles sabem que os insetos atacam as árvo-
res doentes, desequilibradas e atuam para que aconteça este ataque nas espécies
que têm interesse. Eles selecionam os insetos que põem os ovos que eles co-
mem, nas espécies vegetais que também são de seu agrado.

Os Yanomamis não conhecem o adubo solúvel, os agrotóxicos ou desfo-
lhantes, mas conhecem outras formas de desequilibrar uma planta. Eles batem
nelas, queimam suas raízes, fazem o desgalhamento, além de outras práticas de
tortura. O resultado é que a árvore desequilibrada, fragilizada é atacada pelos
insetos, põem os ovos que eles querem e está garantida a refeição.

Informações deste gênero não são divulgadas no Brasil por dois motivos:
primeiro, porque neste país colonizado, conhecimento de bugre, de selvagem,
não convém a quem pretende se tornar branco, europeu, civilizado; segundo,
porque os industriais do setor não deixariam. Só uns poucos cientistas tentam
quebrar esta sina que é muito mais cultural que econômica.

O conhecimento é controlado.
No final dos anos 80, foi introduzido no Rio Grande do Sul, via Uruguai,

um inseto europeu oriundo da Austrália que ataca o pinus americano - a vespa
Sirex noctilio, um himenóptero. Ela faz sua postura sob a casca do pinus (de
forma similar ao “serrador”, já conhecido) aonde deixa esporos de um fungo
que alimentará suas jovens larvas, e um muco que garante o desequilíbrio da
planta, mantendo a proteólise predominante. Seu ataque causa grandes perdas
nos plantios de pinus.

Para combater o inseto o governo australiano promoveu a disseminação de
um nematóide (pequeno verme microscópico), parasita e inimigo natural do Sirex
capaz de levá-lo à morte. Propagar um nematóide não é fácil: ele não voa e loco-
move-se com muita dificuldade. O nematóide é criado em laboratório. A tática
adotada pelo governo australiano foi (e ainda é) fazer com que algumas árvores
fiquem estressadas e atraiam para si a ovoposição das fêmeas adultas da vespa.

Como é executado o plano?
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Aplica-se uma subdosagem não-letal de Tordon - herbicida usado para matar
árvores - que deixa a planta desequilibrada. Então ocorre o ataque dos insetos. Os
ovos dos nematóides produzidos em laboratório são misturados em gelatina e
então aplicados nas fendas feitas nas árvores estressadas pelo herbicida.

Ora, a estratégia utilizada pelo governo australiano é a mesma dos índios
Yanomamis, e, portanto, está dentro do princípio de Chaboussou. O fenômeno
é conhecido dos centros de pesquisa e experimentação do exterior. Por que isto
não chega às escolas de agronomia do Brasil?...

EVOLUÇÃO

Os vegetais vêm evoluindo, no planeta, sob influência de forças cósmi-
cas e ambientais.

Em qualquer ponto da terra, para evoluir, os vegetais dependem basica-
mente de três aspectos:

1. Capacidade de propagação, baseada na reprodução e disseminação.
2. Amplitude ecológica, que lhes permite prosperar na maioria dos meios

que alcança disseminação.
3. Potencial evolutivo.
As plantas evoluem constantemente, pois a constituição genética das po-

pulações está sujeita a variações no curso do tempo, sob efeito de fenômenos
diversos. Muda por dentro e por fora. Ocorrem mutações, modificações súbitas
e descontínuas que afetam genes e cromossomos (“forma” interna); e hibrida-
ções, cruzamento de indivíduos de genótipos (forma externa) diferentes.

O meio tem um papel seletivo através da eliminação dos genótipos me-
nos adaptados do conjunto de novas combinações assim criadas.

A combinação dos dois mecanismos, variação genética e seleção ecoló-
gica (mudanças e melhor adaptação ao habitat) fizeram com que, no tempo,
novas espécies fossem se diferenciando da população anterior.

São exigidos longos períodos de tempo para que se detectem as transfor-
mações que ocorreram na planta durante o contínuo processo de evolução. É
difícil identificar e acompanhar cronologicamente as mudanças evolutivas no
tempo.

O surgimento natural de uma nova espécie vegetal requer a consolidação
de novos caracteres genéricos durante um período de tempo até que haja a
formação de novas populações.

A domesticação de plantas feita pelo homem desde o tempo das caver-
nas, incluindo-as na dieta alimentar, permitiu prever estas possibilidades.

A partir de 1750, quando o conhecimento possibilitou uma intervenção
mais radical na reprodução das plantas, o homem começou a selecionar formas
híbridas de vida, benéficas para si, já estabelecendo artificialmente formas ine-
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xistentes na natureza. Alguém deve ter soltado rojões, promovido festas para
celebrar a criação das novas formas híbridas, apostando na sua potencialidade.
Ficaram bêbados à toa - salvo raras exceções não se conseguiram os resultados
esperados. Os estudos feitos na época, contudo, serviram de base para o estudo
da genética e os avanços que vieram a seguir.

Os cientistas soviéticos criaram um híbrido intergenérico misturando a
Brassica oleracea e o Raphanus sativus, batizando-o de couve-rábano. Os ci-
entistas norte-americanos desenvolveram o triticale, híbrido entre o Triticum e o
Secale.

Quando, na belle-époque, iniciou-se o tratamento de vegetais por raios-
X, surgiu a possibilidade de obtenção de novas espécies por mutação, utilizan-
do radiações de alta energia.

Após a Segunda Guerra Mundial, com o conhecimento adquirido sobre a
radioatividade, abriu-se um novo campo. As radiações Alfa, Beta e Gama e os
neutrons térmicos da fissão nuclear, poderiam revolucionar a ciência e o merca-
do (ou o mercado e a ciência, a ordem não importa muito) com a criação de
novas formas de vidas, obtidas por mutação.

Mais uma vez essas potencialidades não se concretizaram. O máximo que
se conseguiu foram algumas flores, e germoplasmas irradiados passaram a inte-
grar programas de melhoramentos, sem maior importância em nível mundial.

Assim, o conhecimento sobre desorganização genética provocada pela
hibridação ou radiação nuclear não tiveram os efeitos utilitários esperados. De
um modo ou de outro ficou se sabendo o que a história natural havia ensinado:
os seres precisam de um longo período para seu reordenamento, adaptação e
equilíbrio energético para que dêem origem a uma nova população estável.

Nos dias de hoje pratica-se o transplante de genes em larga escala. Trata-
se de uma intervenção genética que é básica para a biotecnologia. O novo ser,
para alcançar a harmonia com o ambiente, precisa de tempo. Mas as empresas
que atuam no setor não podem esperar pela natureza. É preciso lançar o produ-
to no mercado, obter os lucros, e o planeta que se vire. Na verdade, ele está se
virando... E isto é um problema sério...

Mas também provoca uma pergunta: como se comportará um gene trans-
plantado numa nova planta, cultivada em habitat diferente do ambiente original?

O certo é que as empresas de biotecnologia já estão transferindo genes
“úteis” para espécies da Revolução Verde, potencializando características, e pro-
curando tornar mais “industriais” o universo e habitat destas espécies. Tudo
conforme o agribusiness (controle total da situação, manutenção de dependên-
cia), partindo do pressuposto de que fora destas condições a planta não se de-
senvolverá.

Existem outras questões pertinentes às bruxarias que estão sendo levanta-
das pela biotecnologia. Por exemplo, supondo que uma dessas plantas transgê-
nicas seja cultivada de forma ecológica, será que o seu complexo enzimático é
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capaz de restaurar características fenotípicas que não são de interesse do seu
pai, a empresa que a criou? E se isto ocorre de um modo silencioso, como é
comum na natureza, qual a repercussão sobre a lavoura, produção e, claro, a
saúde do consumidor?

A pergunta não é pertinente do ponto de vista da agribusiness. Não lhe
interessa.

E há mais perguntas...
Se um agrotóxico provoca o desequilíbrio da planta, predispondo-a ao

ataque dos insetos, o que está acontecendo no gene que foi transplantado?
Considerando a teoria da trofobiose desenvolvida por Chaboussou, haverá

uma trobiose molecular, onde a harmonia do sistema enzimático do DNA/RNA
deva ser mantida tendo em vista perspectivas de equilíbrio termodinâmico.

A verdade é que a natureza precisa de um longo período de tempo para
absorver o transplante transgênico e reorganizar todo seu complexo enzimáti-
co. E no fim pode chegar a um resultado completamente adverso daquele pre-
tendido pela empresa que o criou.

As questões continuam surgindo...
Qual a importância, do ponto de vista da termodinâmica, que tem um

gene com energia entrópica (S) depois de retirado do seu meio e transplantado
para outra planta, tornando-se energia livre (G)? Quanto tempo vai precisar
para restabelecer sua entropia?

É bom que os cientistas, agrônomos, agricultores e a sociedade, de um
modo geral, pensem em questões como estas. O tema é complexo mas está
afetando e vai afetar mais ainda todas as pessoas e seres que vivem neste plane-
ta. Nos centros de pesquisa está ocorrendo um aparvalhamento diante da bio-
tecnologia moderna. E moderno todo mundo quer ser. Cometem-se erros cras-
sos. Alguns cientistas, por exemplo, estão trazendo plantas do Cerrado para
estudá-las no Sul. Ora, com a mudança climática a fenologia da planta estará
totalmente modificada. É outra planta o que analisam

Algumas propostas da área insistem no cientificismo modernista. Foi su-
gerida a clonagem de espécies associadas a um grande universo de biodiversi-
dade visando sua multiplicação. A araucária, em extinção no sul do país, onde
já foi abundante, foi alvo de programas de clonagem. Quando o mais correto do
ponto de vista ecológico, seria restaurar a biodiversidade com a araucária em
seu interior. Mas aí, conforme o pensar tecnológico, não seria tão moderno...

SELEÇÃO ECOLÓGICA

O cientista russo N.I. Vavilov (1887-1942) estudou fitogeograficamente e
filogeneticamente os centros de dispersão das espécies cultivadas, concluindo
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que: “em seu centro geográfico, uma espécie encontra-se com a maior quanti-
dade de genes recessivos”.

Quando esta espécie expande-se, ultrapassando barreiras topográficas,
meteorológicas, biológicas, ou de solo (na maioria das vezes levada pelo ho-
mem, em processo de domesticação), passa por sérias modificações genéticas,
estruturais e fisiológicas; tudo isto é fruto de hibridações e mutações que acon-
tecem ao longo do tempo.

Quando uma espécie encontra-se em seu centro geográfico, ela está em
equilíbrio energético (“clímax”) e apresenta o mais alto grau de imunidade na-
tural, em função de sua proteossíntese. À medida em que é domesticada ocor-
rem alterações no equilíbrio energético que precisam ser corrigidas pelo “do-
mesticador”.

No início do Século XX, a domesticação e seleção de plantas priorizavam
os cruzamentos visando mais resistência, qualidade e rendimento. As pesquisas
modernas, no entanto, buscam maior produtividade. Foram descartados aspec-
tos como imunidade/resistência e qualidade, conforme o direcionamento dado
pelo poderoso segmento econômico responsável pela produção dos fertilizan-
tes, agrotóxicos e aditivos de alimentos; são indústrias subsidiárias do setor
petroquímico, estes estreitamente ligados à indústria bélica.

Ao se colocar a resistência genética em segundo plano, foram descarta-
dos os trabalhos sobre a fisiologia e o equilíbrio trofobiótico no melhoramento
das plantas.

As metas da engenharia genética comercial determinadas pelas empresas
de biotecnologia estão orientadas para criação de imunidade ou resistência aos
produtos químicos através de suas subsidiárias, ou em comercializar os genes
patenteáveis - o filão que será aproveitado nos próximos trinta anos.

O processo de seleção e melhoramento genético embutido na Revolução
Verde provocou uma erosão nas características originais dos cultivares respon-
sáveis por responder às condições do ambiente natural, embora ainda sejam
produtivos.

O fato é que com a intervenção genética em nível de DNA, a agricultura
ficará totalmente à mercê dos interesses comerciais e políticos do agribusiness.
É possível imaginar dias difíceis para as gerações futuras, principalmente para a
grande maioria da população mundial que não faz parte do seleto grupo que
detém o saber, o poder, o capital. O impacto que a Revolução Verde provocou
no mundo (15 milhões de pessoas morrem de fome por ano, um dado da ONU
de 1995) é pequeno diante do furacão que se aproxima. A calamidade chama-
se revolução da engenharia genética ou agribusiness internacional - em resu-
mo, biotecnologia.
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PROPOSTA DE VIDA

É possível adotar algumas medidas que evitem o desastre.
O projeto a seguir apresenta uma estratégia de trabalho:

Produção ecológica de sementes de olerícolas: preservação e resgate da
biodiversidade.

Com a introdução da Revolução Verde nos anos 60, a agricultura indus-
trial estendeu-se por todo planeta. As monoculturas de cereais e oleaginosas,
transformadas em matéria-prima, agigantaram as indústrias de alimentos de po-
derosos grupos multinacionais.

A dieta alimentar do homem moderno é constituída de apenas dois ou
três tubérculos, meia dúzia de frutas e legumes. Estes alimentos são produzidos
sob controle direto ou indireto de empresas multinacionais. Elas atuam na fase
genética, produção de sementes, comércio de tecnologias. Poderosas, as multi-
nacionais estabeleceram suas aspirações hegemônicas utilizando, inclusive, pro-
teções internacionais ao embutirem nos tratados entre as nações as regras que
lhes interessam.

À medida que o homem torna-se “civilizado”, mais se torna escravo des-
sas empresas. Os aborígenes australianos, por exemplo, têm uma dieta básica
com mais de 800 vegetais, muitos cultivados por eles. Mas o cidadão urbano
não tem esse privilégio.

O redirecionamento da alimentação humana nestes últimos 30 anos - um
processo de atropelamento histórico seríssimo que ainda não foi devidamente
avaliado pelos cientistas - foi imposto em nível tecnológico e também cultural.
Hoje o homem moderno sente-se feliz e realizado quando bebe um líquido de
composição desconhecida e de efeitos sobre a saúde humana jamais revelados
totalmente. É algo tão estranho que só se consegue ingeri-lo gelado. Trata-se da
coca-cola. Algo que no mínimo vicia devido aos seus elevados teores de cafeí-
na.

Foram desestimulados os cultivos de agricultura tropical ou subtropical,
que eram tradição no Brasil. A agricultura industrial fez perderem-se plantas da
variedade local, desprezando o saber nativo. E tudo isso com o apoio dos Go-
vernos municipais, estaduais e federais.

A centralização do abastecimento de hortigranjeiros favoreceu sistemas e
estruturas comerciais regidas pela nova ordem internacional, impedindo o co-
mércio regionalizado, principalmente nas áreas metropolitanas. A crise econô-
mica, um fenômeno que se incorporou à tradição brasileira por conta da mes-
quinharia das elites dominantes, também elitizou os hortigranjeiros afastando-os
da dieta quotidiana dos mais pobres, aumentando os níveis de desnutrição, fome
e imunidade às doenças.
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A questão é transcendental. Semente é ressurreição, o princípio e o fim, a
unidade de perpetuação da espécie e elemento de resistência evolutiva. É tam-
bém a máxima concentração potencial de energia de um organismo vivo.

O processo de germinação requer energia para a transformação das po-
tencialidades energéticas das sementes, realizando o novo ser.

Este projeto propõe soluções que representam uma reação e um enfrenta-
mento à opressão político-econômico e tecnológica dos grandes grupos multi-
nacionais no que se refere à preservação e ao resgate da biodiversidade, à agri-
cultura e ao desenvolvimento rural sustentável, à saúde, às alternativas
tecnológicas populares, à economia.

Os hábitos alimentares no mundo estão sendo reduzidos a uns poucos
produtos conforme os interesses dos grupos multinacionais. É possível reverter
este quadro colocando no mercado novas espécies de frutas (uma centena),
legumes (mais de duas dezenas), hortaliças (mais duzentas). Todas oriundas do
patrimônio natural.

No países menos estruturados, onde a economia é formada por um neo-
feudalismo modernista, a industrialização imposta provocou um impacto sócio-
econômico que só se reverterá com a implantação de uma nova postura política
e econômica.

A economia, a política e, naturalmente, o capital ficaram nas mãos de uns
poucos, que o gerenciam visando a concentração da riqueza e concentração do
poder. Neste contexto, a produção de alimentos, que era produto da natureza,
tornou-se mais um item do capital. É um filão de riquezas que não deve ser
entregue às mãos dos pobres, mas, de uns poucos, os que detêm o capital - isto
é, os mesmos. Daí o cuidado que têm as empresas de biotecnologia em orientar
as pesquisas e produtos para um clima de dependência do agricultor e do con-
sumidor.

Recentemente foi iniciada a discussão sobre a má qualidade dos produtos
da agricultura moderna: plantas com pouca resistência, acúmulo de água nos
frutos, menos capacidade de armazenamento das novas variedades agrícolas,
stress genético. O consumidor já está exigindo mais qualidade, menos conser-
vantes químicos. A indústria, porém, já se reequilibra e produz novos alimentos
com menos conservantes.

O truque, porém, só engana os néscios, entre os quais se incluem os tec-
nocratas do governo.

Quem tem bom senso e não anda neste mundo feito gado, está sabendo
que é mais uma artimanha empresarial.

As estatísticas médicas revelam um aumento no número de casos alérgi-
cos e viroses, o que significa basicamente uma redução na imunidade humana.
A partir desses dados, as autoridades de saúde deveriam estar alerta para a ne-
cessidade de fortalecimento do sistema imunológico, alertando a população para
os riscos dos alimentos industriais, responsáveis pela inibição das defesas orgâ-
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nicas. Priorizar a saúde, no entanto, não convém a um Estado dominado pelos
empresários.

Sabe-se que os cultivares estão desequilibrados, mas o segmento da bio-
tecnologia, ao qual eles estão afetos, e reconhecem o declínio, apontam como
saída novos cultivares com mais produtividade.

Este projeto propõe o incremento na produção de frutas e legumes (de
pouca ou nenhuma domesticação) à dieta da população, podendo ser cultiva-
das com tecnologias de domínio popular e distribuição descentralizada.

A disseminação dessas espécies deve ocorrer através da produção e dis-
tribuição de sementes, extensão rural alternativa, divulgação, educação alimen-
tar. Existe até a possibilidade de criação de mercados externos. Quem sabe o
Terceiro Mundo não pode ceder fraternalmente seus frutos de elevado teor ali-
mentício e energético aos países industrializados (os piratas), visando melhorar
a saúde desses povos?...

O cultivo dessas sementes significa um confronto direto com a agricultu-
ra convencional. É possível cultivar essas sementes e difundi-las para abrir um
segmento de agricultura alternativa, ecológica, como modelo e proposta acessí-
vel às classes mais pobres. A agricultura ecológica produz mais e melhor que a
convencional. Hoje, todavia, os alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes quí-
micos, produtos da agricultura orgânica, abastecem algumas poucas famílias
classe média e média alta.

A questão aí é cultural. A extensão rural neste país levou 30 anos insistin-
do junto ao pobre que a sua agricultura de subsistência era uma merda, que o
legal era aderir a agricultura moderna, modernizar-se, plantar usando sementes
básicas, fertilizantes químicos, agrotóxicos... O pobre fez isso e hoje não sabe
como voltar ao sistema antigo. Os que ainda estão na terra. Porque a agricultura
moderna é radical: ou se enriquece de uma vez, à custa da exploração dos
outros e destruição do meio ambiente, ou se torna um miserável. A maioria,
claro, virou miserável.

Criar um foco de resistência e torná-lo uma fonte de saber acessível aos
mais pobres é perfeitamente viável. É evidente que não se pode contar com o
Governo para viabilização de uma proposta subversiva como esta. E muito
menos com as indústrias que estão aí.

As multinacionais pretendem domesticar integralmente o germoplasma
dos cultivares usando a engenharia genética. Elas querem controlar a germina-
ção, desenvolvimento, comércio, dentro dos seus cartéis, nas condições ambi-
entais por eles determinadas. Eles não aceitariam que o produtor desenvolvesse
sua própria semente e lançasse novos produtos. Em suma, produtor rural é para
viver no laço dos industriais.

* Objetivos gerais:

- Viabilizar a produção ecológica de sementes de olerícolas.
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- Iniciar um processo de preservação e resgate da biodiversidade nas espécies
de olerícolas.

- A partir da Produção Ecológica de Sementes, construir uma base de sustenta-
ção para a Agricultura Sustentável.

- Elevar o padrão de nutrição da sociedade brasileira e conseqüentemente o
nível de saúde, em especial nas classes menos favorecidas,.

- Gerar tecnologias de ponta na agricultura (biotecnologia).
- Ampliar os mercados regionais de olerícolas.

* Objetivos específicos:

- Elevar, manter e restaurar o padrão de saúde através do resgate dos padrões
alimentares populares.

- Elevar, manter e restaurar os níveis nutricionais da dieta alimentar, sem im-
pactos financeiros sobre a economia doméstica.

- Resgatar e gerar conhecimentos para a produção, distribuição e uso de espé-
cies de olerícolas na dieta alimentar e economia, conforme um desenvolvi-
mento sustentável.

- Preservar a biodiversidade de espécies etnobotânicas e criar meios para sua
divulgação, produção, uso e organização com finalidades sanitárias, tecnoló-
gicas e econômicas.

- Avaliar as potencialidades das olerícolas para elevação dos níveis das defesas
imunológicas e intercambiar estas informações com institutos de pesquisa na-
cionais e internacionais.

Fases do projeto

a) Resgate, listagem, coleta, avaliação e estudos de espécies de olerícolas. (Auto-
financiada por entidades participantes).

b) Levantamento e/ou desenvolvimento de formas de cultivo, tecnologia de pro-
dução e avaliação agronômica de olerícolas. (Auto-financiada pelas entida-
des participantes).

c) Levantamento do valor bromatológico (isto é, o valor dos alimentos) e farma-
cológico. (Financiamento por instituições como a Fundação Banco do Brasil).

d) Implantação de um sistema de extensão e educação alimentar, rural e domés-
tica. (Financiamento por instituições como a Fundação Banco do Brasil).

e) Produção de sementes e distribuição in situ e ex-situ para produtores multipli-
cadores de material básico e de maior diversidade biológica.

f) Divulgação e industrialização de olerícolas (Autofinanciada pelas entidades
participantes).

Metodologia de trabalho

* Compilar bibliografias, estudos e monografias, relatos regionais sobre
olerícolas nativas e espécies tradicionais.
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* Compilar dados sobre biologia, farmacognosia (parte da medicina que
estuda as plantas medicinais e seu uso), bromatologia e culinária de olerícolas
nativas e espécies tradicionais.

* Organizar a produção de olerícolas por meio da agricultura ecológica,
para suprir os estudos sobre a elevação das defesas biológicas.

* Organizar a produção e multiplicação de sementes de olerícolas a partir
da agricultura sustentável.

* Propiciar estudos científicos sobre a trofobiose (proteossíntese e prote-
ólise) na produção de olerícolas.

* Avaliar os potenciais de olerícolas nativas e espécies tradicionais.
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CAPÍTULO VII

O OVO E A CANETA

No cotidiano dos dias, de um modo geral as pessoas esquecem a história
que envolve cada coisa, ser vivente ou não, visível ou não. As pessoas são
católicas mas não conhecem a Igreja, não sabem que houve uma inquisição e
que a religião matou mais de 6 milhões de pessoas sob acusação de práticas de
bruxaria. Gostam de samba mas desconhecem os mestres do passado, Cartola,
Noel Rosa,... Moram num país de negros e índios e não sabem o que as duas
raças sofreram nas mãos do português invasor, responsável pela imposição de
um preconceito contra os próprios brasileiros que todos acabaram adotando.

Tudo tem uma história. Mas faz parte do sistema opressor colonizador
que perdura até hoje, descartá-la, fazendo com que se adote a versão oficial.

Até o ovo e a caneta esferográfica, que estão nas prateleiras dos super-
mercados, têm uma história. Ambos chegaram aos dias de hoje após uma série
de mudanças no tempo. Servirão de exemplo neste momento.

A história do ovo começou há muito tempo quando o primeiro cidadão
viu algo parecido com uma galinha, ou uma ave qualquer, cumprindo sua fun-
ção fisiológica reprodutiva. Numa segunda fase, ele se apropriou da unidade de
reprodução da ave. A terceira foi o seu aprisionamento. A quarta fase foi a
domesticação e seleção das melhores poedeiras.

Não bastou cercar a galinha, escolher a que botava mais ovos e colocá-la
no galinheiro que estava resolvido o problema. A produção de ovos obedece a
determinantes de ordem biológica e climática. Além do mais, o ovo é um ali-
mento extremamente perecível.

Houve um processo de evolução tecnológica da galinha comum até che-
gar à excelência da galinha poedeira, ou de corte, um ser apático, habitante de
um espaço onde não consegue nem abrir as asas, produzido em escala industri-
al. Através de agentes de negócios, o ovo chegou ao mercado.

A caneta esferográfica também resulta de um processo de desenvolvi-
mento tecnológico. Antes dela vieram os estiletes dos assírios, os cinzéis babi-
lônicos, pincéis do egípcios, plumas de aves, penas metálicas, canetas-tinteiro.
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Sem esquecer que ainda antes existiram pedras lascadas utilizadas pelos escri-
bas das cavernas para desenhar as primeiras histórias em quadrinhos que retra-
tavam o cotidiano do povo.

A principal diferença entre os dois produtos, claro, é que um é natural e o
outro industrial. A matriz de produção do ovo é a natureza - invariável. A matriz
de produção da caneta esferográfica é o petróleo, sob domínio de uns poucos.

Por mais que se tente, e mesmo sendo produzido em escala, o ovo jamais
será um objeto industrial. Sob ele sempre irão incidir as variantes da natureza.
Ele pode ser, no máximo, matéria-prima para produtos industriais, como doces,
sorvetes, bolos,...

Mas um ovo não é só um ovo, como diria Clarice Lispector, autora de um
dos mais belos textos já escritos sobre o tal. Ele é um acervo de informações a
cerca do processo que o gerou como o mercado necessita. O avanço sobre a
genética da galinha propiciou o surgimento de uma grande rede de negócios.
As galinhas de hoje, domesticadas pela indústria, não botam apenas duas deze-
nas de ovos (uma ninhada) e entram no período de choco. Com uma nutrição
adequada, as raças poedeiras conseguem hoje algo fantástico: botar um ovo por
dia, 365 ovos durante o ano. Nem por isso o ovo deixou de ser um produto
natural. A galinha, infelizmente, geneticamente produzida, não passa hoje de
um produto industrial patenteado e sob proteção, para que não ocorra cópia ou
pirataria por partes de terceiros.

Os tais agentes de negócios, que não botam ovos nem criam galinhas,
multiplicaram-se e especializaram-se em cima do novo negócio. Na verdade,
muitos negócios. Foram criados produtos para classificação, lavagem, desin-
fecção, análise de qualidade, mercado de rações, rações específicas para poe-
deiras, medicamentos, vacinas, remédios veterinários, exposições, feiras, con-
gressos, literatura, material genético, o diabo a quatro, e de penas...

Criado o moderno, comer ovo de granja, o segmento investiu na publici-
dade, e o Estado colaborou na divulgação das vantagens alimentícias do ovo.
Teve um momento na história em que a força publicitária do segmento foi tanta
que a população finalmente chegou à chave da grande questão transcendental
que afligia a todos os mortais deste planeta: quem veio primeiro, o ovo ou
galinha? Agora já se sabe, foi o ovo, e de granja.

É sempre bom lembrar: os países dividem-se em industrializados e sub-
desenvolvidos. Conforme a história, eles só se encontram para jogar futebol ou
para assinar algum tratado que beneficia os industrializados.

Até a implantação da Revolução Verde, caberia aos industrializados pro-
duzirem a caneta, e aos subdesenvolvidos, o ovo.

Com a Revolução Verde, os industrializados passaram a produzir ovos de
galinhas industriais, dentro de uma economia industrial, e segundo uma política
industrial. A fabricação de canetas esferográficas é fundamental para que haja
consumo de energia, matéria-prima, ocupação de mão-de-obra, aplicação de ci-
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ência e tecnologia. A agricultura, como um todo, é totalmente globalizada dentro
contexto industrial do governo, contribuindo para o Produto Interno Bruto, o
PIB, conforme as potencialidades do setor. Na Alemanha a agricultura representa
só 1% do PIB; no Japão, mais de 3%; nos Países Baixos chega a 5%. Por uma
questão de estratégia, o governo industrial tem, na agricultura e na produção de
ovos, uma garantia alimentar para sua população, e mantém o consumo de insu-
mos industriais; em nível internacional, o comércio de canetas esferográficas.

Os países subdesenvolvidos mantêm uma relação produção-comércio to-
talmente associada à natureza, onde não entra a presença organizada e comple-
xa dos agentes de negócios. Sua economia baseia-se na extração dos recursos
naturais e na mineração; sua agricultura consiste no extrativismo da natureza
ou no plantio e criação de animais de forma extensiva - ou seja, é totalmente
dependente da natureza. A política nacional resume-se à taxação e recolhimen-
to do imposto para geração da receita para organização do Estado (ou, pelo
menos o que chama organização...). No que se refere ao comércio internacio-
nal, a postura do Brasil, exemplo de país subdesenvolvido, é subserviente, limi-
tando-se a produzir conforme os anseios e interesses externos.

E a caneta esferográfica?
Bem, o custo da matéria-prima e da mão-de-obra e as metas de globaliza-

ção da economia fizeram com que a produção de canetas se transferisse para os
países subdesenvolvidos. A Revolução Verde provocou o êxodo para as cida-
des, ampliando o mercado e também a oferta de assalariados, que passaram a
consumir mais energia, serviços e viabilizaram uma economia industrial depen-
dente.

O desenvolvimento dessa sociedade-dependente é anômalo: os salários
serão artificialmente baixos, a energia será subsidiada para as indústrias, os
serviços públicos inexistirão e a economia será camufladamente, um condomí-
nio de especuladores. As favelas abrigarão dois terços da população do país.
Esta é a realidade de todos os países subdesenvolvidos.

A agricultura industrial subdesenvolvida propiciará produtos para a sede
do império que determinará seu destino. Lá decidem quem recebe e por quanto.
Nossos produtores de soja e milho, neoliberais, às vezes até se dizendo nacio-
nalistas, não sabem que a metade dos grãos que o Brasil produz vai alimentar
animais, uns poucos daqui e muitos de fora.

Abre mais um parêntesis...
O uso de expressões tão em voga nos anos 60 - como multinacionais ou

imperialismo - parecerá ao leitor um abuso dos autores desta obra. Pergunta-se:
por que esses dois insistem num vocabulário ultrapassado? É verdade, poderia
se substituir o termo multinacional por transnacional; imperialismo por neoli-
beralismo, ou globalização da economia, que são expressões mais modernas.
Mas, qual a diferença? Não tem diferença.
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O presidente Fernando Collor (e quem disse que no Brasil não tinha fura-
cão?) deu a largada para o neoliberalismo que Fernando Henrique Cardoso,
FHC, continuou. FHC não fala em privatização das empresas do Governo, ele
diz flexibilização. O que muda, portanto, são os nomes, os títulos, porque o
conceito é o mesmo. Aliás, quando os portugueses invadiram este país em nome
de Deus, com o aval da Santa Madre Igreja Católica, e iniciaram a matança dos
índios e depois do negros, substituíram as palavras assassinato, roubo, explora-
ção, por algo como livre mercado. Como já foi observado nesta obra, não é
apenas dos anos 60 para cá que o país vem sendo expoliado, entregando-o ao
Primeiro Mundo. Desde sua origem foi assim, porque seus líderes sempre man-
tiveram a tradição de seus bisavós e tataravós de bem servir ao império - ontem,
ao português e europeu, hoje, ao império americano. A história não mudou. E o
Brasil só vai se tornar uma nação, quando sua população tomar ciência desta
verdade e reagir.

O que mudou foi a forma de domínio. Hoje o império mantém um pro-
grama de ocupação pacífica de caráter econômico, financeiro e cultural. A Re-
volução Verde foi inserida neste processo. A nova etapa, como já foi dito, é a
biotecnologia, e o instrumento de marketing é o agribusiness. A expressão “pa-
cífica”, empregada acima, é incorreta: a sociedade está matando, trucidando,
explorando, torturando seus próprios filhos.

Fecha parêntesis...
O atual paradigma sustentado pela sociedade industrial dominante é ba-

seado no iluminismo de Francis Bacon, consolidado na eficiência do modelo
mecanicista de Isaac Newton, referendado pela filosofia cartesiana, e embalado
e divulgado para o mundo pelo mito de Hollywood.

Quando o mercado é de ordem planetária - daí a globalização - as econo-
mias hegemônicas impõem seus interesses e seus produtos para as economias
mais submissas, as satélites. A necessidade dos pequenos, os dependentes, de
crescerem, provoca uma espécie de esquizofrenia. Querem crescer mas se man-
tendo dominados pelos grandes. Os povos do Terceiro Mundo têm um delírio:
igualar-se ao Primeiro Mundo. É uma grande ilusão mas mantêm-na. A classe
média vai a Miami e compra os bagulhos do mercado internacional como se
fosse ao paraíso. Junto com a classe pobre imagina e difunde que o melhor é o
que vem do Primeiro Mundo. E tome engolir porcaria: coca-cola, hambúrguer,
disneylândia, música de quinta categoria, tralhas eletrônicas,... A regra é essa: o
que vem de fora é que é bom. O lema é esse: brasileiro é preguiçoso.

É uma grande estupidez. Na verdade os pobres do Terceiro Mundo repe-
tem os preconceitos e o ódio que tem o Primeiro Mundo do Terceiro. A ideolo-
gia do país dominante foi absorvida e está sendo aplicada pelo dominado con-
tra ele mesmo.

A agricultura no Terceiro Mundo entrou no “livre” mercado, na rede de
negócios do mundo.
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Para se produzir leite é necessário uma novilha bem alimentada e tratada
por dois anos e meio. Então ela recebe o touro que também foi bem tratado e
alimentado por dois anos e meio até se tornar um reprodutor. Depois de um
período de gestação de nove meses a novilha precisa de tratamento especial e o
dobro de alimentos. Nasce o bezerro e tem início a produção de leite, mantida
com uma alimentação e tratamento intensificado. A sociedade industrial inves-
tiu nisto: alimentação e tratamento. Tudo custa dinheiro. Quem é pequeno pro-
dutor já morreu. É preciso capital e trabalho, mão-de-obra barata, ou vai ter
prejuízo. Ainda se pode falar em mais-valia? Não, o termo está ultrapassado.
Está?

Com a queda do muro de Berlim o capitalismo foi à mídia divulgar que as
utopias morreram. Isto é, não adianta mais sonhar com um mundo com melhor
distribuição de renda. Uma boa parte da inteligentsia nacional, incapaz de tro-
car o tamanco pelo chinelo, digeriu a propaganda. Não dá mais para sonhar - é
o que significa o fim das utopias. E o neoliberalismo, a ideologia que faz do
planeta uma grande mercearia, um shopping (para ser mais moderno), passou a
nadar de braçadas. O moderno hoje é ser burro. E muita gente está aceitando.

A QUESTÃO FUNDIÁRIA

Para se prevenir de uma catástrofe a qual estão sujeitos os subdesenvolvi-
dos, os países industrializados adotaram uma política fundiária baseada em pe-
quenas propriedades rurais que garantem a segurança alimentar interna e absor-
ve os insumos industriais.

Os conservadores, a elite brasileira, costumam fazer-se de porta-vozes
dos colonizadores apresentando o império americano como grande exemplo de
sistema liberal. E apregoam ao brasileiro uma índole de preguiçoso ou burro
(características do selvagem, bugre) responsável pela nossa condição de subde-
senvolvido. Não dizem, porém, que existiram diferenças fundamentais entre os
modos de colonização dos Estados Unidos e do Brasil:

1) Enquanto o Brasil foi “descoberto” e mantido como fornecedor de
matéria-prima para o colonizador, os Estados Unidos foram criados como uma
extensão da Grã-Bretanha. Sob este aspecto, o Brasil foi (e ainda é!) um Estado
que abastece a metrópole. Mesmo que ela tenha mudado do sotaque lusitano
para o inglês.

2) Os EUA começaram com uma reforma agrária. No início, todo cidadão
que ocupasse 30 hectares de terra se tornava dono dela. Em contrapartida, no
Brasil, logo depois da invasão portuguesa foi instituído o sistema de sesmarias
e depois capitanias hereditárias. Isto é, as terras foram entregues a determinadas
pessoas, membros da nobreza, que usaram a terra ao bel prazer. A elite de hoje
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constitui-se de parentes dessa nobreza decadente, expoliadora, que continua se
abastecendo das riquezas nacionais, como garimpeiros, pouco preocupadas com
o futuro desta nação e do seu povo. São pessoas que enriqueceram às custas das
mortes de negros e índios, e que deixaram e ainda deixam sobre a terra, a água
e o ar, um rastro de poluição e miséria.

O poder industrial dominador estimula este tipo ação. Ele favorece a con-
centração e exploração da terra com intensidade e especialização, o máximo de
emprego de energia e capital exógeno, visando ainda beneficiar seus pares,
bem instalados na metrópole. Os grandes industriais de hoje, no fundo, são
fazendeirões que fornecem açúcar e cacau para o rei de além-mar.

O Governo colabora com isso. O Governo, aliás, constitui-se numa espé-
cie de gerente de uma grande bodega fornecedora de produtos para a nobreza.

Ao Governo não interessa a viabilização da pequena propriedade. Não
agradaria a matriz saber que existem produtores rurais plantando feijão, milho,
macaxeira; cultivando uma horta e um pomar; produzindo leite, mel, ovos,...
Há o risco dele ter uma mesa farta, saúde, alta qualidade de vida e , o que é pior,
independência em relação aos insumos industriais. Uma pessoa assim é decla-
radamente subversiva, ela não promove o crescimento da sociedade industrial.

Pelo contrário, ela prejudica o comércio e indústria de produtos ligados
ao setor; atrapalha os negócios associados às doenças do homem (provocadas
por agrotóxicos, água de má qualidade, vida insalubre) e dos animais (mosca-
do-chifre é um excelente negócio). Quando prejudica a indústria de alimentos,
também prejudica a de rações, medicamentos veterinários, embalagens, ener-
gia, transporte, crédito rural, e todos os agentes de negócios do agribusiness.

De fato, a mesa farta é um entrave às metas da indústria farmacêutica e
empresas de assistência médica.

O diabo é que o produtor não-industrial compete com seu alimento que
recebeu poucas inversões industriais de forma muito vantajosa; ele utiliza os
insumos não-industriais e a natureza de sua propriedade, e até apropria-se da
mais-valia industrial ao acrescentar “massa salarial” ao PIB.

Para evitar desastres como este, e não ser recriminado pelos patrões, o
Governo cuida para que falte ao pequeno agricultor os serviços essenciais que
todo cidadão brasileiro tem direito: escola, saúde, transporte, cultura, sistema
de esgotos, segurança, moradia digna... Em suma, ele faz da vida do pequeno
produtor rural um inferno.

Para evitar que experiências de pequeno produtor independente bem-su-
cedido propaguem-se, o Governo faz o que pode para inibi-las. A Emater e a
Embrapa têm sido eficazes no trabalho de repressão. Felizmente para o Gover-
no os focos de subversão são poucos no país. As experiências com agricultura
ecológica no Brasil ainda não alcançaram a dimensão de uma revolução. Na
verdade, neste momento é até interessante que façam barulho porque promo-
vem a passagem da fase tecnológica dos agrotóxicos para a biotecnologia.
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O principal instrumento usado pelo Governo na repressão à produção
independente foi a Revolução Verde. E o principal agente foi a extensão rural,
Emater. Com apenas dez anos de implantada Revolução Verde, já nos anos 70,
o produtor rural ia ao supermercado comprar óleo de soja, fubá, margarina,
ovos, e principalmente coca-cola, como se isso o fizesse um homem moderno.
Tornou-se, isto sim, um pobre moderno.

O absurdo chegou a tal ponto que, no natal de 1993, o Governo do Distri-
to Federal (administrado por Joaquim Roriz) levou a primeira dama Wesliam
Roriz ao meio rural para uma campanha filantrópica. E sob os auspícios da
Federação das Associações dos Pequenos Produtores do DF, entidade que se
gaba de ter mais de 100 associados, a mulher do governador distribuiu cesta
básica no campo! Isso mesmo, os agricultores receberam do Governo pacotes
de arroz, feijão, milho, fubá, óleo de soja... Alguém deveria ter morrido de
vergonha com este pobre exercício de caridade cristã - o produtor ou a primeira
dama - mas nada aconteceu. A filantropia foi inventada para ocupar o ócio
católico das primeiras damas, garantindo-lhe um lugar no céu ao lado de tudo
quanto é gente ruim que passou por esse planeta e se salvou graças a tal expe-
diente, e também para garantir o curral eleitoral.

Para o sistema industrial é bom que haja miséria, uma ferida permanente-
mente aberta. O Estado banca. O estado compra. O Estado alimenta a ferida.

Uns poucos agricultores adaptaram-se às novas normas de especializa-
ção e às altas inversões financeiras e energéticas; em suma, adotaram a Revolu-
ção Verde e se industrializaram. O que coube à grande maioria foi: tornar-se
empregada da grande agroindústria, ter um subemprego na metrópole, ser mar-
ginal, ou incorporar-se ao imenso contigente de sem-terra deste país, brigando
por uma reforma agrária. Em 1995, estimava-se que existiam 4,8 milhões de
sem-terras no Brasil. E com que estavam essas terras? Neste mesmo ano 512
proprietários concentravam 42 milhões de hectares!

O Governo condena os sem-terra à condição de miseráveis.
O agricultor encaixado no sistema industrial, criador de porco e gado, ou

plantador de soja e milho, joga o chorume e o esterco no rio. Faz de uma rique-
za natural - não aceita pelo sistema - uma poluição.

Mas a poluição, em si, é um bom negócio. O sistema industrial festeja as
campanhas ambientalistas e o avanço da consciência ecológica. Afinal, despo-
luir um rio, por exemplo, requer investimentos, meios e técnicas industriais. A
tecnologia é internacional, claro. E o Banco Mundial (um dos grandes agentes
da poluição e desequilíbrio ecológico no planeta) projeta seus investimentos a
partir da sujeira que fomentou; agora ele vai ganhar para eliminar. Usando de
uma expressão vulgar: eles ganham para cagar e ganham para limpar.

O domínio do setor industrial sobre o Estado faz-se quotidianamente. É
bom para eles que o estado seja frágil, lerdo, incompetente, corrupto. A mídia,
a serviço do setor industrial, vai mostrar que a iniciativa privada é sempre mais
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eficiente que o Governo. O Governo não deixa de existir, mas abre sempre
novos espaços para o setor industrial.

Um exemplo:
Em algumas escolas públicas o Estado foi ensinar as crianças a escovar

os dentes, distribuindo gratuitamente pasta dental Kolynos. É evidente que não
existe empresa nacional fabricante de pasta dentifrícia...

Mais um exemplo:
Nos anos 50, as gestantes e jovens mães foram induzidas por empresas

do setor a substituírem o leite materno por um leite industrializado, alegando
razões estéticas. O Governo acobertou a campanha.

Mas aí deu merda. Literalmente. Houve um aumento no número de casos
de diarréias infantis.

Alguém resolveu estudar o fenômeno e chegou à conclusão óbvia: a tro-
ca do leite materno pelo industrial estava matando as crianças brasileiras. O
Governo, para não ferir os interesses da indústria, passou a tratar diarréia como
desidratação (que as mães mais humildes diziam “destratação” - “falta de tra-
to”, de carinho, alimentação...). É evidente que a divulgação dessas informa-
ções foram proibidas para não prejudicar o trabalho dos agentes de negócios.

Resumo da história: o patrimônio biológico (leite materno) foi substituído
pelo produto industrial patenteado (leite-em-pó); a natureza (esterco) foi substi-
tuída pelo produto artificial industrializado (fertilizante químico).

Fazer com que os bebês brasileiros usem óleo Johnson ou consumam
leite Ninho é tão fácil quanto fazer com que as galinhas “modernizem-se”, con-
sumindo os insumos da indústria. Basta uma política nacional, viabilizada por
recompensas generosas nos bolsos certos ou a colocação de pessoas certas nos
lugares convenientes.

A resistência moral e cultural pôde ser quebrada durante a redentora dita-
dura militar. É típico do regime ditatorial. Durante um período de arbítrio a
moral é alterada, a hipocrisia fica em alta, as leis são adaptadas ao gosto da elite
dominante, a corrupção se amplia, e não se consegue instalar a eficiência. Isto
aconteceu em todos os países subdesenvolvidos onde a ditadura foi instalada (e
todas com o aval dos Estados Unidos).

O poder industrial centrou na produção do ovo natural a partir da galinha
industrializada. Caberia ao estado industrial impor a galinha industrializada eli-
minando a galinha caipira (ou “galinha de capoeira”, como dizem os nordesti-
nos). E foi o que aconteceu na Europa e no Japão. Nos países subdesenvolvidos
como o Brasil não se conseguiu extinguir essa galinha que vive no terreiro, sem
frescuras. É lógico. O subdesenvolvimento permanece embutido nas cabeci-
nhas bovinas dos industriais paulistas, no feudalismo nordestino, na forma me-
dievalesca com que os do Rio Grande do Sul administram suas terras.

A economia nos países subdesenvolvidos é um caos. A chegada de uma
nova tecnologia numa situação como esta aumenta mais ainda os desníveis sociais.
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Não há o que se esperar do Governo. Ele está associado aos grandes
capitais nacionais e estrangeiros.

Aí chega a caneta esferográfica. Pronta, acabada, conforme a matriz. Os
institutos de pesquisa, as universidades, não precisam investir. O novo já vem
pronto. Para que ciência e tecnologia, se a matriz oferece o moderno? É verda-
de que os produtos comercializados aqui são mais caros que na matriz, porém
os similares aqui são mais baratos porque são ineficientes - não funcionam ou
funcionam precariamente. Existe uma questão cultural e ideológica neste fato.
Estimula-se o surgimento de similares de má qualidade para que se instale em
definitivo a mística de que bom é o que vem do Primeiro Mundo, e por isso é
(deve ser) mais caro.

EMBALAGEM TAMBÉM SE COME

As crises internacionais são transferidas dos países desenvolvidos para os
subdesenvolvidos. Aí se adotam medidas econômicas que, sempre, caem sobre
a maioria da população. É assim desde que os portugueses invadiram o Brasil.

Após a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra fria, o bloco ocidental
organizou-se para evitar que o bloco socialista causasse problemas no comér-
cio agrícola mundial. Foram criados subsídios industriais que fizeram os preços
agrícolas internos se elevarem artificialmente.

Os países do Terceiro Mundo tornaram-se dependentes dos preços dos
seus produtos, que caíram rapidamente reduzindo a margem de lucro. Ocorreu
o endividamento externo para equilibrar as necessidades orçamentárias.

 Os EUA chegaram ao ponto de doar produtos agrícolas e promover ven-
das simbólicas para desestabilizar a economia nos países subdesenvolvidos.

Então surge a nova etapa da Revolução Verde, a biotecnologia, com paten-
tes sobre os produtos naturais. A caneta patenteável de ontem corresponde hoje
ao ovo patenteável. Na seqüência vem o gene anticolesterol introduzido no ovo,
patenteável amanhã. Simultaneamente, as canetas tornar-se-ão recicláveis, natu-
rais, ecológicas... O importante é manter o mercado e o poder sobre ele.

Breve surgirão no mercado genes de cor para a pálida laranja industrial,
genes de aroma para o café, genes de sabor para o leite... O futuro é sombrio.
Agentes de negócios mostrarão a importância de modernizar-se. Primeiro deli-
cadamente, através da propaganda; depois, com o Estado, impondo barreiras a
quem não se modernizar; finalmente, substituindo o Estado pela livre iniciativa.

A publicidade é uma espécie de religião. E a mais poderosa da terra.
Ninguém se atreve a condenar seus atos. O máximo que se fala dela é quando
surge uma “propaganda enganosa”, e aí é caso do Procon intervir. Mas o puni-
do não é a agência que fabricou a notícia e, sim, o fabricante. De público criti-
ca-se o papel da imprensa, dos políticos, da polícia... Da publicidade, porém,
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nada. Existe o argumento de que os publicitários são profissionais, apenas cum-
prem seu papel. Isto é, não têm compromisso com a sociedade. Como se isto
fosse possível. Será que o sujeito que vende cocaína não é tão perigoso quanto
o que produz a cocaína? A lei diz que sim. Então, por que a propaganda, um
dos setores mais vertidos à difusão dos mitos industriais, a principal vendedora
do mito da superioridade do Primeiro Mundo, não pode ser incluída na lista dos
inimigos da pátria? Claro que sim. Salvo exceções, a publicidade está preocu-
pada com o seu umbigo e com o das elites que dominam este país. São cúmpli-
ces deles, e co-responsáveis pela miséria cristalizada no Brasil.

Os agentes do agribusiness e os publicitários defendem o consumo de
embalagens pelo brasileiro. Mais um pouco e dirão que embalagem é bom para
o estômago. Em 1994 foi divulgado que o brasileiro consome só US$ 55 per
capita em embalagens, enquanto o americano consome US$ 260. Para eles o
Brasil deve se abastecer mais de embalagens. Capciosamente ocultam o fato do
PIB americano ser mil vezes maior que o do Brasil.

A invasão é cultural. Eles querem alterar os hábitos nacionais. Querem
que sejam abandonadas alternativas regionais ecológicas desenvolvidas pelo
povo em centenas de anos. Alternativas como se encontra no Mercado de Ver-
o-Peso, em Belém do Pará, onde os peixes frescos são embalados em folhas de
plantas; no Nordeste as frutas e crustáceos são comercializados em cestos de
palha; na Amazônia, a borracha protege uma série de produtos.

No momento, a tônica mundial é o meio ambiente, o que é natural. A
natureza não é mais “a condição da produção, e invariável”, colocação de Marx
muito bem aproveitada pelo capitalismo. Ela é o objetivo da engenharia genéti-
ca: criação de genes patenteáveis e transferíveis, base de novas matrizes ener-
géticas industriais - aí se incluindo o setor agrícola, de alimentos, cosméticos,
farmacêuticos, químico-industriais, controle de poluição, tecidos, ligas...

O grande inconveniente para os países industriais é o fato da biodiversi-
dade - o tesouro de genes - estar no território dos países em desenvolvimento.
Pior, graças ao progresso industrial imposto por eles mesmos, os dominadores,
o Terceiro Mundo vem sistemática e aceleradamente destruindo esta riqueza.
Só uma coisa incomodaria mais os países desenvolvidos: se os pequenos se
unissem e criassem algo como uma OPEP de genes ou, do mesmo modo como
existe a Petrobrás, criassem a Genobrás. Eles estão felizes em saberem que o
sistema de controle que eles criaram é o bastante para impedir uma manifesta-
ção de rebeldia neste sentido.

Quem poderia quebrar este monopólio do saber seria a universidade. Mas
a instituição está falida em termos financeiros, intelectuais e ideológicos. Ela
existe para viabilizar os produtos multinacionais.
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PIRATARIA NA BIODIVERSIDADE

Este capítulo transcreve artigo assinado por um dos autores desta obra
(Dioclécio Luz), publicado no jornal Folha do Meio Ambiente (No 36, dezem-
bro de 1993).

Eles chegaram. Disfarçados de turistas, feito antropólogos ou missionári-
os em terras indígenas, na pele de cientistas ou ambientalistas, como represen-
tantes de Estados, nações ou ONGs, atuando isoladamente ou em parceria com
instituições públicas e privadas. Eles estão saqueando a grande riqueza do Bra-
sil, sua biodiversidade, a maior do planeta.

Plantas, animais, fungos e bactérias estão sendo levados para fora do país.
É uma pirataria moderna, feita muitas vezes com o respaldo da lei. Sai feito
pesquisa, convênio, acordo; vai como paper, vai o germoplasma (elemento da
planta que permite sua reconstrução lá fora). Sai no bolso de turistas e até pelo
correio, na troca de brindes ou gentilezas entre colegas cientistas. Eles estão
explorando uma mina no Brasil, a matéria-prima da biotecnologia.

Segundo Sílvio Valle Moreira, coordenador do curso de biossegurança da
Fundação Osvaldo Cruz, Fiocruz, a biotecnologia vai movimentar US$ 50 bi-
lhões, só nos Estados Unidos, no ano 2000. Isto representa quase o dobro do
PIB da maioria dos países do Terceiro Mundo.

O Brasil repete o paradoxo mundial: dos países do Terceiro Mundo saí-
ram gratuitamente quase todas as plantas de importância econômica para o
Primeiro Mundo. De acordo com Henk Hobbelink, em Biotecnologia, muito
além da Revolução Verde, os países em desenvolvimento, os pobres do plane-
ta, “doaram” 91% do material coletado no mundo pelo Conselho Internacional
de Recursos Genéticos, CIRF, órgão integrante da FAO. O CIRF, criado teorica-
mente para armazenar e difundir o conhecimento genético do planeta está a
serviço dos países ricos. Prova isto o fato dele, em sua primeira década de exis-
tência, ter destinado 58% de suas doações para países desenvolvidos.

Jasiel César, pesquisador do Centro Nacional de Recursos Genéticos,
Cenargen, da Embrapa, faz o alerta: “Estados Unidos, Comunidade Econômica
Européia e Japão estão numa declarada guerra pelo domínio da biotecnologia;
nessa guerra vale tudo, não existe ética, não há escrúpulos”.

O assalto ocorre muitas vezes de forma escancarada, porque não há leis
estabelecendo regras, pelo menos em benefício do país. São comuns os acordos
entre instituições científicas nacionais e estrangeiras; eles entram com os recur-
sos, o Brasil fornece os resultados da pesquisa e o germoplasma. A lei permite.
O Conselho nacional de Pesquisas, CNPq, avaliza projetos desta natureza. Ou
seja, feito piratas, levam o conhecimento e a planta, ou animal, o que lhes for
conveniente, para o país de origem, sob amparo legal e científico. Por conta de
práticas como esta os americanos conhecem mais a Amazônia que os brasilei-
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ros. E, tendo por base os genes do Brasil, estão desenvolvendo fármacos e ou-
tros produtos da biotecnologia, que serão comercializados em todo mundo e
não gerarão divisas para o Brasil. Na Amazônia em especial, os índios e o povo
ribeirinho estão sendo contratados por empresas estrangeiras para coletarem
plantas específicas. Existe ainda uma pressão extra sobre os índios: estão ten-
tando pegar o conhecimento que possuem sobre ervas medicinais.

PEQUENA MOSTRA DE COMO AGEM OS PIRATAS

Os maiores escândalos ainda estão por vir à tona. E mesmo que sejam
revelados não provocarão a prisão dos responsáveis devido a um motivo: a
grande maioria dos saques, infelizmente, acontece dentro da lei.

Mas que lei?
O Chefe da Área de Coleta de Germoplasma de plantas medicinais do

Cenargen, Roberto Vieira, observa: “desconheço a existência de legislação proi-
bindo o intercâmbio de germoplasma”. Ele conta que são muitos os pedidos de
plantas por instituições do exterior. Roberto tenta fazer permutas. Envia o mate-
rial solicitado e pede que mandem o resultado da pesquisa. “Até hoje não recebi
nada”, confessa.

A maior empresa de fármacos do mundo, a Merck, fechou um contrato
de exploração de biodiversidade na Costa Rica que, segundo a maior parte dos
ambientalistas, é danosa ao país. Esta mesma empresa investiu mais de US$ 40
mil para se instalar no Maranhão, de onde monopoliza a produção mundial de
pilocarpina (obtida do jaborandi, planta nativa da região). A Merck paga valo-
res irrisórios aos índios e ao povo ribeirinho para que colete jaborandi na mata
para empresa. Fontes oficiosas asseguram como a Merck mantém uma área
plantada com jaborandi com 7 milhões de pés. O fato é que a retirada predatória
do jaborandi da mata em grande escala, como está sendo feita, estimulada pela
Merck, representa um risco de extinção, mas também reforça o monopólio da
empresa que já domina a tecnologia de cultivo.

Estranhamente é proibido exportar jaborandi, mas os sais de pilocarpina
obtidos dela, produzidos pela Merck, claro, estão liberados.

O maior exportador brasileiro de plantas medicinais, Albano Ferreira
Martins, denuncia: “A Merck impôs essa proibição junto à Cacex”. Responsá-
vel pela exportação de 150 toneladas/ano de ervas medicinais para os mercados
dos Estados Unidos e Comunidade Econômica Européia, Albano diz que a de-
cisão da Cacex surgiu devido à interferência da Merck. “Eles dizem que o jabo-
randi está em extinção mas é mentira; e ainda obrigam os índios a fazerem
coleta para eles”, assegura Albano. A Merck, segundo o empresário, também
está exportando a rutina (um anti-hemorrágico), obtida de outra planta brasilei-
ra, a favadanta. Coincidentemente sua exportação também está proibida...
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Existem diversas formas de se fazer o saque à biodiversidade brasileira.
Nos bastidores das universidades e centros de pesquisa são oferecidos empre-
gos para botânicos: coletar plantas para empresas estrangeiras.

É conhecido o caso de um estudioso inglês que cultiva em sua terra, do
outro lado do mar, a batata-de-tiú, planta do Cerrado com propriedades anti-
cancerígenas. Levada daqui, evidentemente.

O Cerrado é uma grande mina. Os piratas estão de olhos em plantas,
fungos, bactérias, animais,...

E nem sempre camuflam suas ações.
O pesquisador do Cenargen/Embrapa, Assis Roberto de Bem, conta que

no início de 1993 recebeu um telefonema do Jardim Zoológico de Brasília: um
pesquisador norte-americano estava com um tubo de ensaio na mão, pronto
para coletar o sangue do lobo-guará, animal nativo do Cerrado que é objeto de
estudos de uma equipe liderada por Roberto de Bem. O avexado cientista ame-
ricano, pelo menos desta vez, teve que frear suas intenções.

O grande interesse dos piratas recai principalmente sobre as ervas medi-
cinais. Albano Ferreira Martins reconhece esta realidade, mas guarda segredo
sobre os compradores e a mercadoria que vende. “São grandes laboratórios do
Japão, Alemanha e França”, adianta. Ele mantém segredo sobre as espécies que
lhes interessam. Pode ser quase todas: não há lei tratando do comércio de ervas
medicinais.

O próprio Brasil indica aos interessados o que há de bom. A Central de
Medicamentos, CEME., órgão do Ministério da Saúde, levou dezenas de anos
estudando algumas ervas de uso popular. Entre elas a espinheira-santa. Resulta-
do, laboratórios canadenses estão importando a planta em grande escala.

O nordeste goiano, região de Cerrado, tem uma grande atividade extrativis-
ta: produz 150 toneladas/ano de plantas nativas. Uma boa parte é exportada. Os
laboratórios alemães compram pelo menos duas espécies: a pale-palanto e o pi-
rec. Delas extraem a piretrina, um inseticida que retorna ao Brasil vendido para
fábricas de espirais e refil. Sai a matéria-prima e retorna o produto processado.

As indústrias de fármacos, necessariamente atreladas a institutos de pes-
quisa, têm interesse na preservação de florestas nativas. Daí se explica o porquê
desses laboratórios terem se tornado preservacionistas.

A Embrapa tem um acordo com instituição similar francesa para estudo
do abacaxi. O Brasil é rico desta planta. Das oito espécies conhecidas no mun-
do sete estão aqui. Esta riqueza está sendo entregue a preço de banana. Pelo
acordo, coletas estão sendo efetuadas em conjunto por pesquisadores brasilei-
ros e franceses; do que for encontrado, metade fica, metade vai para França.

O que transparece do constante roubo de biodiversidade no Brasil é mui-
to pouco. Ao contrário dos antigos piratas, os de hoje agem discretamente. E
como têm o amparo da mídia, é mais fácil passarem por gente de bem do que
por piratas. Durante o Simpósio Internacional de Química, realizado na Amazô-
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nia, em novembro de 1993, o presidente da Associação Brasileira de Química,
Peter Seidl, denunciou um caso de pirataria. Ele disse que o Instituto Nacional
de Câncer dos Estados Unidos (National Institute of Health) estava testando
duas novas drogas para o combate ao câncer e à AIDS, obtidas a partir de plan-
tas coletadas na Amazônia pelo Jardim Botânico de Nova Iorque.

CIENTISTAS INOCENTES

Por ingenuidade ou má fé, os cientistas brasileiros estão embarcando na
trama dos piratas e colaborando com eles. “Aqui ainda há muito purismo”, ob-
serva Sílvio Valle, da Fiocruz, “o pesquisador está interessado em publicar ime-
diatamente o resultado de sua pesquisa; lá fora eles também publicam, mas só
depois que registram a patente”.

Naturalmente o cientista sente uma ansiedade em ampliar seu conheci-
mento. Mas num país sem política de P&D a tendência é ele aceitar acordos e
convênios que beneficiam muito mais os institutos/laboratórios estrangeiros que
os daqui. “O cientista brasileiro é muito acadêmico”, diz Roberto Vieira, do
Cenargen/Embrapa. Por “muito acadêmico” entenda-se: alienado do processo
político, social e econômico do país.

“Nós temos a biodiversidade, a maior do planeta”, diz Jaziel César, pes-
quisador da Embrapa, “eles têm a tecnologia”. E sem tecnologia a pesquisa
pára. Aparentemente foi armada uma estratégia: o Brasil corta seus recursos
para pesquisa e o setor vê-se obrigado a aceitar os acordos conforme os quere-
res das multinacionais camufladas (ou não) como instituições de pesquisa.

O especialista em agroquímica e ex-funcionário do Ibama do Rio Grande
do Sul, Sebastião Pinheiro (co-autor deste livro), pergunta: quem é herói e quem
é bandido? “Francisco de Mello Palheta é herói por ter introduzido o café no
Brasil, vindo da Guiana francesa. Os ingleses, na virada do século, levaram a
seringueira para Malásia, até desbancar o Brasil e tornar-se a maior produtora
mundial de borracha.”

E acrescenta:
- Estamos comemorando 200 anos da vinda de Von Martius, Humboldt, e

outros que procuravam aqui novas plantas para ampliar a farmácia européia. As
descobertas de Martius estão hoje no Museu de Munique. São mais de 200 volu-
mes descrevendo 5 mil plantas de uso medicinal e industrial, que foram e estão
sendo utilizadas por eles, devidamente patenteadas. Fora isso, muitos cientistas
saíram pelo mundo coletando sementes que abasteceram os donos da Revolu-
ção Verde.

De um modo geral, o que parece faltar à classe científica é humildade. É
essa postura sacerdotal, um misto de arrogância e alienação, que distancia-a da
sociedade. Um pouco de humildade não faz mal a ninguém.
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No campo da biotecnologia, onde o cientista diariamente se faz de Deus,
o conhecimento e poder associados reforçam este presunçoso autoconceito.
Aparentemente tudo é permitido. Daí se escutam revelações como esta, feita
por Romeu Afonso de Souza Kihil, pesquisador do Centro Nacional de Pesqui-
sa da Soja da Embrapa, um “melhorista”, ao jornal do CREA/DF, em 1995:

- O cientista é uma pessoa que pertence à humanidade. Os grandes cien-
tistas são pessoas especiais, estão acima de qualquer fronteira.

UMA MINA CHAMADA BRASIL

De acordo com Jaziel César, a biodiversidade do Brasil compreende: 55
espécies de primatas, ou 24% do total mundial; 516 espécies de anfíbios; 3 mil
espécies de vertebrados terrestres; 55 mil espécies de plantas superiores, ou 22 %
do total no planeta; 3 mil espécies de peixes de água doce (três vezes mais que em
qualquer outro país); entre 10 e 15 milhões de insetos; 467 espécies de répteis.

O Brasil tem a mais vasta floresta tropical do mundo, com cerca de 357
milhões de hectares.

Para evitar o saque, Jaziel César propõe a criação de uma legislação que
proteja a biodiversidade biológica, “contemplando outros recursos naturais,
como os minérios, por exemplo”.

Segundo ele, a lei brasileira de biodiversidade precisaria prever que um
único organismo seria responsável pela introdução e exportação de material
genético. “Todo contrato, convênio ou acordo para exploração conjunta com
outro país de nossa biodiversidade deve prever que, em caso de ser gerado
algum produto comercial, metade dos royalties devem pertencer ao Brasil; os
benefícios decorrentes da exploração da biodiversidade não podem favorecer
grupos ou instituições isoladamente, mas devem refletir ganhos para sociedade
civil como um todo”.

Ele sugere uma completa revisão dos acordos firmados por instituições
nacionais com congêneres estrangeiras a fim de evitar as distorções que já se
verificam. “A entrada de estrangeiros nas regiões de maior ocorrência de diver-
sidade biológica deve ser alvo de estrita vigilância por parte das autoridades”,
diz.

A propósito, mais recentemente a revista Globo Ciência (Nº 52, novembro
de 1995) informou que o mercado farmacêutico mundial movimenta US$ 35 bi-
lhões. O artigo, assinado por Divino Fonseca e Carlos Fioravanti, diz ainda:

Um estudo realizado pela fundação canadense Rural Advancement Foun-
dation, por encomenda da ONU, revelou que os países ricos estariam lesando
os pobres em US$ 5,4 bilhões por ano. Esse seria o valor que as empresas
multinacionais das áreas de alimentos e medicamentos teriam que pagar pelos
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direitos de exploração da diversidade biológica e das informações fornecidas
pela população dos países pobres, detentora de um vasto conhecimento empíri-
co sobre a utilização da flora local. Mesmo assim o Brasil e outros países sem
leis de patentes são acusados de piratear ou copiar formulações de outros paí-
ses. Por conta dessa pirataria, o mundo industrializado reclama perdas de US$
2,7 bilhões por ano. Considerando o estudo da fundação canadense, essas per-
das já estão plenamente compensadas.

Alguns estudos indicam que nos Estados Unidos, atualmente (1995), 25%
dos remédios receitados por médicos contém um ou mais ingredientes ativos
retirados de extratos vegetais. No conjunto dos países industrializados, estima-
se que metade dos remédios baseiem-se em plantas.

Por isso, neste exato momento, em alguma floresta brasileira, deve haver
um cientista rastreando novas plantas com finalidades terapêuticas. E a popula-
ção é sempre a primeira referência: “não procuramos plantas aleatoriamente,
percorrendo a floresta, mas direcionamos o trabalho a partir da utilização popu-
lar, que deve ser sempre o primeiro indício da pesquisa de novos medicamen-
tos”, ensina Celso Reis, diretor médico da Rhodia Farma, uma das maiores in-
dústrias farmacêuticas do país.

Estima-se que existam entre 55 mil e 80 mil espécies vegetais só na Ama-
zônia brasileira - e menos de 2% delas foram estudadas pelos cientistas.

O PASSADO VEM AÍ

O domínio do Primeiro Mundo sobre o Brasil acontece de forma sistemá-
tica e há muito tempo. O que se modifica são as táticas empregadas e a embala-
gem (uma questão de publicidade). Há 20 anos, o controle da poluição tornou-
se uma bandeira capitalista. Quem assistiu à TV Globo ou acompanhou o
noticiário da grande imprensa nesse período, ficou com a impressão de que os
grandes países tomaram consciência da merda que estavam fazendo, destruin-
do as riquezas naturais. E com um adicional ideológico: se o Primeiro Mundo
estava fazendo isso - eles que são sábios, poderosos, ricos - então o Terceiro
Mundo, os pobres, o Brasil, não tinha nem o que pensar e partir para ações
similares. Com certeza (disse a propaganda escancarada) os brasileiros eram
uns bárbaros, porcos, inconscientes, sujos, vândalos, porque não cuidavam da
sua natureza.

O Primeiro Mundo, elevado à condição de morada dos deuses, não ape-
nas apresenta o problema como a solução - mostra de como são sensatos e
práticos, ao contrário dos povos do Terceiro Mundo. Para combater a poluição
eles oferecerem filtros, enzimas, bactérias transgênicas, enfim uma parafernália
industrial-ecológica, vendida a prazo, a preços promocionais para os miserá-
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veis. Alguns dos produtos são conhecidos dos nativos locais: os japoneses es-
tão oferecendo o conhecido aguapé (planta aquática) biotecnologicamente
modificado para controlar a poluição aquática.

Mascara-se a verdade, conforme os interesses.
 O livro Segurança alimentar, uma abordagem de agribusiness (Edição

da Associação Brasileira de Agribusiness, Abag, 1993) diz que 22% do PIB da
agricultura norte-americana é agribusiness, mas não conta que a dívida interna
desses agricultores é superior a US$ 260 bilhões.

A mesma obra revela que os maiores índices de desnutrição do Brasil
encontram-se no Sudeste, algo que não ocorria até 1940. Solução proposta: lá
deve haver mais agribusiness.

A intenção da Abag, expressa na obra, é dividir com a população e o
Estado os erros do passado, e ela, testa-de-ferro do setor industrial, propor a
saída. Naturalmente não releva seu papel de continuísta da antiga prática, men-
tora e difusora da Revolução Verde. Mudam os nomes, mudam as estratégias.
Os mesmos que fizeram a Revolução Verde, continuam aliados das Nações Unidas
para implantar a agricultura diet, o desenvolvimento rural sustentável.

Este livro da Abag é estranho... De fato não é um livro, mas um manifesto
pro-agribusiness. E anônimo - a obra não é assinada por ninguém em particular
e tampouco dá o nome dos dirigentes da Abag. É assim que eles agem. Ficam
mocozados (escondidos) como dizem os nordestinos, disparando suas balas até
que elas se imponham; só depois que o conceito torna-se público e sacramenta-
do mostram as caras.

Se é uma questão de mercado e, principalmente, de segurança nacional,
cabe ao país tomar atitudes, reagir.

A onda neoliberal esta associada à eliminação dos subsídios nos países
pós-industriais, aglutinando uma economia comunitária e, por meio da biotec-
nologia, triplicando a produtividade.

O que antes eram matérias-primas agora são alimentos elaborados, emba-
lados em porções individuais, transportados sob refrigeração, distribuídos usando
equipamentos do Estado (é a privatização do dinheiro público). O novo alimen-
to será vendido ou doado ao país miserável, permitindo a colocação casada de
produtos e serviços pós-industriais.

Conforme esta linha de progresso, a “agricultura e desenvolvimento rural
sustentável” ao Sul da linha do Equador terá o mesmo resultado que a Revolu-
ção Verde.

Portanto, voltando a velha história, num ovo e numa caneta estão o saber
e o fazer, estabelecendo novas relações de poder. Uma questão de causa e efei-
to. É bom que os cultos deste país enxerguem a mediocridade reinante. Ou
então só lhes restará um futuro pessimista: o passado os espera.
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CARTA ABERTA AOS MATADORES

No início de 1991, representantes de um grupo de ONGs européias enca-
minharam ao então diretor geral da Organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura, FAO, Edouard Saouma, uma carta registrando o papel
maléfico da instituição no mundo. Ela aqui é reproduzida na íntegra.

Trata-se de um documento histórico que questiona o papel da FAO en-
quanto difusora da Revolução Verde e, portanto, sua cumplicidade com os cri-
mes praticados pela indústria. A carta desmascara a FAO e revela o que poucos
ainda sabem: que ela é um fracasso quando se trata de impedir a fome no mun-
do e um perigo para o planeta por ser cúmplice dos seus depredadores.

Eis o documento:
Estimado Edouard Saouma

Esta carta é para informar-lhe que estamos lançando uma campanha
nacional para instar os países membros da Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação, FAO, a que retenham os pagamentos à FAO até
que haja uma nova avaliação de suas políticas e uma reestruturação completa
de sua organização.

Adotamos esta linha de ação porque estamos convencidos de que as polí-
ticas implementadas pela FAO constituem-se em importante causa da fome no
mundo, da destruição ecológica e da alienação social. Como diretor geral você
deve assumir a principal responsabilidade por ditas políticas.

Em 1974, dois anos antes que você fosse eleito para o cargo, a FAO pro-
moveu, em Roma, a primeira Assembléia Mundial sobre Alimentação. Em seu
discurso de abertura, o Dr. Henry Kissinger fez o seguinte voto: “dentro de uma
década, nenhum homem, mulher ou criança dormirá com fome.

A FAO apoiou esta idéia, pondo em funcionamento uma série de progra-
mas ambiciosos que, segundo ela, estimulariam a produção de alimentos e libe-
rando o mundo da fome.

Apesar disso, 15 anos mais tarde, como em nenhum outro momento da
história da humanidade, cada vez mais seres humanos padecem da fome, o
meio ambiente está mais deteriorado que nunca e as condições para produzir
alimentos tampouco têm sido propícias. A África está muito perto de cair numa
situação de fome continental, com dois terços dos seus países castigados por
uma escassez crônica de alimentos e pela desnutrição. Somente no Sudão e
Etiópia 15 milhões de pessoas enfrentam hoje uma morte lenta por fome. Muitos
países do Sul da Ásia, América do Sul e América Central, passam por situação
igualmente desesperada. Em 1987, só na Índia e Paquistão morreram mais cri-
anças que em todos os 46 países da África juntos.
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Como no passado, você tentará atribuir a culpa desta enorme tragédia
humana à falta de recursos ou ao fracasso dos camponeses ignorantes que não
aplicaram suas políticas modernizadoras com suficiente amplitude e vigor.

Nisto ninguém crê, Sr. Saouma. Foram suas políticas que falharam, não
os camponeses ou a falta de fundos. Seja na agricultura, pecuária ou aqüicul-
tura, você tem buscado impor políticas que beneficiam aos ricos às custas do
sustento vital do pobre. Estas políticas estão sistematicamente criando as con-
dições para a morte em massa pela fome.

Em sua “Declaração de Penang”, o Movimento Internacional a Favor da
Agricultura Ecológica apontou justamente o seguinte:

“A história da fome é a história de injustos sistemas sociais e econômicos
que, combinados freqüentemente com a deterioração ecológica, marginaliza-
ram o pobre e privaram-no dos meios para se alimentar”.

A FAO deliberadamente ignorou esta simples verdade. Com efeito, nos
últimos 25 anos, ela tem evitado enfrentar as duras causas políticas e sociais da
fome e desnutrição. Nos anos 60, muitos viam claramente (dentro e fora da
FAO) que a reforma agrária era fundamental para melhorar a penosa situação
da grande maioria do Terceiro Mundo. Porém, a FAO resistiu a enfrentar este
desafio: em seu lugar elegeu definir o problema como resultado de uma baixa
produção e a falta de uma “demanda real”. O resultado foi a Revolução Verde
que tratou de impor uma estratégia agrícola de intensificação da produção por
meio do uso de meios modernos, arrastando os agricultores para a economia
de mercado e promovendo o desenvolvimento orientado para exportação.

Foi uma estratégia que intensificou e multiplicou a fome, fortalecendo as
forças que reduzem a disponibilidade de alimentos para o pobre. A falta de
terras fez-se maior, o meio ambiente deteriorou-se, a riqueza concentrou-se ain-
da mais em menos mãos, e os sistemas agrícolas ecologicamente sólidos foram
sistematicamente solapados.

E como poderia ser diferente? Ao promover os fertilizantes químicos, os
pesticidas e as “sementes melhoradas”, a FAO entregou os camponeses agricul-
tores nas mãos dos que controlam tais produtos, criando dependência onde
havia independência, obrigando os agricultores a comprarem algo que antes
era grátis, e encerrando-os num ciclo de menores ganhos, de emprego cada vez
maior de pesticidas e de endividamento.

Deste modo, enquanto no passado os agricultores reservavam suas se-
mentes cada ano, assegurando assim uma fonte grátis de sementes para o plan-
tio seguinte, os novos híbridos que a FAO promoveu caracterizaram-se por não
serem férteis. O agricultor não tem outra opção a não ser cair, todos os anos,
nas mãos das companhias de sementes para conseguir as de que necessita. Pior
ainda, sabe-se que as sementes não germinam sem a ajuda de fertilizantes.

Não é de estranhar que a cada ano milhares de agricultores quebrem,
que o poder sobre a terra concentre-se nas mãos dos poderosos que a compram
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dos endividados, e que as empresas de sementes, as companhias químicas e os
fabricantes de fertilizantes escravizem os agricultores.

A promoção da mecanização agrícola provocou conseqüências sociais
igualmente desastrosas. Em muitas áreas, a introdução de maquinário modifi-
cou a base social e econômica sobre a qual se organizava tradicionalmente o
trabalho. Tarefas que antes requeriam a cooperação entre os agricultores po-
dem se realizar com uma máquina: quem pode comprar seleciona sua mão-de-
obra sem levar em conta as obrigações sociais, e pode, com freqüência apode-
rar-se da terra pobre, porque a mecanização permite-lhe um melhor controle
da produção. Os camponeses independentes transformam-se em peões rurais,
cujas condições de trabalho e salários são fixados segundo as exigências do
“mercado”.

Sob este contexto, o deslocamento da mão-de-obra devido à mecaniza-
ção marginaliza mais ainda os camponeses e milhares deles são obrigados a
engrossar as filas crescentes de desempregados rurais. Num mercado com mui-
ta oferta e sem que os trabalhadores rurais estejam protegidos por sindicatos
ou por leis, em muitos países do Terceiro Mundo os salários reais são baixos, o
que faz com que a sobrevivência do pobre seja ainda mais difícil.

A mecanização, a aparição dos trabalhadores sem-terra, a introdução de
cultivos não-tradicionais e o uso de fertilizantes têm permitido aos agricultores
ricos expandirem suas propriedades, haja vista que não estão limitados pela
escassez de mão-de-obra e porque o novo maquinário e os novos meios de
produção lhes possibilitam o cultivo de terras que antes eram consideradas
improdutivas.

Uma conseqüência disto foi que o valor da terra subiu, liberando a espe-
culação, aumentando os arrendamentos, excluindo economicamente os cam-
poneses, e gerando violência rural. Em alguns casos, os agricultores simples-
mente venderam suas terras; em outros foram despojados pela força de pistoleiros
contratados. Em ambos os casos o latifundiário fez-se mais poderoso ainda às
custas do pobre.

O compromisso intransigente da FAO de promover a exportação de co-
lheitas, ampliou mais ainda o quadro social e econômico da agricultura. Em
alguns países, quase toda melhor terra de lavoura utiliza-se para cultivos de
exportação, incluindo aqueles que não são alimentos, como o algodão. Na
Guatemala, a área para produção de café cresceu aproximadamente um terço
entre 1950 e 1977, enquanto a área dedicada ao algodão passou de 5 mil hec-
tares em 1948 para 89.500 em 1967.

Nas Filipinas a metade da terra mais apta para agricultura é utilizada
para cultivos de exportação. Enormes plantações estão deslocando os milhares
de pequenos produtores, obrigando-os a cultivarem terras marginais e menos
produtivas, com as previsíveis conseqüências ecológicas. Foram beneficiadas
as corporações multinacionais e outros interesses do mundo dos negócios. Com
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efeito, 80 % das terras de cultivo destinadas à exportação são controladas por
multinacionais, desde Unilever a Nestlé e Lonrho. Uma intensificação ainda
maior da agricultura fará mais poderoso o domínio sobre a produção e distri-
buição de produtos agrícolas.

 A FAO nunca explicou satisfatoriamente como o estímulo aos cultivos
para exportação é compatível com seu propósito declarado de “eliminar a fome
e a pobreza rural”. Por definição, os alimentos que se exportam não chegam à
gente do lugar. Isto que parece óbvio não impediu que a FAO estimulasse os
países mais pobres e mais devastados pela fome a exportarem seus alimentos.
Em 1973, 36 dos países mais seriamente afetados pela fome e desnutrição ex-
portaram alimentos para os Estados Unidos. E esta situação continua. O Ter-
ceiro Mundo, no total, exporta mais alimentos para os países industrializados
que os importa ou recebe como ajuda alimentar.

Que esperança há de alimentar os que sofrem de fome no Sul, exportando
seus alimentos aos países bem alimentados do Norte? Além do mais, não ape-
nas os alimentos exportam-se: a biomassa do cultivo perde-se e com ela uma
fonte importante da fertilidade do solo.

Do mesmo modo, a política de obrigar os camponeses a que entrem numa
“economia de dinheiro”, ou, como você define, transformar a agricultura num
“setor dinâmico”, só tem servido para piorar a situação do pobre. No super-
mercado mundial que suas políticas têm ajudado a criar, as pessoas que ga-
nham 25 dólares ao ano (com sorte) devem competir pela mesma comida com
aquelas que ganham 25 dólares por hora. Nessas circunstâncias, os alimentos
movem-se numa só direção, ou seja, para aqueles com dinheiro para comprá-
los. Somente aqueles que têm condições de transferir suas necessidades bioló-
gicas para uma “demanda efetiva”, conseguem se alimentar.

Essa gente constitui-se numa proporção cada vez menor da população
mundial. Não deve surpreender que os estudos realizados mostram que quando
os pequenos agricultores entram no mercado de trabalho sua condição nutrici-
onal piora, principalmente porque não têm efetivamente dinheiro para comprar
os alimentos que, no passado, eles mesmos produziam.

Tudo isto parece que não o preocupa. Se um país pode satisfazer sua
“demanda efetiva” de alimentos cultivados comercialmente, como o trigo, você
qualifica como auto-suficiente. Sobre esta base você orgulhosamente proclama
que a Índia obteve um grande êxito, ignorando frivolamente que 80 % das
crianças estão desnutridas e que muitos dos produtos que você usa como indi-
cadores de auto-suficiência não são alimentos habituais para a maioria da po-
pulação. Este é um exemplo muito claro de como seu enfoque é limitado com
relação à fome.

Poderíamos detalhar a devastação do meio ambiente resultante de suas
políticas. Poderíamos assinalar o número de pessoas mortas e envenenadas por
pesticidas e os abusos dos direitos humanos.
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A pergunta é, senhor Saouma, por que se nega a revisar essas políticas?
Por que apesar de toda evidência do seu poder destruidor, sua única resposta é
continuar com elas com mais energia ainda?

Você quer agora levar a Revolução Verde à África. Você quer que os pe-
quenos agricultores adotem a biotecnologia. Você quer que os governos sejam
mais agressivos na promoção de um mercado livre para produtos agrícolas.
Você quer que eles aprovem as novas propostas do GATT na rodada do Uru-
guai, as que declararam “legal” importar alimentos baratos, mesmo quando
estas importações atentam contra a base agrícola do país. Estas novas propos-
tas também consideram legal exportar alimentos, mesmo em épocas de fome.
Como podem tais propostas ajudar o pobre?

A única concessão que você está disposto a fazer a quem o critica é ade-
quar suas políticas à linguagem da moda, porém vazia, do “desenvolvimento
sustentável”; descrevendo seu último documento sobre políticas - Agricultura:
fazer o ano 2000 - como uma transição para a agricultura sustentável. Porém,
o que há de sustentável numa política que busca estender seus cultivos a terras
que você admite são altamente vulneráveis à erosão e desertificação? Uma
política que visa aumentar em 20 % a área com irrigação permanente, quando
a irrigação está secando as fontes de água a uma velocidade muito maior que
de recarga. Uma política que busca aumentar a produção pesqueira de mares
que, você mesmo admite, estão sendo grosseiramente explorados. Uma política
que busca aumentar o número de cabeças de gado em campos que, você mes-
mo reconhece, estão já submetidos ao pastoreio excessivo.

Uma política que pretende “proteger” os bosques intensificando seu uso
comercial e derrubando-os para o uso agrícola. Que há de sustentável em esti-
mular os agricultores a adotarem cultivos que requerem altos consumos de água
no momento em que a escassez de água é uma restrição importante à produ-
ção? Uma política que busca aumentar a dependência dos agricultores dos
combustíveis fósseis quando isto pode aumentar o aquecimento global? E onde
você encontrará os 1.500.000 milhões de dólares de que necessita para imple-
mentar seu programa? Você disse que conseguirá mediante a cobrança de im-
postos dos agricultores. De que maneira pensa ajudar aqueles que já estão
paralisados por conta de suas dívidas? Como pensa que vão viver segundo os
termos do seu programa?

Você seguramente responderá que um mundo com população crescente
não tem outra opção senão aumentar sua produção agrícola por meio do culti-
vo intensivo. Porém, pouco se ganha com isso se quem produz alimentos não os
pode consumir, ou se o seu meio ambiente deteriora-se com o processo. A ques-
tão não é elevar ao máximo a produção, mas, sim, como levar ao máximo a
segurança alimentar. Está na hora de você aprender a diferença.

Em todo Terceiro Mundo, as pessoas conhecem o valor da segurança
alimentar. Com efeito, foram desenvolvidas diferentes técnicas agrícolas para
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obtê-la. Estas técnicas estão estreitamente relacionadas com as condições lo-
cais do meio ambiente e refletem a capacidade de inovar e a vitalidade e o
dinamismo dos agricultores para enfrentar os desafios próprios do seu traba-
lho. Você dirá que tais sistemas são improdutivos e antiquados e que não podem
satisfazer as necessidades do mundo moderno. Nas necessidades de quem, está
pensando, senhor Saouma? Por certo estas técnicas não são atrativas para os
fabricantes de pesticidas, nem para os fabricantes de tratores e outros tipos de
máquinas agrícolas, e tampouco para os construtores de sistemas de irrigação
em grande escala. No entanto, são ideais para aqueles que foram marginaliza-
dos e empobreceram devido ao processo de desenvolvimento. O problema, se-
nhor Saouma, não é que estas técnicas sejam antiquadas, mas terem sido siste-
maticamente enterradas pelas políticas que você impôs.

Garantir a segurança na alimentação exige um enfoque da agricultura
que é, em quase todos os aspectos, o reverso das atuais políticas da FAO:

- Em lugar de estimular a ampliação da monocultura, requer que se fo-
mente a diversificação de culturas, protegendo assim a diversidade genética e
minimizando infecções e ataque de pragas sem ter que recorrer ao uso de pes-
ticidas. Deste modo também se protege os agricultores das variações climáti-
cas.

- Em lugar de fomentar técnicas agrícolas intensivas do ponto de vista
dos recursos do capital e que requerem um manejo burocrático, são necessári-
os sistemas agrícolas que ponham nas mãos dos agricultores locais o controle
dos insumos e a tomada de decisões, prescindindo de intermediários e ou repre-
sentantes do governo.

- Em lugar de fomentar o cultivo para exportação, o enfoque deveria
incentivar as populações para que plantem os alimentos que queiram, em lugar
de aceitar os ditados pelo mercado internacional.

- Em lugar de apoiar normas comerciais que favorecem os países desen-
volvidos às custas dos pobres do mundo, o enfoque deveria apoiar normas que
promoveriam o auto-abastecimento.

- Em lugar de fomentar a concentração de terra nas mãos de quem não
tem obrigação de alimentar a população local, deveria ser estimulada a devo-
lução do controle dos recursos naturais àqueles que dependem dos mesmos.

Não temos dúvidas de que existem poderosos grupos que pressionam a
FAO a manter suas atuais políticas. Grupos que compreendem desde construto-
res de represas e engenheiros em irrigação, a corporações agroquímicas e fa-
bricantes de máquinas agrícolas. A intensificação da agricultura no Terceiro
Mundo significa para eles prosperidade, que se extrai dos pobres e das gera-
ções futuras.

Sua tarefa deveria ser, certamente, lutar contra o oportunismo descarado
desses grupos de pressão e não fazer a industrialização da agricultura para
beneficiá-los. Os agricultores não necessitam da assessoria técnica da FAO,
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pois sabem mais de agricultura que você. Poderiam necessitar de uma organi-
zação como a FAO para que os defendesse dos que tiram seu sustento.

Você deveria lutar para reduzir a emissão de gases que aumentam o efei-
to estufa e não promover uma agricultura que amplia a emissão. Também deve-
ria lutar para impedir o desvio da terra e da água para outros usos não agríco-
las, e não favorecer a expansão da indústria. Você deveria trabalhar para impedir
que se exportassem os recursos alimentícios dos subalimentados para alimen-
tar os que estão sobre-alimentados, e não seguir estimulando a exportação de
cultivos. Porém, em lugar de unir forças com os agricultores, você tem sempre
se inclinado diante dos interesses industriais. Indubitavelmente, o apoio dos
mesmos, e em especial das multinacionais, permitiram conseguir aliados im-
portantes para FAO; também este apoio foi de grande valor para aumentar seu
próprio poder e influência pessoal. Todavia, nem você nem seus empregados,
escapam de uma dívida, pois como resultado de suas políticas, os pobres e
famintos estão sofrendo e breve morrerão. Esta é a razão por que estamos fa-
zendo esta campanha.
a) Edward Goldsmith, Larry Lohman, Nicholas Hildyard.
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CAPÍTULO VIII

BIOTECNOCRACIA

Quando um gene é retirado do seu meio natural e transplantado para um
novo genoma constitui-se num “produto” comercial e industrial, passível de
negociação.

O gene no novo genoma produz efeitos esperados e inesperados. Os
esperados trazem benefícios ao proprietário; os inesperados provocam riscos à
sociedade, havendo a necessidade de estudos e controles prévios para que estes
sejam minimizados ou enquadrados dentro de normas de segurança.

Na sociedade industrial, estes conceitos aparentemente óbvios de espera-
dos/inesperados são conhecidos como uma relação risco/benefício. Significa,
na prática, que existem planos sanitários e planos econômicos; estes da alçada
privada, os outros da alçada pública.

Sempre que produtos da biotecnologia tenham potenciais ambíguos de risco
e benefício, há razão para que seja feita uma avaliação e classificação do potencial
de risco por parte do Estado e do empresário. Para que os dois lados fiquem satisfei-
tos, o importante é que um deles, o do empresário, tenha retorno econômico para o
investimento. Ao Estado cabe “testar” os riscos para sociedade...

E assim, da mesma forma que eram realizados testes toxicológicos e eco-
toxicológicos nos produtos químicos e bioquímicos da indústria química, far-
macêutica, agroquímica - cada vez mais sofisticados - existirão testes para os
produtos da engenharia genética. Enquanto o Estado avalia os riscos (através
de equipamentos fornecidos pela indústria) a eficiência é avaliada pelo setor
privado.

Teoricamente, dada a periculosidade dos produtos transgênicos, caberi-
am rigorosas normas de controle e parâmetros de segurança para a sociedade.
No entanto, considerando que o Estado é tutelado pelo setor empresarial, é de
se esperar que seja mantido o mesmo modelo adotado no caso dos agrotóxicos,
privilegiando-se a indústria e o investimento, e deixando em segundo plano a
saúde da população.
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BUROCRACIA

Em algum momento da história cristalizou-se um conjunto de normas, trâmi-
tes, métodos, práticas, papelórios, verborragias, frescuras, com o objetivo de man-
ter o Estado, a nação, a instituição, o processo, sob a tutela de alguém ou algo. Fiat
lux! Ou melhor: fiat sombras! Foi criada a burocracia - para que o domínio perma-
necesse nas mãos dos mesmos, e o cidadão, um K qualquer, não ousasse se rebelar.
E coube a ela, a famigerada burocracia, avaliar as relações risco/benefício, e então
determinar, conforme sua conveniência e dos seus pares, os hematófagos de sem-
pre, a flexibilização da lei nos diferentes cartórios do Governo.

O burocrata - um estranho ser que se alimenta de papéis e dinheiro, misto
de traça e barata - dentro desta conjuntura arcaica embalada por modernismos,
é um importante agente político. Suas graças são disputadas pelos mais diferen-
tes segmentos da sociedade. É através do seu trabalho devotado que o Governo
toma ou posterga decisões.

Os trabalhadores uniram-se em sindicatos não apenas para combater a
opressão do empregador, mas também como reação à burocracia e ao Governo,
a serviço da sociedade industrial, e à opressão sistemática exercida por esse
poder conjunto, logo o Estado adaptou-se: e da lama nasceu o tecnocrata - um
burocrata técnico, especialista em devorar o corporativismo dos trabalhadores.
Um monstro da língua grande e cabeça miúda, mas com uma imensa crista -
mistura de galo com camaleão. Um perigo para o planeta e, segundo dados do
Ibama, prolifera-se rapidamente. Graças a ele, o tecnocrata, todo mundo neste
planeta só fala agora em desenvolvimento sustentável.

TECNOCRACIA

O tecnocrata é uma pessoa treinada, com um grande conhecimento na
área especializada, defensor radical dos interesses do Governo e dos produtos
da indústria.

Hoje a sociedade industrial mantém-se às custas dos tecnocratas. Eles se
organizaram em poderosas corporações que acabaram por transcender os limi-
tes do Governo a que servem. Para eles não existem mais limites éticos, religio-
sos ou ideológicos.

É possível reconhecer na história como se formaram os primeiros genes
tecnoburocratas...

O uso do alfabeto e a arte de escrever criaram uma casta burocrata. O
emprego da informação criou outra.

A invenção do papel e a elaboração de manuscritos permitiram que a
difusão da informação se acelerasse, alcançando mais gente em menos tempo.
Quando veio o latim, imposto por uma elite, a cultura ficou restrita.
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Isso faz muito tempo, mas se for observar direitinho não é muito diferente
do que acontece nos dias de hoje. Nas escolas brasileiras, ensina-se uma língua
que só uns poucos falam: esse português de livro. Se for feita uma pesquisa vai
se descobrir que a língua ensinada nas escolas, uma língua difícil, com regras
gramaticais rígidas e complexas, só é falada por 0,5 % da população brasileira;
isto é, a elite de sempre. No interior do Brasil, o camponês aprende a língua
imposta que ele nunca vai falar, e fica sabendo que seu português, a língua que
ele fala, está errada. Porque, na cabeça dos mestres, repetindo o que mandaram
os donos deste país, existe um português correto - que, certamente, não é aque-
le falado no interior do Brasil. As escolas não sabem que o maior escritor brasi-
leiro, João Guimarães Rosa, manda a gramática e o dicionário (um cemitério de
palavras) para a “puta que o pariu”.

É claro que as escolas têm sua importância... Quando existem! O ideal
seria aquela que preservasse e ampliasse a cultura local, tratasse da realidade
em seus vários níveis, e ainda permitisse ao cidadão ter acesso à língua oficial.
Se não há nem escola - uma obrigação do Estado - como esperar que tenha
escola de qualidade?

A existência de livros, e de uma literatura de bolso, facilitou a difusão do
hábito de leitura. Mas, é claro, a elite continuou lendo as obras no original.

A riqueza traz cultura, ou melhor, a informação. Os ricos sempre pude-
ram escolher entre absorver informação inútil ou de importância. Ao pobre não
resta alternativa. O que a mídia manda para ele é o lixo, o estímulo à ignorância.
Cultivando o lixo acaba por perder a noção de qualidade de vida, de cidadania,
de respeito a si próprio e ao seu país. E é por isso que entra ano e sai ano e o
Brasil navega entre os fernandos: de Collor de Mello a Henrique Cardoso, tem
tudo o mesmo cheiro abjeto...

Coube ao poder traduzir o conceito de cultura como objeto de especialis-
tas e jogá-lo para o alto, elitizando-o em definitivo. Sob este juízo, cultura é
arte, e arte é só para artistas, que são sempre intelectuais, seres diferentes, raros,
especiais. O homem comum, um sábio no seu fazer diário, no trabalho do cam-
po, por exemplo, um artista e profundo conhecedor da natureza, neste contexto
não é culto, mas um atrasado, um peão, um capiau.

A televisão tornou-se o grande flagelo cultural nacional. Maior veículo
de informações existente, nela se celebram diariamente a mediocridade, a bur-
rice, a inutilidade. Cria mitos imbecis, mata outros; faz um jornalismo tendenci-
oso, mentiroso. A televisão é hoje o principal instrumento de domesticação usa-
do pelo poder.

De forma subliminar o Governo tem condições de controlar os sentimen-
tos e as reações da população.

A elite, porém, é um clube fechado. E cruel. Abriram as portas para Co-
llor de Mello na falta de um Koisa melhor para dominar o país em nome deles.
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No entanto, depois de entronado Koisa, Collor se achou dono do universo e não
apenas da sua barriga, por isso foi guilhotinado. E de um modo tão caprichoso
que até hoje muitos brasileiros acham que foram eles que liquidaram o caçador
de maracujás.

É na escola que tudo começa. E a escola brasileira é uma vergonha. Ela
sempre foi um centro formador de serviçais da elite que governa este país desde
a colonização. Desde a creche até a universidade, continua sendo um local de
doutrinamento e formação tecnocrática, adequando a juventude à falsa-realida-
de imposta pelo poder. Em contrapartida, existem escolas de elite - estas não
formam serviçais, elas criam os futuros senhores donos do país.

De um modo geral a escola direciona para uma estratificação social dos
jovens, fazendo-os defensores da elite e da burocracia. Criam-se tecnólogos
obcecados pelo mercado de trabalho, omissos à desagregação social, má distri-
buição de renda, inertes à cultura brasileira. Aí se explica por que num país que
já teve 5 milhões de índios e hoje tem só 300 mil, sua escola comemora o Dia
do Índio com as crianças se vestindo como apaches...

Evidente, toda informação veiculada deve atender aos interesses da socie-
dade industrial. Permite-se apenas o laboratório. O movimento hippie nos anos
60, contestatório à sociedade industrial, acabou devorado, e gerando grandes
negócios: as calças jeans, por exemplo.

O processo de domínio da informação por uma minoria não é novo. Mas
hoje alcança um espantoso grau de especialização e eficiência. Os avanços tec-
nológicos presentes na mídia, e, em especial, na publicidade, foram fundamen-
tais para este sucesso. A mídia cria necessidades nas pessoas, faz com que elas
adotem valores, tenham medos e superstições, adotem mitos e crenças, com-
prem o que eles querem, votem em quem querem, façam o que e como querem.

O poder de uma rede de comunicação é imenso. No passado o país co-
nheceu Assis Chateubriand, criador dos Diários Associados. Lendo o livro de
Fernando Morais - “Chatô, rei do Brasil” (ed. Companhia das Letras, 1995) -
sabe-se como um canalha, um grande patife, fez sucesso neste país. A imprensa
é um dos únicos instrumentos que causam medo às elites. Mas não há o que
temer, porque a imprensa é parte dela. A Rede Globo é o exemplo clássico.

A CIÊNCIA

A publicidade e a propaganda fazem com que as pessoas confundam
ciência com tecnologia. Os avanços tecnológicos são apresentados como avan-
ços científicos.

Diz Thomas Kuhn em seu livro “The sctruture of scientific revolutions”,
citado por Herman Daly em “A economia do século XX”:
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A ciência comum consiste principalmente na resolução de charadas e no
refinamento de modelos que se encaixam no paradigma compartilhado por to-
dos os cientistas de uma determinada disciplina. Ainda mais, os estudantes são
ensinados a aceitarem o paradigma prevalecente e assim seus trabalhos aderi-
rão às mesmas regras, modelos e padrões, assegurando desta maneira a cons-
trução cumulativa do conhecimento.

Assim como não temos conhecimento da lente dos nossos óculos até ter-
mos problema em enxergar claramente, também somos inconscientes dos para-
digmas até que a claridade do pensamento científico torne-se deformada pela
anomalia.

 Mesmo sob a pressão de fatos que não parecem se encaixar, os paradig-
mas não são facilmente abandonados. Se o fossem não haveria coesão e coe-
rência necessárias para a formação de uma comunidade científica.

Muitas anomalias, enfim, são resolvidas dentro do paradigma; e preci-
sam ser, a fim de que o paradigma comande a fidelidade dos cientistas. Aban-
donar um paradigma em favor de outro é mudar a base inteira da comunidade
intelectual entre os cientistas de uma disciplina. Por esta razão, Kuhn denomina
tais mudanças de revoluções científicas. Descontínuo em relação ao anterior,
um novo paradigma deve, primeiro, basear-se em seus próprios critérios para
justificar-se, pois muitas das questões que surgem e muitas das respostas que
podem ser encontradas estão provavelmente ausentes no paradigma anterior.
Até mesmo o debate racional entre os defensores de diferentes paradigmas é
normalmente limitado, pois os proponentes de dois paradigmas podem não con-
cordar sobre o que é um problema e o que é solução.

O fascínio pelo novo, o moderno, o “científico” é estimulado e mistifica-
do. E de tal modo que todo posicionamento contrário é explorado como obscu-
rantismo, medo de mudança ou nostalgia do passado.

Exemplo...
Houve uma época em que os farmacêuticos, homens com um vasto co-

nhecimento na fabricação de tinturas, infusões, cristais naturais, foram substitu-
ídos pelos produtos dos laboratórios industriais. A população, alimentada pela
propaganda e pelo mito do cientificismo modernista, passou a consumir os re-
médios industrializados.

Foi uma das grandes mudanças impostas a esta civilização pela classe
dos empresários. Ela foi fundamentalmente uma mudança cultural. Para vencer
a batalha, as indústrias gastaram muitos recursos, usando principalmente a má-
quina do Governo e a publicidade de uma forma geral.

A tecnoburocracia foi acionada para facilitar a vida dos laboratórios far-
macêuticos e, paralelamente, criou dificuldades burocráticas, algumas preten-
samente higiênicas junto aos profissionais do ramo. De profissionais, sábios
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nas artes da manipulação, os farmacêuticos tornaram-se meros comerciantes de
produtos industriais em suas apothekes, agora chamadas de drogarias.

Este processo de descarte de uma história aconteceu não apenas neste
setor. Como já foi visto, a agricultura brasileira foi jogada no lixo depois da
chegada da Revolução Verde. Na verdade, a priori todas as atividades humanas
passaram por este processo - a industrialização mandou apagar a história.

O divórcio entre os objetivos da ciência e as reais necessidades da socie-
dade ampliaram-se de forma absurda. Um bom exemplo deste distanciamento é
o setor de saúde: para que serve uma ciência médica se a população brasileira é
submetida a um serviço de quinta categoria? A quem serve a ciência médica no
Brasil? Igualmente se poderia perguntar, para que serve uma Embrapa se a pes-
quisa é feita para os grandes grupos e um terço da população passa fome?

Mesmo nos centros geradores de “ciência pura” há uma preocupação
com o novo produto industrial.

Em 1993, um engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Esalq, a conceituada instituição de Piracicaba, SP,
durante palestra a jovens acadêmicos defendeu uma revisão do currículo. Ele
propôs que se eliminasse o aprofundamento em algumas disciplinas, como
Botânica e Fisiologia vegetal. Em contrapartida, deveriam ser acrescentadas
disciplinas como técnicas de marketing, vendas e propaganda. Justificou-se ci-
tando que muitos dos colegas extensionistas estavam se dedicando a vendas de
insumos e máquinas agrícolas e, na falta de conhecimento, tinham dificuldades
para apresentar os produtos.

Nos Estados Unidos, onde há um grande comércio de insumos, os exten-
sionistas rurais estão ligados às universidades públicas estaduais. São eles que
levam a novidade industrial ao homem do campo e, fazendo o caminho inver-
so, trazem para o laboratório o saber do agricultor.

No Brasil (e países do Terceiro Mundo de um modo geral), o extensionis-
ta da Emater ou instituição similar faz parte de uma corporação que se vanglo-
ria por não ter compromisso com a tecnologia que “transfere” ao agricultor. Ele
é apenas uma peça da estrutura burocrática do estado.

Esta tecnoburocracia ganhou status para implantar a Revolução Verde. E
deu nisso que está aí. A Emater fez um bom trabalho. Se ela ganhasse um cen-
tavo por cada agricultor que abandonou sua terra e foi para cidade, e por cada
um que morreu de fome, ou por cada um que morreu envenenado por agrotóxi-
cos, seria a instituição mais rica do planeta. Na verdade, ficaram ricos o setor
industrial e o sistema financeiro associado à agricultura. Até mesmo a Embrapa,
que gastou suas últimas reservas na pesquisa de novos cultivares para os gran-
des produtores, amarga a miséria. Claro, a Embrapa não vai se acabar - é um
bom negócio para as empresas privadas que ela se mantenha e com dinheiro
público continue trabalhando para elas.

Untitled-1 10/08/2015, 10:14276



277LADRÕES DE NATUREZA

Salvo exceções, evidentemente. Um bom exemplo é o Banco Brasileiro
de Germoplasma, BBGA, criado por um cientista da Embrapa, especialista em
engenharia genética, Assis Roberto de Bem. O BBGA está atuando em todo
país para que os criadores valorizem e ampliem a criação dos chamados ani-
mais “pés-duros”. São bovinos, caprinos, bubalinos, eqüinos, que chegaram ao
Brasil com os invasores portugueses e adaptaram-se tão bem que, hoje, os que
sobreviveram, são imunes às doenças.

Quando o setor industrial impôs seu gado de raça, mas cheio de frescura,
o pecuarista optou por se descartar dos antigos, os pé-duros. Chegaram também
os porcos, cavalos, e galinhas; todos frágeis, delicados, suscetíveis às doenças,
tratados com os remédios que a indústria também vendia. E os “pés-duros”
foram se acabando. Mas muitos criadores ainda mantiveram seus plantéis no
interior do país. Com o projeto de Roberto de Bem, o Brasil inteiro está sendo
estimulado a criar esses bichos que não produzem tanto, mas são bastante resis-
tentes. Afinal, têm genes com 400 anos de adaptação ao meio ambiente.

FASES DA REVOLUÇÃO VERDE

Depois de tanto se falar na Revolução Verde, é chegado o momento de
fazer uma dissecação do tema, abordando as suas fases de implantação.

A primeira começou no século passado, no início da Revolução Industrial.
Ocorreu um êxodo rural para as cidades e estabeleceram-se os grandes teares
mecânicos, surgiram as indústrias químicas, siderúrgicas e metalúrgicas.

Nesta fase, quando os alimentos passam a ser comercializados (antes a
produção era caseira), o abastecimento começa a se tornar uma questão com-
plexa.

O poder divulga a importância do trabalho. Por essa época, Malthus fez o
seu famoso e desesperado enunciado (ou ameaça!): a população cresce em or-
dem exponencial e a produção de alimentos em ordem aritmética. Estava pre-
vendo o caos para lucrar com isso. É um enunciado de caráter tão ideológico
(justificou a Revolução Verde mais tarde) que até hoje é citado pelos devotos
(inocentes ou não) da sociedade industrial.

A instalação da Revolução Verde atingiu inicialmente somente os países in-
dustrializados e algumas comodities do Terceiro Mundo, caso da carne, café, borra-
cha, madeira e alguns cereais. Esta primeira fase encerrou-se na Primeira Guerra
Mundial; embora para muitos ela vá até o crack da bolsa de Nova York, em 1929.

A segunda etapa teve início após a Segunda Guerra Mundial. Seu discurso
era baseado no combate à fome e reconstrução do mundo devastado pelos com-
bates. Ou seja, ela entrou com um componente mítico, arquetípico, messiânico,
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de reconstrução do universo primevo. E o elemento agrícola (a natureza) foi o
elemento mágico capaz de provocar uma empatia nas pessoas, engajando-as na
produção de alimentos. A Revolução Verde foi uma espécie de anjo salvador,
capaz de oferecer trabalho, dinheiro, um meio ambiente sadio (o verde cria essa
ilusão) e muitos alimentos, numa época em que as pessoas tinham passado há
pouco pela experiência da fome. Seu poder de persuasão foi tão grande que ultra-
passou as diferenças ideológicas dos dois blocos.

Se, na primeira etapa, os países em desenvolvimento não conheceram a
Revolução Verde, agora não tinham como escapar. Ela chegou!

Chegou a revolução do DDT, das sementes industriais euro-americanas,
dos fertilizantes químicos-industriais, do crédito fácil, da energia à base do pe-
tróleo, do motor à explosão, e da difusão entre os produtores do que é agricul-
tura moderna.

O Brasil americaniza-se ao máximo. Os desníveis sociais são ignorados
uma vez que o “crescimento” da economia é avaliado em índice per capita, que
mascara a realidade: muitos vivem em situação inumana, enquanto uns poucos
vivem nababescamente.

A Revolução Verde contribuiu e muito para a atual situação de desigualda-
de social. Hoje 79 % da produção e riqueza do mundo estão nas mãos de 15 % da
população.

No bloco sino-soviético a coletivização forçada para a agricultura indus-
trial representou um massacre de mais de 100 milhões de agricultores.

Tanto no bloco capitalista quanto no socialista a imposição da Revolução
Verde está visível hoje muito mais pelas cicatrizes que por seus lucros. O que
ocorreu - e ainda está ocorrendo - foi a devastação do meio ambiente natural, a
contaminação do solo, águas fluviais e oceanos, o crescimento da miséria, fome,
violência, êxodo rural, perda de autonomia do produtor e dos povos, perda de
identidade cultural e religiosa. Caíram, nesse fosso profundo, falsamente avan-
çado e próspero, principalmente aqueles países que não passaram pelo estágio
anterior da economia industrial.

Esta etapa da Revolução Verde é recente. Alguns acreditam que ela termi-
nou com a redemocratização dos países em desenvolvimento; outros fixam o
instante pela queda do muro de Berlim e o soçobrar da União Soviética. Num
ponto, porém, todos concordam: ela foi marcada pela inflação elevada e o cres-
cimento da dívida externa.

Onde está a FAO?

A FAO ESTÁ ACHANDO TUDO ÓTIMO

As expectativas de mudanças não são visíveis a médio ou longo prazo. O
agricultor, o cidadão brasileiro, deve estar ciente de que os defensores de uma
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melhor qualidade de vida, da saúde do trabalhador, de uma produção de ali-
mentos sem venenos, e de uma agricultura independente, devem levar em con-
ta que existem grandes inimigos. Quem são eles? O Estado, o ser político, com-
prometido com os grandes capitais, e seus órgãos de pesquisa e extensão rural;
os fabricantes de insumos e equipamentos agrícolas; a Organização das Nações
Unidas através de sua rama agrícola, a FAO.

 O órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, foi a
grande responsável pelo crime de introdução da Revolução Verde no mundo, já
anunciou que vai prosseguir no mesmo caminho troncho que escolheu sedi-
mentando a nova fase da Revolução Verde: a biotecnologia.

A criminosa proposta de continuação das atividades da Revolução Verde
se encontra no documento da FAO, no original em castelhano, “Enseñanzas de
la Revolución Verde: Hacia una nueva Revolución Verde”, datado de dezembro
de 1995:

Al aumentar la población humana, crece también la presión sobre la tier-
ra agrícola existente. La superficie disponible, para la expansión agrícola se
reduce en todos los continentes. No obstante, en África y América Latina que-
dan todavía grandes superficies que podrian dedicarse a la agricultura.

Ora, a proposta da FAO é a igual a das multinacionais do setor agrícola,
de sementes e de alimentos. O Brasil é o grande filé para expansão das frontei-
ras agrícolas. Uma vez que por onde passa a Revolução Verde fica o deserto, é
previsível essa procura por novas áreas de plantio. No Brasil, em especial, eles
estão de olho nos 200 milhões de hectares de terras do Cerrado - um quarto do
país. Aparentemente é mais fácil devastar o Cerrado, do ponto de vista de mí-
dia, que a Amazônia. E a própria mídia, alimentada por eles, difunde essa idéia
do Cerrado como grande produtor de alimentos para o mundo.

Fazer do Brasil celeiro do mundo é a pretensão deles. O celeiro, porém,
só produz para fora. Os daqui apenas trabalham. Como foi colocado neste tra-
balho, cabe aos nativos produzirem par alimentar as vacas européias e os suí-
nos americanos.

La población en situación de inseguridad alimentaria no produce de forma
habitual alimentos suficientes para mantenerse ni tiene capacidad adquisitiva
para comprar alimentos a otros productores. Durante los períodos de hambre, lo
que ocurre muchas veces es que sencillamente no hay alimentos, a ningún precio.

Isto é, quando vier um cataclisma ele só vai pegar os mais fracos. A Re-
volução Verde não evita isto.
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La nueva Revolución Verde se basa en la expectativa de un ulterior desa-
rollo de los mecanismos propicios que permitirá mantener una gran producción
basada en el uso abundante de insumos en zonas de elevado potencial.

La nueva Revolución Verde trata también de atraer a un mayor número de
agricultores pobres hacia una agricultura sostenible de elevada producción
basada en uso considerable de insumos como medio de mitigar la pobreza y
aumentar la seguridad alimentaria en las zonas rurales y reduzir los precios de
los alimentos de la población urbana sin seguridad alimentaria.

Ela não vem para mudar. Mantém o uso intensivo de insumos - que é uma
forma de garantir os negócios industriais. Diz isso com a maior cara de pau. E
tenta manter a ficção - velha e furada - de que o uso intensivo de insumos vai
aumentar a produção e baixar o custo dos alimentos. Ora, mesmo os grandes
produtores já perceberam que a relação custo-produção depende muito menos
das chuvas ou do sol, ou mesmo da terra, e da quantidade de água disponível,
que dos fabricantes de insumos e equipamentos. Os produtores já perceberam
que se encontram nas mãos da indústria. A dependência é completa. E a FAO,
como se percebe, não pretende mudar.

O curioso neste trabalho é como FAO procura manipular os dados cientí-
ficos em defesa do fiasco que foi a Revolução Verde para o mundo.

No obstante, no es facil emitir um juicio sobre los efectos de la Revolución
Verde, en parte debido a que los resultados han sido muy diversos en los distintos
países. En un exámen reciente (Freebairn, 1995) de más de 300 estudios acadé-
micos sobre la Revolución Verde durante el periodo 1970-89, se llega a la conclu-
sión de que la tendencia más evidente que se observa en los estudios es la sigui-
ente: los autores de países desarollados del mundo occidental, los que escriben
en forma de ensayo y quienes analisan regiones integradas por numerosos países
suelen señalar un recrudecimiento de las desigualdades. En cambio, los autores
de origen asiático, especialmente los que estudian algunas regiones de la India y
Filipinas y emplean métodos más propios de estudios monográficos suelen opinar
que el aumento de la desigualdad no está asociado a la nueva tecnología. En más
de 80 por ciento de los estudios examinados por Freebairn se llega a la conclusi-
ón de que el resultado había sido una mayor desigualdad.

Se o fato de 80% dos estudos afirmarem que a Revolução Verde ampliou
a desigualdade social - isto é, ampliou o quadro de miséria! - não representam
um motivo para a FAO descartar a proposta, é porque a entidade tem algum
outro interesse... E o interesse é óbvio: garantir o mercado pra os industriais.

 A FAO defende a manutenção da velha cúmplice na propagação da Re-
volução Verde: a extensão rural. Ela, a Emater, que sempre esteve ao lado dos
fabricantes, deve ser mantida na posição.
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Los principales instrumentos a disposición de la nueva Revolución Verde
para conseguir este fin serán las nuevas modalidades de comunicación com los
agricultores, mediante el rejuvenecimiento de los sistemas de extensión y cam-
bios en las políticas orientadas a ese fin: hay que mantener los éxitos consegui-
dos por la extensión gracias a los planes de incentivos orientados especifica-
mente a los extensionistas.

AGRIBUSINESS

Começa agora a nova fase da Revolução Verde: é o tempo do agribusi-
ness. A terceira fase é marcada por estar em todo planeta de uma forma muito
mais eficiente.

No fundo, nada de novo. O agribusiness consiste na transposição adapta-
da dos métodos de produção industrial na agricultura, com a racionalização de
Taylor. O economista desenvolveu um estudo visando a racionalização do tra-
balho para maior rendimento do operário. O complexo agroindustrial dos anos
50 é apresentado como uma condominização da agricultura para a mega-indús-
tria de alimentos.

O governo é planetário. O poder é planetário. Até parecem as antigas
utopias da ficção científica. A literatura previa um governo único, instituído,
comandando o planeta. Aconteceu mais ou menos isso. Na prática, hoje, os
Estados Unidos converteram-se no grande império que dita as normas para que
os outros sigam. As grandes empresas, associadas a este poder imperial, detêm
o poder exercido pela tecnocracia dos políticos.

Num mundo como este, torna-se cada vez mais difícil a rebeldia do cida-
dão. As leis foram criadas para beneficiar o stabilishement - são naturalmente
conservadoras. Toda rebeldia revela-se como um ato de terrorismo ou subver-
são e existem leis para punir os transgressores. Fora isso, existe o não-cidadão,
o marginal, para quem também existem leis.

A violência dos filmes enlatados americanos expressam uma realidade
virtual do cotidiano humano. Servem como catarse para os jovens de um modo
geral. Mas adverte que será punido se optar pela marginalidade. Mais que isso:
ameaçam que a punição far-se-á em qualquer ponto do planeta por um dos
valorosos e invencíveis herói da liberdade e da democracia, um legítimo repre-
sentante dos interesses americanos. Rambo é mais que um herói, é um alerta
dos Estados Unidos aos outros povos: para impor a justiça que lhes serve, são
capazes de ultrapassar as fronteiras e usar da força.

No Terceiro Mundo, a impunidade tornou-se um exercício do poder. Des-
respeitar as leis é uma opção rentável, embora perigosa.

O novo modelo está sendo preparado pela elite tecnocrática mundial. Ele
está muito mais ajustado que o da segunda fase da Revolução Verde.
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Ele chega às universidades. Os mesmos professores que abominavam a
matéria orgânica e desprezavam as micorrizas e o controle biológico de pragas
hoje se tornam defensores de práticas que utilizem esses elementos.

O discurso de Malthus retorna. Mais uma vez se fala na necessidade de
aumento da produção agrícola para suprir a carência de alimentos da população
mundial. A propaganda é injetada nas universidades para justificar o esforço
científico e tecnológico necessário para o avanço da biotecnologia e o agribusi-
ness.

Faz parte do jogo a crítica à ciência nacional. Durante a Semana Acadê-
mica Integrada realizada na Universidade Federal de Uberlândia, em novembro
de 1994, alguns “mestres” foram à mídia dizer que o país paga 15 % de royal-
ties pelo frango congelado. Não revelam que quando os norte-americanos obti-
nham sucesso com genética avícola a criação brasileira, em sua quase totalida-
de, era de fundo de quintal Nem indústria de rações existia aqui. A afirmação é,
portanto, alienada.

Caso similar ocorreu na economia florestal. As sementes também vinham
dos Estados Unidos. Eles estavam interessados em propagar o pinheiro ameri-
cano porque já detinham o monopólio de sementes.

Existem alguns debilóides no Brasil que sentem orgulho do segmento
avícola e florestal, mesmo que seja totalmente dependente.

O FUMO FOSFORESCENTE

Nem sempre os cientistas conseguem perceber a diferença entre ter co-
nhecimento e ter a infra-estrutura para fazê-lo chegar ao mercado. Alguns acre-
ditam oniricamente que existem condições para avançar no conhecimento mas
que falta apenas o Estado dar um respaldo no orçamento. É inocência. O Estado
só vai aportar recursos nas áreas apontadas pelo setor industrial, e conforme
determinarem as multinacionais. Como a decisão sobre onde colocar os recur-
sos está nas mãos de tecnocratas a serviço das grandes empresas, não há risco
de falhas neste aporte. Vai ser como eles querem.

A tecnocracia tem interesses bem definidos. Ela auxilia o setor industrial
a soltar seus fogos de artifício. É o bastante. O resto fica para o futuro. Como no
caso da mistura de genes de vaga-lume com a planta do fumo, gerando um
fumo fluorescente. Por enquanto é só uma peça publicitária da biotecnologia,
um instrumento de propaganda da causa industrial. E vão se passar duas déca-
das antes que alguém descubra o mal que representa para o meio ambiente. Mas
aí já é outra história.

Igualmente se noticia a descoberta de uma enzima engenheirada para a
vinificação no Sul do país. É ótimo. Para quem? Quanto vai custar ao produtor
gaúcho a adoção da nova tecnologia? Até que ponto ele vai ficar dependente
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dela no futuro? São questões que não entram em discussão. A Emater difunde e
o agricultor que engula.

Nos países industrializados, o Estado analisa as repercussões futuras da
introdução da nova tecnologia. Nos subdesenvolvidos não cabem avaliações.

Ao biotecnocrata só interessa o sucesso imediato.
Fascinado pelo progresso, ele observa as feitiçarias do mundo moderno:

a transferência de genes humanos para suínos visando seu crescimento mais
rápido; introdução de genes de bactérias em plantas para deixá-las mais resis-
tentes ao frio; genes de peixes do ártico são introduzidos em plantas também
para dar-lhes resistência ao frio.

Não se especulam os riscos. Mexer com a natureza é a prática diária. E
pouco se importam com o fato de uma simples alteração externa provocar uma
grande mudança interna.

Por exemplo:
Sabe-se que os ovos de répteis como jacaré e lagarto, quando incubados

a 31o C nascem machos, se incubados a 33o C nascem fêmeas. Uma diferença
de dois graus na temperatura altera o comportamento de um gene.

Existem muitos casos similares a este.
O conhecimento humano está avançando muito rápido. Mas para onde?

Talvez para transformar tudo num grande supermercado neoliberal.
Por exemplo:
O mongolismo em seres humanos é resultado de uma trisomia no cro-

mossomo 21 que oferta alguns genes extras nele localizados. O efeito sobre os
fetos que têm essa anomalia é terrível. Mas, e agora que a ciência sabe disso o
que farão os tecnólogos com esse conhecimento?

ABISMO TECNOLÓGICO

Duas fundações americanas, Ford e Rockfeller, foram fundamentais para
expansão da Revolução Verde, transformando a agricultura do Terceiro Mundo.
Elas investem agora no agribusiness.

A Fundação Rockfeller julga que se deve plantar milho híbrido com ge-
nes opaco-2, por ter maior conteúdo de proteína. Propagandeia que assim vai
acabar com a fome no mundo. É sabido, porém, que por mais que se plante
milho, por mais que se invista em estrutura de armazenamento, a fome continu-
ará crescendo no mundo.

Enquanto isso cientistas nacionais cobram a aquisição de “canhões de
DNA”, quando na universidade falta giz e papel.

Enquanto isso lá fora eles discutem os hormônios de crescimento (BHG) e
de lactação (MHS) que provocarão um aumento de 20 % na produtividade de
carne e leite. A média de lactação nos países industrializados é superior a 8 mil
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litros de leite por ano. É difícil chegar a um aumento de 10 %, quanto mais 20 %.
Usar técnicas sofisticadas, no entanto, é uma necessidade imperiosa. Faz parte
do jogo capitalista. É preciso criar novos produtos e tem que existir quem os
consuma. O uso destes hormônios, embora ainda seja motivo de controvérsias,
vai permitir obter mais 1.000 litros de leite/ano.

Caberá ao Terceiro Mundo seguir este caminho.
A média de produção láctea no Brasil é de 1.000 Kg de leite/ano. Mesmo

quando o gado sofre com problemas “primitivos”, como verminose, abortos e
envenenamento por agrotóxico. O uso de vermífugo e sal mineralizado pode
aumentar essa média. Mas sal ou vermífugo não são subsidiados pelos países
industrializados e, portanto, não serão motivo de campanhas.

As pesquisas nacionais são específicas. E sofisticadas. Qual o pequeno
produtor que pode utilizar o avanço em transplante e partição de embriões?
Qual o pequeno produtor que pode usar os experimentos desenvolvidos com os
peixes, responsáveis pelo retardamento ou crescimento do animal e assim ter
ganho maior de peso?

De fato, todos esses avanços da pesquisa não são para o Brasil; isto é,
para os pequenos produtores. É sintomático que se difunda a cultura de uvas e
a produção de vinhos no Nordeste, no vale do São Francisco. Mas quem pode
fazer isso? Só os grandes. Pior, quem pode consumir isto? O povo da região? O
povo-guabiru faminto do Nordeste? Alguém acredita que o Estado, através dos
seus órgãos de pesquisa e extensão rural, esteja interessado em acabar com a
fome no Nordeste? Isto não são perguntas, são respostas...
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CAPÍTULO IX

GENES DO PROGRESSO

Os cientistas que introduziram o sorgo de Alepo na Argentina, a lebre e a
tuna na Austrália, a abelha africana no Brasil, eram pessoas de boas intenções.
Todos esses atos, porém, resultaram em catástrofes ou, no mínimo, em profun-
das alterações do meio ambiente.

Também o pai da Revolução Verde, o norte-americano Norman Borlaug,
empresário, sócio de uma fábrica de DDT, e que ganhou o Prêmio Nobel por
seu trabalho, podemos até supor, tinha em vista um futuro melhor para o plane-
ta. Até mesmo Fritz Haber, Prêmio Nobel de Física em 1919 pelos estudos sobre
produção de nitrogênio para fertilizantes e explosivos (o sistema Haber-Bosch)
tinha boas intenções... Ele se dedicou à produção de gases de guerra. Era judeu.
Mas isso não impediu que sua grande obra fosse utilizada para exterminar seus
camaradas durante a campanha nazista.

Acontece que os resultados desses trabalhos científicos resultaram em
terríveis danos à humanidade. Se existir algum juiz supremo atuando no campo
astral ou espiritual para avaliar a Revolução Verde, neste momento já nomeou
Norman Borlaug para a gerência do inferno, assessorando Belzebu em pessoa.
Mais: deve estar implantando a Revolução Verde lá, no Hades. Porque aqui na
terra, os fatos demonstram, a chegada da Revolução Verde representou a im-
plantação de uma filial do inferno.

Como se observa, quando o “cientista” erra, a sociedade paga. A “ciên-
cia” transformada em produto, porém, sempre representa um avanço. Ela abre
perspectivas para novos empreendimentos.

Infelizmente, para chegar ao conhecimento, os cientistas nem sempre res-
peitam barreiras. Sejam elas morais ou éticas. Vale tudo. Muitos prisioneiros de
guerra dos nazistas foram transformados em cobaias e submetidos a experiênci-
as atrozes, incluindo experimentos com biotecnologia. Não só os nazistas fize-
ram isso. Bem mais tarde, em segredo, os norte-americanos aplicaram sobre
alguns cidadãos elevadas doses de radioatividade para avaliar o comportamen-
to do organismo diante do fato.
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Em congressos de medicina, era com um certo orgulho que cientistas
nazistas apresentavam seus trabalhos sobre “níveis de resistência humana à dor”,
ou algo como “tempo de sobrevivência do ser humano quando a derme é extir-
pada”, ou ainda, “condições de sobrevivência da espécie humana em condi-
ções de calor intenso”. Salvo raras exceções, os colegas cientistas reunidos no
conclave elogiavam os trabalhos desenvolvidos pelos nazistas.

Ciência e tecnologia constituem-se nas grandes alavancas do progresso
humano. Mais que isso, para a grande maioria desta civilização representam a
esperança de um futuro melhor para a humanidade. Crêem que, sem os dois,
não haverá progresso e, naturalmente, a civilização estará condenada à morte.

Vale a pena retomar a análise da ciência enquanto religião dos tempos
modernos, iniciada nas primeiras linhas deste livro.

Primeiro, já se viu, ela é apresentada como um mito - ninguém ousa ques-
tionar o valor e o poder da ciência. Também é colocado que ela é neutra, ou
seja, está a serviço de uma causa maior, suprema, cósmica. Um outro aspecto
místico é a existência de deuses - quem é capaz de questionar um PhD, seja lá
no que for? Todo PhD, mesmo que seja um bosta, para todos os efeitos é um
sábio, ou, um santo.

Seguindo o raciocínio, pode se afirmar que a concessão de Prêmio Nobel é
um ritual de beatificação. Um outro aspecto que agora vem à tona é a escatologia.
De fato, se os católicos acreditam na salvação com a vinda do Messias, e os evan-
gélicos insistem em que não há salvação senão através da crença em Jesus, e os
ufólogos dizem que no final dos tempos uma nave espacial virá do céu para resga-
tar uns poucos, se existe isso tudo, então também existe uma noção mística de que
a ciência será a salvação da humanidade. A ciência transformada em tecnologia. E
é por isso que os índios são condenados e desprezados pela civilização moderna -
por não terem, segundo a visão do dominador, desenvolvido uma ciência (o que
não é verdade) e tampouco uma tecnologia (o que também não é verdade). Os
índios foram condenados à morte por não terem desenvolvido o espírito de ambi-
ção e exploração tão característicos desta civilização moderna cristã.

Conhecimento é poder e tecnologia é mais poder ainda. E quem o tem
não abre mão.

No passado uns poucos ainda se preocupavam com a introdução no meio
ambiente de uma molécula química produzida em laboratório. Uns poucos.

Agora, com a biotecnologia, a postura industrial não é diferente.
M. Sagoff disse:

A meta da biotecnologia é melhorar a natureza, substituindo os organis-
mos naturais pelos artificiais para maior eficiência social e lucro, tornando a
natureza segura para a biotecnologia.

(Gene Exchange Mark Sagoff, “On making nature safe for biotechnolo-
gy”, in “Assessing ecological risks of biotechnology”, Boston, 1991)
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Há uma inversão de valores. O que se busca provar é que o homem e o
restante da natureza estão aptos a absorverem os produtos da engenharia gené-
tica. O setor industrial tem interesse na questão. Porque também provar isto dá
lucro. E mesmo que, ao final, seja provado que a engenharia genética é um
desastre para o planeta, até que isso aconteça, o setor industrial já ganhou muito
dinheiro.

O método de avaliação é necessariamente cartesiano. Ou seja, jamais será
feita uma avaliação globalizada dos produtos introduzidos na natureza e dos
efeitos associados a este fato. Talvez só depois de 50 ou 100 anos se descubra
que tal produto foi responsável por determinada doença. A história tem exem-
plos. Foi o que aconteceu com o DDT, que rendeu Prêmio Nobel ao seu inven-
tor. Até que descobrissem seu poder de destruição muitos já tinham morrido, e
muitos já haviam ganho muito dinheiro com ele.

Os biotecnologistas da área agrícola, freqüentemente, acham a opinião
do público sobre os riscos associados à biotecnologia, irracional e subjetiva,
caracterizando esta como incompetente na construção de definição apropriada
de risco.

Entretanto, também os guardiões dos interesses biotecnológicos freqüen-
temente constroem uma visão científica, atenuando subjetiva e inapropriada-
mente os riscos para a comunidade. Os diálogos entre os dois grupos são sem-
pre frustrados, não só por deficiência de informação, mas pela postura
antagônica às biotecnologias. (Gene Exchange)

As biotecnologias, trampolim para a engenharia genética, são o ramo que
mais cresce no mundo. Só o grupo Du Pont investiu mais de US$ 1 bilhão em
pesquisas. O Governo dos Estados Unidos, só na área de saúde, investiu mais
de US$ 3 trilhões em 1990.

A organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE,
publicou 1992 uma lista dos novos produtos gerados pela biotecnologia com
aplicação na agricultura. Eis as quantidades de aprovadas em laboratório:

Tolerância a herbicidas 48357 %
Resistência a vírus 11313 %
Resistência a insetos 8710 %
Incorporação de qualidade 68 8 %
Macho esterilidade 39 5 %
Resistência a doenças 35 4 %
Outros 18 2 %

Países que desenvolveram estes produtos, segundo a OCDE, em 1992:

Estados Unidos 31637 %
Canadá 30236 %
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França 77 9 %
Bélgica 62 7 %
Reino Unido 45 5 %
Países Baixos 22 3 %
Espanha 6 < 1 %
Suécia 6 < 1 %
Dinamarca 3 < 1 %
Alemanha 2
Suíça 2
Austrália 1
Japão 1
Noruega 1

POLÍTICA E PODER

Nos extintos países socialistas do leste europeu, a burocracia mumificou
os antigos ideais revolucionários até se cristalizar num estado totalitário, no fun-
do tão reacionário quanto uma Grã-Bretanha. A experiência socialista chinesa,
que tem lá seus muitos pontos positivos, é também conservadora. Muitos ado-
tam essa postura conservadora por uma questão de sobrevivência. Cuba - soci-
alista e tropical - é o melhor exemplo. É conservadoramente revolucionária. A
revolução cubana não se acabou. Ainda bem. Se parar, os EUA invadem e fazem
da ilha tão submissa quanto é hoje o Brasil e o restante da América Latina.

Eis o grande desafio da utopia socialista: como proteger a revolução sem
se tornar um estado reacionário? Pirante: como conservar sem ser conservador?

A grande vantagem num estado socialista é que os caminhos do conser-
vadorismo ou da vanguarda são determinados pela população. É o povo que
determina seu destino. A história socialista é feita pela maioria da população.

Num sistema capitalista, ao contrário, o destino da nação é determinado
por um pequeno grupo. Esta minoria cretácea, no poder há milênios, define o
que o povo deve gostar, o que comprar, o que cultivar, amar e desamar. A pro-
paganda é sua cúmplice. As palavras enganam. Por exemplo, aqui se diz o
“mundo livre”, ou da “livre iniciativa”, ou ainda “da livre concorrência”.

A propaganda capitalista diz que todos concorrem em pé de igualdade.
Mas como pode alguém que nasce na Favela da Rocinha competir com alguém
que nasce em Copacabana? A propaganda diz: a prosperidade vem através do
trabalho e dedicação; e usa algumas pessoas que fizeram sucesso para demons-
trar essa tese. É claro, foram poucos os que conseguiram superar as diferenças
sociais e entrarem no clube dos ricos. E tem mais, em sua grande maioria estes
usaram das mesmas armas e sentimentos que fazem parte do sistema - corrup-
ção, exploração, roubo, ganância, hipocrisia, mentira.
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A biotecnologia é mais poder.
Na Universidade de Wisconsin, EUA, foi desenvolvida uma bactéria trans-

gênica, Rhizobium leguminosarum, com um gene de toxicidade para inibir to-
das as outras espécies naturais de bactérias do gênero. A intenção, óbvia, é
chegar a exclusividade comercial suprema.

Os avanços são tão rápidos que, quando este livro estiver pronto, muitas
outras criações como esta já estarão no mercado.

Ninguém sabe o que os laboratórios de biotecnologia estão fazendo no
momento. Na área industrial, os estudos são realizados sob sete chaves. Segre-
do total. Na área militar, mais especificamente, as possibilidades de desenvolvi-
mento de armas muito mais perigosas que as armas atômicas são plenamente
viáveis. Aliás, o debate que se faz em torno de armamentos nucleares é um
disfarce para o que está sendo desenvolvido com armas bacteriológicas trans-
gênicas. E se algum maluco americano cria um vírus transgênico letal capaz de
atacar somente as pessoas que têm a cor negra ou parda? Ora, maluco não falta
por lá. E potencial para isto eles têm...

Em janeiro de 1991, o presidente dos Estados Unidos George Bush, deu
uma moratória de 90 dias para entrar em vigor a nova lei sobre biossegurança e
saúde em biotecnologia. O adiamento resultou da pressão dos setores que esta-
vam preocupados com a RIO-92, onde se discutiria, entre outros itens, a questão
da biodiversidade. Havia uma preocupação política e comercial dos EUA em se
manterem à distância dos laboratórios europeus e nipônicos na biotecnologia.

A lei americana de biossegurança inclui restrições às pesquisas com or-
ganismos da engenharia genética:

1) Extensão da Lei de Controle de Pragas, cobrindo as plantas de origem
genética.

2) Extensão da Lei de Controle de Substâncias Tóxicas, cobrindo os mi-
cróbios da engenharia genética.

3) Retirada à isenção na Lei de Controle de Pragas para os testes em
pequena escala de micróbios de engenharia genética.

4) Disciplina nas pesquisas, envolvendo engenharia genética na USDA
(United States of Departament of Agriculture).

Já em maio de 1992, o vice-presidente Don Quayle declarou que as frutas
e legumes da engenharia genética não receberiam avaliação especial por parte
do órgão estatal responsável pela qualidade de alimentos, Administração de
Alimentos e Drogas, FDA. Portanto, os alimentos da engenharia genética não
seriam testados antes de irem ao mercado, não seriam rotulados especificamen-
te e seriam introduzidos sem o controle do Governo sobre eles.

O Governo americano fez o que determinou os grandes grupos empresa-
riais. Passou por cima da lei de biossegurança e expôs a população a riscos que
ninguém avalia sua dimensão.
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Eis mais algumas das brincadeiras comerciais desenvolvidas pelos labo-
ratórios americanos:

- A Universidade de Kentucky transferiu genes de camundongo, ervilha,
bactérias e vírus, para o tabaco, visando reduzir o acúmulo de metais pesados
nas folhas do fumo.

- A Pioneer Hi-breed transferiu genes de castanha-do-pará, feijão, batati-
nha, bactéria e vírus para o girassol, visando aumentar a quantidade de proteí-
nas com metionina nas sementes e marcar genes.

- A Amoco Technology transferiu genes de hamster chinês, ervilha, bac-
térias e vírus para o tabaco visando incrementar a quantidade de esteróis.

HORMÔNIOS

A somatotropina bovina, BGH (ou BST), é um hormônio que funciona nas
células, estimulando o crescimento dos ossos e músculos, aumentando o metabo-
lismo, ingestão de alimentos e produção de leite. Ele controla as funções celulares
em alguns pontos específicos do corpo: músculos, fígado, ossos, glândula mamá-
ria das vacas. A BGH é normalmente produzida em pequena quantidade pela
glândula pituitária e segregada na corrente sangüínea das vacas.

O hormônio BGH não é produto da engenharia genética. O que os enge-
nheiros geneticistas fizeram foi isolar o gene da vaca que codifica o BGH e o
transferiram para uma bactéria. Cultivada em tonéis de fermentação, esta bacté-
ria produz o hormônio em grande quantidade. Depois o BGH é purificado e
está pronto para ser colocado no mercado.

Quatro companhias estão prontas para vender o BGH: Monsanto, Ameri-
can Cyanamid, Eli Lilly e Upjohn. São quatro tipos de BGH em forma de prote-
ínas sintéticas; destas, três têm diferenças químicas da proteína natural BGH.

Os pecuaristas poderão adquirir as proteínas que, injetadas em suas va-
cas, aumentarão a produção de leite. Quem não tiver vaca suplementada com o
hormônio vai produzir menos.

Há uma campanha nos EUA junto à FDA para que se rotule o leite produ-
zido por vacas que receberam o BGH.

Mas a arenga não acaba por aí. E se não houver necessidade de injeção
de hormônios? Estudos feitos por cinco universidades americanas revelam que
animais submetidos ao pastoreio rotativo Voisin dão melhores resultados eco-
nômicos que através do confinamento com injeção de BGH.

A própria Monsanto constatou que o uso de BGH aumenta os casos de
mastite e necrose no tecido do úbere das vacas.

Na dúvida, a Comunidade Econômica Européia optou pelo banimento da
comercialização do uso do hormônio do crescimento BGH por sete anos. O
prazo expira em 2002.
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MARCADORES DE GENES

Em 1994 a revista americana Gene exchange publicou uma carta de Joseph
E. Cummins, professor-associado de genética da Universidade do Oeste, de Ontá-
rio, Canadá. Eis um trecho desta carta:

Estou escrevendo para expressar minha posição sobre o amplo uso de
genes marcadores antibióticos-resistentes na agricultura biotecnológica. Em par-
ticular, muitos cultivos transgênicos que começam a ser testados no campo con-
têm genes marcadores de resistência de bactérias, conferindo tolerância a um
ou dois antibióticos. Os genes são chamados “marcadores” porque as plantas
que os carregam podem ser separadas rapidamente das outras plantas. Como
os marcadores são ligados aos genes comerciais, o processo de seleção, que
isola células de plantas contendo resistências, também seleciona os genes liga-
dos (linked), embora eles não tenham outra utilidade.

Os uso de genes antibióticos-resistentes são alvos de duras críticas por
parte de estudiosos. Alguns alertam para os riscos de utilização de organismos
geneticamente modificados oriundos de microorganismos patogênicos para o
homem e outros animais. Pode ser citado um trabalho de 1989 do National
Research Council, de Washington D.C. intitulado “Field testing genetically or-
ganisms: framework for decisions”.

A incorporação de um gene antibiótico-resistente a um patógeno sujeita-
o a controle terapêutico apenas temporário. O aumento de resistência ao antibi-
ótico é um sério problema econômico e de saúde. Tem aumentado assustadora-
mente a resistência de patógenos associados à tuberculose, doenças venérias e
diarréia terminal, garantem publicações como a Scientific American (264;62,
1991), Journal of American Medical Association (262;355, 1989), New En-
gland Journal of Medicine (342;601, 1991).

Um artigo no New England J. of medicine (324;601,1991) faz um alerta
quanto ao uso de “bactérias-resistentes a todos os antibióticos avaliados, predo-
minantemente aos patógenos de hospitais”. O artigo levanta a suspeita de que
dentro de aproximadamente 50 anos devem aparecer medidas de isolamento e
defesa da população em virtude do aumento das doenças.

Considerando as práticas comuns de comércio nos dias atuais é de se
esperar que grandes quantidades de antibióticos-resistentes sejam liberados no
ambiente. O problema capital é: genes destes antibióticos-resistentes podem se
incorporar a microorganismos da natureza? Como até o momento (pelo menos
que se saiba) não foi constatado nenhum caso estimam-se duas possibilidades:

1) Fragmentos de DNA contendo genes de resistência podem ser libera-
dos para microorganismo do estômago durante a digestão humana ou animal
de plantas transgênicas.
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2) Genes podem ser transferidos de partes de plantas, em decomposição,
para bactérias do solo associadas com estas plantas.

A função de mobilidade dos genes antibiótico-resistentes no mundo mi-
crobiano pode ser transferida dos não-patogênicos para microorganismos pato-
gênicos. (vide Kado e Plasmid 25;225, 1991)

Portanto, a disseminação de genes antibióticos-resistentes nas lavouras
tem sido ignorada ou subavaliada na sua periculosidade. As instituições que
seriam responsáveis pelo assunto precisam iniciar um processo de normatiza-
ção e fiscalização destes produtos, e conhecer o risco que representam para os
seres humanos e os animais.

Aqui cabe a pergunta: o triptófano da Showa Denko Co., um aminoácido
essencial para os seres heterotróficos (aqueles que se alimentam de outros se-
res), não foi engenheirado com genes marcadores de microorganismos antibió-
ticos-resistentes?

Ainda segundo Joseph E. Cummins:

Muitos crêem que as autoridades de saúde da Food an Drug Administra-
tion, FDA, do governo norte-americano, analisaram a misteriosa erupção da
síndrome de eosinofilia miálgica (EMS) ocorrida entre 1989-1990, matando 30
e atingindo mais de 500 pessoas, concluindo que o triptófano produzido pela
Showa Denko Company, através de bactérias transgênicas, não teve envolvi-
mento. Estão enganadas.

Em maio de 1994 o dr. Samuel Page, diretor da Divisão de Produtos Na-
turais da FDA, após três anos de intensa pesquisa, comunicou à Associação de
Toxicologistas Governamentais que a engenharia genética não pode estar rela-
cionada com as causas da EMS.

Entretanto, a empresa japonesa não enviou amostras da bactéria trans-
gênica da produção industrial de triptófano para os testes pertinentes. Sem
estas amostras a FDA está impedida de resolver o mistério. A FDA continua
aguardando o envio de amostras da bactéria engenheirada para solucionar o
mistério da EMS e comprovar se o triptófano da engenharia genética teve ou
não participação.

FUGA EM DIREÇÃO À NATUREZA

A expressão “gene flow” pode ser traduzida por fuga de genes. Ela é
usada como referência para o maior risco associado às plantas transgênicas -
quando genes estranhos, das plantas engenheiradas, “fluem” ou escapam para
a população de plantas silvestres ou parentes selvagens das plantas cultivadas.
Existe uma preocupação muito grande dos ambientalistas e dos ecologistas com
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a possibilidade desses genes estranhos escaparem ao controle e provocarem
alterações em toda população silvestre.

O cruzamento é um fenômeno natural que ocorre tanto nas plantas culti-
vadas quanto nas selvagens. É um fator que favorece o escape dos genes. Mui-
tos genes que foram introduzidos nas plantas através da engenharia genética
são interessantes para as plantas silvestres e suas parentes cultivadas. Algumas
ervas daninhas bem que gostariam de possuir alguns genes que lhes dariam
maior resistência a ataques de insetos, a vírus e a herbicidas - características que
estão sendo introduzidas nas plantas pela engenharia genética.

E o que acontece se uma erva daninha recebe genes deste tipo?
Ora, ela se torna mais difícil de controlar, fica mais resistente, e a tendên-

cia é provocar uma desestruturação do ecossistema. Até que ponto a natureza
está apta a lidar com seres deste gênero, é uma pergunta que os biotecnólogos
não querem ouvir e estão deixando de presente para o futuro.

Pode também ocorrer o contrário: ao invés de aumentar a resistência da
planta, deixa-a mais frágil, com menor poder de competitividade no meio silves-
tre. Alguns genes que estão sendo introduzidos nas plantas em laboratório bus-
cam acelerar o processo de germinação. Pode ser fatal para uma planta no meio
silvestre adotar esta característica porque o ciclo de reprodução é alterado e, natu-
ralmente, fica dissociado dos fatores climáticos locais. Ela pode germinar numa
época em que escasseiam as chuvas, por exemplo, e aí vai morrer por falta d’água.

Um outro aspecto associado à fuga de genes é o fato dos geneticistas
geralmente conseguirem transferir genes simples e não multigenes. As caracte-
rísticas controladas por genes simples são mais fáceis de fugir para o ambiente
que os multigenes trabalhados nas hibidrações tradicionais.

Fatores que limitam a fuga de genes:

1) Existência de incompatibilidade sexual com as plantas aparentadas, caso
as plantas aparentadas encontrem-se à distância que o pólen é disseminado.

2) Somente há cruzamento com parentes sexualmente compatíveis. A fuga
de genes ocorre somente para a população de plantas parentes. Deve haver
compatibilidade para que haja cruzamento. As partes masculina e feminina de-
vem ser compatíveis para a fertilização. Por exemplo, pólen de colza pode fer-
tilizar seus parentes, como a nabiça e a mostarda silvestre, mas não tomates,
pepinos ou álamos. Muitas plantas cultivadas não têm parentes silvestres nos
Estados Unidos.

3) Só ocorrem cruzamentos com polinização à distância. Exceto quando
as plantas parentes crescem a uma distância de polinização a fuga de genes não
pode ocorrer. Mas, se a polinização for através do vento, as plantas parentes
precisam estar a uma distância que o pólen possa chegar, ou não haverá condi-
ções de cruzamento. O mesmo é válido para as plantas que os insetos polini-
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zam. Por exemplo, genes não podem “fluir” entre os trevos selvagem e domés-
tico se as duas populações estão tão afastadas que as abelhas não possam alcan-
çá-las.

Se há uma fuga de genes para uma população silvestre aparece um novo
híbrido. E se ele sobrevive na competição com seus parentes selvagens, os ge-
nes de cultivo têm condições de se deslocar para as populações selvagens.

Pode acontecer o contrário: plantas selvagens com genes de cultivo não
conseguem competir com as plantas selvagens no seu ambiente natural. Afinal
as selvagens estão constantemente passando por um processo de seleção de
características que auxiliam neste ambiente.

São conhecidas situações em que ervas daninhas desenvolveram-se a partir
de fuga de genes de plantas não-engenheiradas. O quadro a seguir mostra isto.
Ele mostra que os híbridos têm sobrevivido o bastante para transferir genes aos
seus parentes selvagens. Existem poucos estudos sobre o assunto. A maioria
dos estudos versam sobre o efeito contaminante da fuga de genes das popula-
ções selvagens para os cultivos - faltam pesquisas para o sentido contrário.

Dois cientistas da Universidade da Califórnia, Norman Ellstrand e Terrie
Klinger, demonstraram recentemente (1994) que, sob controle, comparando a
primeira geração híbrida da nabiça selvagem com a cultivada, a cultivada mos-
trou-se mais agressiva.

Eles observaram que o híbrido produz 15% mais de sementes e frutos nas
condições experimentais do que as selvagens. Embora esta vantagem não seja
vista necessariamente como importante na natureza, ela oferece uma grande
expectativa de que o híbrido possa ser mais competitivo.

Uma vez incluída a planta na população selvagem, novos genes poderi-
am ser selecionados se tivessem vantagens sobre a nabiça selvagem. Por exem-
plo, caso o novo gene conferisse resistência a insetos. Se os transgenes não dão
desvantagens, mas simplesmente permanecem neutros, eles podem, no entan-
to, ser retidos na população selvagem.

Fuga de genes de plantas cultivadas para seus parentes selvagens,
produzindo novas e agressivas ervas daninhas.

PLANTA
CULTIVADA

ANCESTRAL SELVAGEM ERVA DANINHA

Painço pérola Painço selvagem Sibra

Sorgo Johnson Grass Johnson grass (invasor)
Milho Teosinto Tipos de teosinto selvagem
Arroz Arroz selvagem Arroz (invasor)
Painço (rabo de raposa) Rabo de raposa selvagem Rabo de raposa gigante

(invasor)
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ALIMENTOS DA ENGENHARIA GENÉTICA

Lista dos riscos ao ser humano da engenharia genética, descritos pela
FDA americana, publicados na revista Gene exchange, em 1995:

- Novos toxicantes podem ser agregados aos alimentos através da engenharia
genética. Muitas plantas produzem naturalmente uma variedade de compos-
tos como as neurotoxinas, inibidores de enzimas, que podem ser tóxicos e
alterar a qualidade dos alimentos. Geralmente estes compostos estão presen-
tes em níveis não-tóxicos. Mas, através da engenharia genética, podem ser
produzidos em altos níveis.

- A qualidade nutricional dos alimentos da engenharia genética pode ser dimi-
nuída.

- Pode ser significativamente alterada a quantidade de nutrientes nos alimentos
engenheirados. Também sua absorção ou metabolismo no homem podem ser
modificados.

- Novas substâncias podem representar alterações na composição dos alimen-
tos.

- É possível a introdução de uma proteína que diferencie significativamente na
estrutura e função, ou modifique um carboidrato, gordura ou óleo. Cada uma
destas diferenças altera significativamente a composição normal encontrada
no alimento.

- Novas proteínas que causam reações alérgicas podem entrar nos alimentos.
Alergênicos são proteínas que causam reação na população sensível a esta
substância. Transferidas de um alimento para o outro, as proteínas podem
conferir à nova planta propriedades alergênicas do doador.

- As pessoas sensíveis normalmente acabam por identificar os produtos que os
afetam. Entretanto, com a transferência dos alergênicos de um produto para o
outro, perde-se a identificação e a pessoa só vai descobrir o que lhe faz mal
após a ingestão do alimento perigoso.

- Os genes antibiótico-resistentes podem diminuir a efetividade de alguns anti-
bióticos em seres humanos e nos animais.

- Cientistas usam genes antibiótico-resistentes para selecionar e marcar os or-
ganismos engenheirados que foram sucesso. Genes marcadores que produ-
zem enzimas inativadas clinicamente, usando antibióticos, teoricamente po-
dem reduzir a eficácia da terapêutica de antibióticos. Quando ingerida
oralmente no alimento engenheirado, a enzima pode inativar o antibiótico.

Pode-se explicar de outra forma. Uma bactéria produz uma geração a
cada minuto. Sua população é de alguns milhões de indivíduos. Se, por exem-
plo, o cientista maluco quer introduzir um gene de fosforescência em um peixe
faz o seguinte... Ele toma uma bactéria e usa-a como plasmídeo para carregar o
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gene para dentro da bactéria. Mas como ele vai saber se o seu gene está dentro
da célula? Simples, ele transfere caracteres de resistência a um determinado
antibiótico. Depois, para checar se houve absorção do gene, ele cultiva esta
bactéria na presença do tal antibiótico. Aqueles que nascerem seguramente te-
rão o gene da fosforescência. E o que acontece quando esse doido faz o expe-
rimento num peixe, um alimento humano? Surgirão peixes com a fosforescên-
cia e o antibiótico...Que pode ser letal a algumas pessoas...

Não se trata de ficção. Através da técnica de resistência a antibióticos os
japoneses transferiram a capacidade de sintetizar o triptófano para um micror-
ganismo. Morreram 30 pessoas e outras 5 mil foram intoxicadas.
- Os alimentos da engenharia genética podem provocar efeitos inesperados.

A FDA lista diversas razões para se contar com efeitos fora de controle
devido à ingestão de alimentos engenheirados. Ela diz que pode ocorrer a desa-
tivação de um gene hóspede num ser (planta, fungo, vírus) ou alterar o controle
de sua expressão resultando num efeito estranho no alimento.

A eliminação de genes para criar uma planta que atenda aos interesses da
empresa pode criar problemas.

Por exemplo. É possível que algum cientista resolva retirar o gene res-
ponsável pela cafeína no café. Tentando algo meio estranho: um café sem cafe-
ína. A remoção da cafeína, porém, pode provocar um efeito indesejado. Sabe-
se, por exemplo, que aparentemente a cafeína inibe a formação de aflotoxinas,
um potente agente cancerígeno. De modo que grãos de café sem cafeína podem
acumular aflotoxinas e, portanto, representarem um perigo para o ser humano.

Existem relações ainda não perceptíveis à ciência no complexo que for-
ma cada planta ou animal, tanto em nível macro quanto microscópico. São rela-
ções que a engenharia genética, seguindo o jurássico método cartesiano de fa-
zer ciência, não tem condições de perceber. Em outras palavras, estão mexendo
com coisas que desconhecem.

A engenharia genética é um poderoso instrumento nas mãos dos empre-
sários. Ela pode dar a falsa sensação de somente gerar produtos de boa qualida-
de. Ela pode criar nos alimentos tradicionais aspectos que se traduzem geral-
mente como característicos de boa qualidade, definindo cor, textura, aroma,
sabor e aspecto físico. Não precisa alterar o conjunto. A mudança de um aspec-
to pode ocasionar uma reação psicológica que influencia na visão do todo. A
cor do tomate, por exemplo, está associada ao seu sabor.

As companhias que atuam no setor, manipulando geneticamente os ali-
mentos, confundem o consumidor, provocando prejuízos à saúde e à econo-
mia.

As manipulações genéticas trazem riscos aos animais porque pode au-
mentar os níveis de toxina nas rações e altera a composição e qualidade dos
nutrientes.
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A dieta dos animais é restrita a uns poucos produtos agrícolas. Uma pe-
quena alteração numa dieta diversificada é capaz de provocar uma grande into-
xicação.

A manipulação genética é algo extremamente complexo - algo que a po-
pulação desconhece completamente. Se um cientista, involuntariamente, trans-
fere mais material para as plantas transgênicas que o código genético pretendi-
do, favorece a formação de substâncias inesperadas. E, nesse campo, é bom
frisar, um acidente pode representar uma catástrofe.

Alguns cientistas mais sensatos alertam que o uso da técnica de resistên-
cia a vírus na agricultura pode fazer surgirem novas raças de vírus, e daí novas
doenças. Os novos vírus resultam da fusão do DNA da proteína da cobertura do
vírus anterior, com o RNA de um vírus que esteja infectando a célula. O vírus
híbrido passa a ter aspectos diferentes do vírus original para o qual a planta tem
resistência, podendo provocar novas e complexas doenças.

ANIMAIS TRANSGÊNICOS NO MEIO AMBIENTE

A moderna tecnologia permite a transferência de genes artificiais entre
espécies, famílias e níveis, nas linhas dos reinos vegetal e animal. O resultado
das novas combinações tem chance de êxito no meio ambiente; se isso ocorrer,
leva ao deslocamento de organismos preexistentes nos ecossistemas.

O peixe é um bom exemplo. Ao contrário dos animais domésticos, que
sempre precisam de uma assistência humana para sobreviver, os peixes são
animais selvagens adaptados ao seu ambiente. Modificações de pequeno nível
por engenharia genética podem ampliar as fronteiras do seu habitat.

Foi assim que aconteceu quando resolveram implantar o gene do anti-
congelamento num peixe, o linguado ou flounder.

Este gene foi transferido para diversos peixes de água quente. Com a
proteína do anticongelamento em seu sangue, o peixe de água quente pode
sobreviver em águas frias, invadindo um espaço que antes era restrito aos pei-
xes de águas frias. Já se considerou a possibilidade do novo gene “fugir” para
outros peixes, criando novas espécies híbridas. Seriam animais com hábitos
diferentes. E assim um ecossistema pode ser completamente alterado.

O fenômeno pode ser aplicado a outros animais: insetos, camundongos,
gatos,... Com isto se modificaria a taxa de crescimento populacional, tolerância
à temperatura, hábitos alimentares,... Até desequilibrar o ecossistema.

A legislação federal existente nos países desenvolvidos não protege o
meio ambiente dos animais transgênicos.

A regulamentação federal nos EUA, que havia sido publicada em 1986,
trouxe poucas informações a respeito dos animais transgênicos. Na verdade,
ela tinha sido elaborada seis anos antes, quando pouco se falava no assunto.
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Em 1990, a Sociedade Americana de Pesca, alertada sobre o risco das manipu-
lações genéticas, cobrou do Governo a supervisão sobre cada projeto em de-
senvolvimento.

A engenharia genética acaba por se tornar um instrumento que valida as
políticas e as técnicas da Revolução Verde em uso até hoje. Com a biotecnolo-
gia é possível direcionar-se mais ainda a forma de lucro. Uma das novidades é
a incorporação de genes de inseticidas-resistentes em insetos benéficos. A nova
abelha que surge desta manipulação é imune aos agrotóxicos. De modo que o
agricultor não precisa abandonar a antiga prática de envenenar-se e ao meio
ambiente. Os insetos considerados úteis estão protegidos.

Hoje, certamente, a maioria dos agrotóxicos sintéticos são de amplo es-
pectro, matando todos os insetos, sem discriminar utilidade ou potencial co-
mercial. Os agricultores têm se queixado desta matança generalizada. Eles não
gostariam de que as abelhas e os outros insetos polinizadores e ainda aqueles
que são predadores de pragas, morressem envenenados.

A indústria satisfaz os dois quereres: cria insetos com genes resistentes ao
veneno e continua vendendo veneno. É possível que ganhe o prêmio de empre-
sa ecológica do ano pela invenção.

No momento em que este livro é escrito, pesquisas como esta ainda se
encontram nos estágios iniciais. Mas é possível detalhar os passos futuros:

- A primeira fase consiste em encontrar genes resistentes, isolá-los e pro-
duzir cópias dos mesmos.

Em 1993, cientistas da Universidade de Wiscounsin e Cornell, nos Esta-
dos Unidos, chegaram a esta etapa. Eles conseguiram isolar um gene da mosca-
da-fruta (Anastrepha sp.) resistente a inseticidas ciclodienos clorados, como o
Aldrin, Endrin, Telodrin, Isodrin, Hepta, Octacloro etc.

- A segunda fase é mais difícil. O problema agora é desenvolver o sistema
gene-splicing em insetos benéficos para transferir a resistência aos insetos úteis.

Quando o sistema for encontrado, uns poucos insetos estarão protegidos.
A grande maioria dos predadores permanecerão susceptíveis aos inseticidas.
(Para maiores informações, consultar “Proceding National Academy of Scien-
ces”, vol. 88, pp 7709-7213 e M. Hoy 1987 pp. 125 a 138 in “Biotecnology in
Agricultural Chemistry”, H. LeBaron et al., eds. “American Chemical Society,
Washington DC.).

Não é ficção. Marjorie Hoy, da Universidade da Flórida, está tentando
incorporar resistência a agrotóxicos em um ácaro predador.

VACINAS E AROMAS

Conforme divulga a revista Gene exchange, 1995, a Fundação Samuel
Robert Noble, de Ardmore, Okhlahoma, EUA, está tentando desde obter uma
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vacina contra a cólera a partir da alfafa. O USDA autorizou testes de campo
com cultivos de alfafas que contêm o gene de parte da toxina produzida pela
bactéria Vibrio cholerae (o que causa a cólera nos seres humanos).

A toxina da cólera é composta por duas proteínas, A e B. A proteína A
causa a diarréia, principal sintoma da cólera. De acordo com proposta de traba-
lho apresentada pela Fundação ao USDA, sozinha a proteína B não provoca
nenhum efeito no ser humano, podendo ser usada para produzir uma vacina de
prevenção à doença. O propósito do teste de campo é determinar a natureza e
quantidade de proteína B produzida na alfafa.

Produzir vacinas é um grande negócio e a razão de existirem tantos labo-
ratórios atuando neste campo da engenharia genética.

Outro bom campo de negócios é o dos aromas. Engenheiros geneticistas
franceses modificaram as características de crescimento e a produção de óleos
essenciais em gerânios (um tipo de flor) atribuindo-lhe um aroma de limão. Os
cientistas perceberam que acrescentar ADN de uma bactéria do solo ao gerânio
converte-o de uma planta espalhada numa compacta e, simultaneamente, au-
menta o volume de óleos essenciais que contribuem com o seu odor.

Já se falou nesta obra que o sistema capitalista faz a guerra para vender
armas e depois ganha dinheiro com a reconstrução do que destruiu. Ou seja,
parte do princípio de que não importa o negócio, contanto que haja negócio.
Quando trata do meio ambiente não é diferente. O Primeiro Mundo vende suas
sucatas tecnológicas altamente poluidoras e depois vende os filtros para elimi-
nar a poluição.

A biotecnologia, de olho nessa mina, está gerando seus produtos.
A edição de 4 de setembro de 1992 da revista “Science” relata que cien-

tistas canadenses conseguiram transferir o gene humano metalothioneina para
variedades de colza, tabaco e alfafa. Este gene tem a propriedade de quelatar
(seqüestrar) metais. A intenção é desenvolver plantas que despoluam o solo e as
águas, em especial nas proximidades das minas.

Estão sendo produzidas bactérias engenheiradas para produzirem etanol
a partir de resíduos orgânicos. Uma delas é a bactéria Klebsiella planticola.

Dois pesquisadores da Universidade de Oregon, Elaine R. Ingham e Mi-
chael T. Holmes, avaliaram o impacto ambiental causado por esta bactéria. O
relato deles afirma que numa certa amostra a bactéria fez um bom trabalho
convertendo o lixo em etanol mas também reduziu à metade os fungos benéfi-
cos associados a raízes em estágios precoces e críticos de desenvolvimento ve-
getal. Um problema muito sério - sem as bactérias associadas às raízes o nitro-
gênio do ar não é convertido numa forma em que a planta possa usar. Os cientistas
observaram que caso a Klebsiella fosse liberada e dispersa no meio ambiente a
agricultura americana poderia passar por um catástrofe. Esse etanol sairia muito
caro...
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EFEITOS INESPERADOS

O campo da engenharia genética é um mistério. É uma espécie de feitiça-
ria. E os cientistas estão agindo como aquele jovem aprendiz da fábula de Go-
ethe que um dia Walt Disney transformou em desenho - existem fórmulas, com-
plexidades, energias, que são desconhecidas. E mesmo assim, em nome das
oportunidades de negócios, fazem tudo.

A questão é: os cientistas sabem, pelo menos, os efeitos provocados por
um gene artificial dentro de um outro organismo? Conseguem avaliar comple-
tamente como este novo organismo vai se comportar? Conseguem avaliar os
riscos sobre o meio ambiente?

A resposta é uma só: não.
O fato é que a grande maioria dos cientistas sabe que o gene manipulado

é muito mais complexo que o processo em que ele está inserido. Por exemplo,
os mecanismos para viabilização dos métodos artificiais de transferência de
genes, como o eletroporation, são mistérios. Os locais de integração dos genes
estranhos no cromossomo não podem ser determinados precisamente. Os efei-
tos dos novos genes no mecanismo receptor depende de um complexo de inte-
rações em nível molecular, celular e relações com os órgãos. Estas interações
não são inteiramente compreendidas e difíceis de serem previstas.

Mesmo que o homem tenha conseguido feitos espantosos, ainda falta co-
nhecer muito para que seja capaz de prever os efeitos dos feitiços que provoca.

Segue uma relação de experimentos com organismos engenheirados que
surpreenderam os cientistas em razão dos estranhos resultados obtidos. A prio-
ri, não deve constituir surpresa a sua ocorrência, uma vez que se trata de uma
nova tecnologia aplicada sem o domínio completo. Os casos apresentados a
seguir revelam pura e simplesmente que a engenharia genética é pouco previsí-
vel para ser declarada segura e livre, excluindo-se, portanto, de uma fiscaliza-
ção por parte do Governo.

Eis os casos...

CASO 1 - Baixo rendimento em algodão.
Atentos à produção de um algodão resistente a insetos, cientistas introdu-

ziram dois novos genes num cultivar de algodão não engenheirado. Os dois
genes têm por características a produção da toxina inseticida Bt e a proteína que
confere resistência a antibióticos.

Nenhum dos genes, evidentemente, está associado à produtividade. No
entanto, os testes de campo conduzidos na Universidade de Mississipi, mostra-
ram que um dos algodões transgênicos tinha produtividade muito mais baixa
que dos seus pais, e que o gene Bt não produzia toxina suficiente para protegê-
lo do ataque de pragas.
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Opinião dos autores do experimento: “Nós detectamos maiores mudan-
ças na colheita com a inserção de dois genes simples no cromossomo da planta,
quando não esperávamos afetar estas propriedades”.

(J. Jenkins, W. Parrot, J,. McCarty, K. Barton, P. Umbeck. 1991. “Field
test of transgenic cottons containing a Bacillus thurugiensis gene”, “Mississipi
Agricultural and Forestry Experimental Station, Technical Bulletin, 174”)

CASO 2 - Petúnias muito mais brancas
O primeiro teste feito em larga escala com organismos modificados gene-

ticamente surpreendeu os cientistas alemães do Instituto Max Planck. Eles ti-
nham planejado obter petúnias com genes de milho determinantes de flores
vermelhas. Esperavam usar genes de milho para marcar e identificar genes em
cada lugar do genoma da petúnia. Uma idéia fabulosa. Os cientistas instalaram
os genes vermelhos do milho nas petúnias contando com o “salto do gene”
nestas plantas, criando um novo transgene que interferisse na função, causando
uma variação do branco ou parcialmente branco.

Eles ficaram surpreendidos, quando encontraram as flores mais brancas
do que haviam predito na hipótese do “salto de genes”. As flores permaneciam
mais brancas porque o novo gene-pigmento fora inativado. Os cientistas desco-
briram que o efeito resultou de uma modificação química chamada “metila-
ção”, importante reguladora na seqüência de início da produção genética de
pigmentos.

Em suma, ao buscar isolar um “salto de genes”, os cientistas depararam-
se com um efeito ambiental, a “metilação”.

(D. Mackenzie, 1990. “Jumpimg genes confound german scientists”. “New
scientist”, 15, p.18)

CASO 3 - Mais petúnias brancas
No final de 1980, cientistas da “DNA Plant Technology”, de Oakland,

Califórnia, estavam tentando dar outra pigmentação às petúnias. Usando enge-
nharia genética, inseriram cópia de gene de “chalcone sintase” - uma enzima
que auxilia a planta na produção de pigmentos. Para surpresa dos estudiosos,
muitas petúnias, ao invés de ficarem coloridas, branquearam-se. Algo foi agre-
gado com a cópia extra do gene inibindo a produção de pigmentos.

O fenômeno se chama “co-supressão” ou “transswitching”. Ele mostra
como um novo gene pode interferir sobre o antigo, causando um efeito sobre os
dois.

(Anonymous, 1990. “Science and Technology”, “The Economist”, July
14 p. 83)
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CASO 4 - Herança de lento crescimento em fermentos
Plasmídio DNA é uma porção de plasma de um organismo. Sua introdu-

ção em fermentos, não através de “transformação” ou “eletroporação”, mas
através de outro método chamado “citoducção”, produz um crescimento lento
do fermento que é transferido de geração para geração. “Transformação” e “ele-
troporação” são dois métodos comuns usados para transferir DNA estranho para
organismos.

Foi uma surpresa para a equipe de cientistas descobrir que o método de
introdução de novos genes poderia causar efeitos hereditários nas células do
fermento hóspede. De acordo com os autores: “o uso da tecnologia de DNA
recombinante em fermentos vai precisar de uma forma mais precisa e completa
de manipulação do genoma”.

(N. Danash, D. Gardner and S. Oliver, 1991. “Dano hereditário para
fermentos causados por transformação”, “Biotechnology”, 9:179-182)

CASO 5 - Suíno enfermo
Na esperança de fazer os porcos crescerem mais rapidamente, cientistas

transferiram para o porco comum o gene do hormônio de crescimento humano.
O experimento não surtiu efeito. Os porcos comuns cresciam mais rápido que
os engenheirados. Além do mais, os que resultaram da engenharia genética,
exibiam baixa fertilidade, musculatura frágil e úlceras.

Estudos mais recentes demonstraram que porcos que contêm transgenes
para crescimento obtidos de hormônios crescem rápido se alimentados com uma
dieta com elevada quantidade de proteínas. Mesmo assim apresentam sérios
problemas (efeitos colaterais, digamos assim): esterilidade, letargia e descoor-
denação motora - uma espécie de franskenstein suíno.

(V. Pursel, C. Pinkert, K. Miller, D. Bolt, R. Campbell, R. Palmer, R. Brinster,
e R. Hammer. 1989, “Genetic engenheering of livestock , Science”, 244: 1281;
Marx, J.L. 1988. “Putting foreign genes into domestic animals, Science”, 242:32)

CASO 6 - Batatinhas loucas
Um artigo publicado no “Wall street journal”, mostra resultados obtidos

por cientistas usando técnicas modernas para desenvolver batatinhas. O objeti-
vo da equipe era desenvolver batatas com casca mais resistente. Feita a manipu-
lação genética, porém, eles se depararam com batatas com brotos púrpuras,
pele de jacaré, brotos marrons, e até batatas com algo parecido com o nariz de
Pinochio. Na opinião do articulista do jornal, essas modernas técnicas de enge-
nharia genética para alterar os alimentos está se tornando um negócio de escon-
de-esconde. Aberrações como esta devem estar ocorrendo com freqüência e
não vêm a público.

(K. Yamada, 1992, “Genetics vegomatics splice and dice with weird re-
sults, Wall Street J.”, abril 13.)
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ABOBRINHAS RESISTENTES

Em 1993 Upjohn Company solicitou ao Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, USDA, que a sua abobrinha squash, transgênica, resistente a
viroses, seja identificada como não-praga vegetal. Se a USDA concordar, signi-
fica que haverá uma quase-permissão para comercialização desta planta. E os
cientistas sabem que as abobrinhas são vítimas de um vírus devastador, capaz
de aniquilar a lavoura de abobrinhas.

Caso isto ocorra existem, no mínimo, três expectativas:
1) Ela vai se tornar uma invasora sobre as culturas tradicionais, exigindo

caras formas de controle; vai provocar outros impactos ambientais.
2) Transferência de genes, via pólen, para as cucurbitáceas selvagens que

existem no Centro de Dispersão no Leste dos Estados Unidos, conferindo resis-
tência a vírus. Na opinião do doutor Hugh Wilson, um especialista em abobri-
nhas, a adição do gene às abobrinhas selvagens vai significar um incremento
das perdas nas lavouras devido à infestação dos campos pelas abobrinhas sel-
vagens e perda de diversidade genética devido ao deslocamento das espécies
selvagens pelas plantas transgênicas. A vitalidade futura das abobrinhas selva-
gens está ameaçada.

3) A proteína da capa do vírus, introduzida na abobrinha, pode combinar-
se com um outro vírus que estiver infectando a abobrinha, criando novas viroses.

Na era Reagan, o USDA existia a lei sobre plantas invasoras, a “Federal
plant pest act, FPPA”, para regular os cultivares criados através da engenharia
genética.

Mais recentemente, porém (em 1995), o USDA anunciou a aprovação
provisória da petição da Upjohn Co. para comercialização da abobrinha trans-
gênica resistente a viroses.

Este é um bom exemplo de como a engenharia genética aplicada pode
provocar um transtorno ambiental.

HERBICIDAS NÃO-SELETIVOS

Metabólitos são produtos de transformação de um organismo vivo; e de-
gradabólitos são aqueles obtidos fora do organismo (por efeito do sol, tempera-
tura..) Na pesquisa dos agrotóxicos, a empresa dedica bastante atenção ao ras-
treamento e identificação de todos os metabólitos e degradabólitos. É uma forma
de garantir com certeza que a molécula descoberta estará protegida da possibi-
lidade de um concorrente desenvolver um similar a partir de um metabólito ou
degradabólito. Já aconteceu no passado (com inseticidas clorados, fosforados,
carbamatos, piretróides, fungicidas, herbicidas), e hoje as empresas tomam bas-
tante precauções para que o fato não se repita.

Untitled-1 10/08/2015, 10:14303



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ304

Quando se lida com biotecnologia é mais complicado para registrar o
produto. A descoberta de um fungo, bactéria ou planta, que detoxifique o prin-
cípio ativo do agrotóxico é um caminho para se encontrar o gene ou genes
responsáveis por esta inativação. Posteriormente vai se tentar sua transferência
para plantas cultivadas sensíveis a este herbicida, em cuja cultura o produto não
poderia ser utilizado. Com a transferência deste gene, a cultura torna-se resis-
tente ao veneno.

Deste modo, bactérias do solo, algas, plantas selvagens, plantas orna-
mentais, têm possibilitado o isolamento de genes que acabam sendo transferi-
dos para plantas cultivadas, visando o mercado de herbicidas.

Exemplo:
Todos os cultivares de algodão são sensíveis ao Bromoxynil. Mas foram

encontradas bactérias de solo que detoxificam o princípio ativo do produto. O
gene responsável por esta detoxificação foi localizado e transferido para plan-
tas de algodão pela Calgene Co. Os cultivares de soja, girassol, trigo etc. do
mesmo modo, podem também receber gene da bactéria e tornarem-se resisten-
tes ao Bromoxynil.

O exemplo mostra claramente como o processo biotecnológico sucessor
do agrotóxico não altera o quadro mundial de domínio. As empresas de agrotó-
xicos fazem parte do mesmo grupo das produtoras de sementes. Cabe-lhes nes-
te instante verticalizar e ampliar o mercado, casando a variedade transgênica
com o produto. Antes vendiam a semente que precisa dos agrotóxicos e fertili-
zantes que eles produziam, agora foi acrescida à semente que já contém o antí-
doto para o agrotóxico. É como se vendessem um alimento envenenado a uma
pessoa e depois também vendessem seu antídoto.

Este ramo anda adiantado. A revista Gene exchange, de 1995, informa
que já se comercializam sementes com introdução de resistência genética a her-
bicidas, conforme o seguinte percentual: Milho, 45%; Soja, 24%; Algodão, 13%;
Tomate, 6%; Batatinha, 4%; outros, 8%.

O SOCIOLOGISMO NEOLIBERAL DE FHC

O presidente Fernando Henrique Cardoso vai ficar na história como um
dos maiores flagelos já visto neste país. Nem os primeiros bandidos que chega-
ram aqui no ano de 1500 foram tão cruéis quanto ele. Nem os militares, que
fizeram da tortura o cotidiano desse povo, foram tão entreguistas. FHC veio para
ser a continuidade. O que o outro Fernando, o Collor, não conseguiu, ele o fez.

Collor foi uma criação do laboratório da direita mas nasceu com um gene
meio troncho, esculhambado, e por isso o defeito só apareceu mais tarde. Era
jovem, bonito, liberal, atleta, formado na Suíça, rico, elegante... Um bom pro-
duto de laboratório. Tanto que a Rede Globo passou a investir nesse cyborg
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desde cedo. Mas, colocado no cargo, começou a manifestar alguns desvios
técnicos. Exagerou na vaidade, perdeu o rumo, acordou se achando Napoleão,
brigou com todo mundo - foi expulso do trono.

Aí a direita viu FHC. Era mais inteligente ainda, também elegante, bonito,
não era jovem, mas sempre pega bem a imagem de um homem maduro; profes-
sor universitário, capaz de tagarelar em 500 idiomas, e, o mais importante, era
“um esquerda convertido”.

Quando o muro de Berlim desabou, antes da poeira assentar, o capitalis-
mo subiu nos escombros para anunciar que ali morria a esquerda, o socialismo.
Também disse que toda esquerda, todas as experiências socialistas, tal qual a
União Soviética, tinham sido ou eram necessariamente ditaduras; tinham fra-
cassado e caminhavam para o fim.

A direita no Brasil estava buscando um homem que provasse tal hipótese
e um pouco mais. Era preciso mostrar que agora não havia mais direita e es-
querda, que era tudo uma coisa só - o mundo livre, ou, o neoliberalismo.... Ao
se converter ao neoliberalismo FHC - sociólogo, professor universitário, ex-
comunista etc. - mostrava que este era o caminho certo, a salvação da humani-
dade. FHC, que na falta das tábuas com os mandamentos, trouxe o Plano Real,
era o Messias anunciado.

Claro que era uma enrolação, uma grande mentira. FHC, de fato, foi um
clone de Collor. Os dois foram montados na mesma panela. No fundo, os dois
exalam o mesmo bolor. Basta olhar para o cenário político da época em que
Fernando Henrique assumiu: FHC foi ministro de Itamar Franco, que era vice
de Collor. Adib Jatene, foi ministro da Saúde de Collor e depois de FHC. Marco
Maciel, eleito vice-presidente da República com FHC, foi líder do Governo no
Senado nos tempos de Collor. Marco Maciel foi ministro nos governos milita-
res, beneficiando-se dos atos de exceção.

Nada mais natural que o presidente Fernando Henrique Cardoso desse
continuidade ao projeto de expoliação da nação brasileira. Na verdade ele não
provava que tinha ocorrido o fim da divisão esquerda-direita. Ele só mostrava
como um sistema, construído e mantido a custa do sangue da maioria da popu-
lação, mudava a embalagem. Isto, FHC é só embalagem. Nem biodegradável
ele é.

Em entrevista ao Jornal do Brasil de 28/9/96, o professor de ciência
política da Universidade de Buenos Aires, Atílio Borón, explica o custo do neo-
liberalismo (pregado pelo Governo FHC) lá e aqui:

(Na Argentina) o neoliberalismo, em dois anos conseguiu o mesmo que
sete anos da “guerra suja” argentina. Estas políticas têm um custo social altís-
simo. Estes países são muito mais dependentes do que há 30 anos, quando
surgiu a teoria da dependência. Que ministro da Economia decide com total
independência do FMI e do Banco Mundial? Desconheço. Somos países muito
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débeis. (...) Minha oposição ao neoliberalismo se dá porque ele nos propõe
uma má sociedade. Um Brasil neoliberal é um Brasil mau como país. Porque o
neoliberalismo parte de um princípio filosófico de que as desigualdades sociais
são naturais e definitivas. Isto se choca com 2.500 anos de tradição política
ocidental. Desde Platão sabemos que isto não é correto. (...) Eu creio que é
muito difícil se falar em sustentar um regime democrático em uma economia
neoliberal. Este modelo tende a transformar os direitos sociais e políticos em
simples mercadorias. Veja o caso da educação. Sempre foi considerada um di-
reito. Sob uma nova ótica, a educação se transformou, segundo o Banco Mun-
dial, em serviço, e serviços devem ser pagos.

O processo de privatização iniciado no Governo Collor foi aperfeiçoado
no Governo FHC. Sem muitos critérios. Sem muita decência. Por exemplo, uma
estatal francesa acabou adquirindo a Light do Rio, usando título roubados de
outra empresa! Os bancos, falidos por conta de má administração e do fim da
sopa que era a inflação, foram a bancarrota. Mas FHC arranjou dinheiro em-
prestado para eles: mais de R$ 12 bilhões. Depois o ministro da Saúde, Adib
Jatene, reconheceu que o sistema estava na UTI, e coube à população, através
de um novo imposto criado pelo Governo (a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira, CPMF) tapar o buraco.

Quem tem no Governo gente desse nível vive em estado de choque. Cada
ato seu significa risco de vida para a nação. Foi o caso da lei de Patentes...

ENTREGARAM A RAPADURA

Por cinco anos a Lei de Patentes foi segura no Congresso Nacional. No
fundo muita gente sabia - incluindo os entreguistas - que ali havia muito ouro.
Afinal, era a biodiversidade brasileira que estava em jogo, talvez a maior rique-
za nacional.

Ela foi entregue bonitinha, arrumadinha, do jeito que os americanos que-
riam. Melhor até. FHC se apresenta na história como um dos mais reles entre-
guistas do patrimônio nacional.

A questão pegou fogo no Congresso em 1995/96, quando os EUA mais
descaradamente pressionaram o Brasil para que aprovasse uma lei de patentes ao
gosto deles. Mais que pressão, eram ameaças. Ou o Brasil fazia uma lei como eles
queriam ou haveria retaliações comerciais. Ora, se o Ministério das Relações Ex-
teriores, o Governo como um todo, tivesse coragem, ao invés de formado por um
rebanho de entreguistas; se eles tivessem algum compromisso com o futuro deste
país, denunciariam essas ameaças na Corte Internacional, ou buscariam meios
para enfrentá-la. Nada disso foi feito. A solução encontrada foi a mais covarde, a
mais bandida possível - fazer tudo do jeito que eles queriam. Tudo isso para o
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Brasil se mostrar moderno, modernista, e, grande sonho de FHC, fazer parte do
Conselho de Segurança das Nações Unidas. O tesouro nacional constituído pela
biodiversidade foi entregue aos grandes laboratórios multinacionais por conta da
vaidade de um presidente e da omissão de diplomatas.

Conforme artigo assinado pelo jornalista César Benjamin para a revista
Atenção! (no 4/ 1996), a conspiração entreguista do patrimônio nacional atra-
vés da lei de patentes se sedimentou em 1991, quando o embaixador brasileiro
em Washington, Marcílio Marques Moreira, fez a encomenda da lei a uma em-
presa a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ela foi tradu-
zida para o português e se converteu no Projeto de Lei 824, enviado ao Con-
gresso em 1991. Em outras palavras: a lei brasileira não foi só imposta pelos
EUA; ela foi feita pelos EUA!

Na matéria, Cesar Benjamin, mostra que o Brasil nunca foi pirata. Pelo
contrário. Ele sempre respeitou tratados internacionais sobre patentes. É um
dos onze signatários originais da Convenção de Paris de 1883, que regulamen-
tou pela primeira vez o tema em âmbito internacional, e subscreveu as oito
alterações que ocorreram até os dias de hoje.

Mas o Brasil e outros países pobres nunca foram considerados prioritários
para o depósito de patentes, previsto pela Convenção de Paris. De modo geral, os
detentores dos direitos optaram por não depositar aqui seus pedidos, privando os
brasileiros da descrição dos inventos e desprezando a produção local. Por isso,
grande parte das patentes existentes caiu em domínio público em nosso país, e em
outros, sem qualquer pirataria.

E os Estados Unidos, que vivem acusando o Brasil de pirata? Quase sem-
pre os EUA estiveram fora da lei, e assim continuam.

No fim do século XVIII, quando os Estados Unidos estavam prestes a
iniciar seu esforço industrializador, decidiram não reconhecer nenhuma paten-
te estrangeira. Sua lei passou a admitir a concessão de patentes apenas para
seus próprios cidadãos. Todas as invenções do mundo eram apropriadas livre-
mente por cidadãos americanos. No século XIX, o estado americano passou a
reconhecer o direito a patentes apenas para estrangeiros, desde que residentes
há mais de dois anos em seu território. Como esse dispositivo conflitava com a
Convenção de Paris, os EUA se mantiveram fora dela por considerá-la muito
restritiva ao seu próprio desenvolvimento.

Nos anos 70, para forçar a abertura e poder sobres os novos mercados,
em benefício das multinacionais do setor, os EUA provocam alterações no siste-
ma internacional de patentes. E o Brasil e outros países que não possuem em-
presas de porte multinacional, tornam-se piratas.

Untitled-1 10/08/2015, 10:14307



SEBASTIÃO PINHEIRO E DIOCLÉCIO LUZ308

Os países desenvolvidos abrem negociação lentamente. O Japão, só de-
pois que se torna o segundo maior produtor mundial de fármacos, a partir de
1976, aceita patentes dos produtos; em troca obtém livre acesso aos mercados
da Europa e Estados Unidos. A Suíça, sede da terceira maior indústria farma-
cêutica do planeta, só começa a negociar em 1978. Itália também. Áustria, Co-
réia do Sul e Formosa, só o fazem a partir de 1987. A Espanha decide reconhe-
cer as regras a partir de 1986, mas exige um prazo até 1992 (alegando que
precisa investir em pesquisa e absorver tecnologia), e condiciona a sua entrada
na Comunidade Econômica Européia.

A norma geral é: alterar gradativamente os sistemas legais, sempre em
processos negociados, com salvaguardas, aceitando finalmente a mudança quan-
do a relação custo/benefício torna-se favorável à indústria local.

Mas, nos anos 80, os Estados Unidos resolvem mudar o campo de jogo,
deslocando as decisões para um cenário que lhe é mais favorável, o Acordo
Geral de Tarifas, Gatt. Em 1986, a chamada rodada do Uruguai do Gatt envol-
veu 196 países. A discussão prolongou-se, mas os americanos, ao seu estilo,
usaram a sua Lei de Comércio (a Super-301), que impunha sanções unilaterais
ao Brasil e outros países ainda não ajustados. Uma corte internacional conside-
ra isso proibido, mas quem tem Rambo tudo pode. Três brasileiros, na época
obscuros, foram cúmplices da armação americana apoiando essas medidas:
Marcílio Moreira Marques, Rubens Ricúpero (aquele que tinha cara de monge
franciscano e foi atingido por um raio parabólico) e Tarso Flexa de Lima. Coin-
cidentemente, logo depois, os três subiram na vida pública...

Ricúpero, um homem que mais tarde se confessaria sem escrúpulos nos
estúdios da TV Globo, quando no Governo Collor, como embaixador brasileiro
junto ao Gatt, defendia os interesses americanos com relação à lei de patentes.
Sob ameaça ele cedia tudo, sem exigir concessões.

Em 1991, o Projeto de Lei 824 caminha no Congresso pressionado pelo
lobbie das indústrias farmacêuticas americana, embaixada americana, gover-
no brasileiro. Na Câmara, o parecer de Ney Lopes (PFL-RN), aprovado em
1993, é pior que o projeto original, ao favorecer mais ainda os detentores de
patentes e admitir a patentealidade de produtos e processos biotecnológicos.
No Senado, recebe duas versões: a de Ney Suassuna (PMDB-PI), aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça, e a de Fernando Bezerra (PMDB-RN), que
foi a versão aprovada pelo Senado.

O Projeto de Ney Suassuna, que cumpre todas as determinações do Gatt
e tinha o apoio da comunidade científica brasileira, foi descartado pelo Gover-
no de FHC.
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Num ambiente de decência, o Congresso teria autonomia para decidir e revi-
dar agressões como as dos Estados Unidos. Como lembra César Benjamin no arti-
go, a autonomia dos parlamentares permitiria que eles revidassem o ataque a inde-
pendência da nação. O que se viu, porém, foi o contrário: se o Governo é subserviente,
o Congresso é mais ainda. A empáfia do Executivo, e em especial do Itamaraty
(onde residem todos os bolores monarquistas, um lugar onde ainda se acham diplo-
matas consideram-se condes e viscondes) é ridícula diante de situações como esta.
Se nestas circunstâncias, quando estava em jogo a soberania nacional, o Itamaraty
age em defesa dos interesses internacionais, talvez seja mais conveniente fechá-lo.
O que fez fere a dignidade pátria. Em outra época, no futuro, quando o apoio à
pirataria legalizada for considerado crime, eles irão para cadeia.

 A Índia, que é considerado um país de miseráveis, de fanáticos religio-
sos, lugar onde vaca ainda é animal sagrado, foi mais valente que toda esse
rebanho de governantes nacionais. Eles não reconhecem patentes sobre biotec-
nologia enquanto os Estados Unidos não assinarem o Tratado da Biodiversida-
de da Conferência do Rio, a RIO-92. O Tratado prevê compensações para os
países detentores da biodiversidade. Por isso os americanos, que tradicional-
mente fazem pirataria legalizada em todo planeta, se recusam a assinar.

O Brasil, grande potência mundial, ambicionando se tornar o líder conti-
nental, no fundo é besta. Possui a maior biodiversidade do planeta, sabe que os
americanos estão de olho nela - e por isso impõem a lei de patentes - e nem
estabelece condições. O importante, na visão desse sociólogo-marechal-narci-
sista é entrar no Primeiro Mundo. Vai entrar roto, sem nada nas mãos, fedendo a
cachorro morto, pela área de serviço, mas com um discurso em inglês, e acha
que isso ainda impressiona lá fora. Podem até deixar esse vagabundo endivida-
do metido a finesse sentar à mesa, mas porque estão de olho no que ainda
podem tirar dele.

Os países desenvolvidos só passaram a aceitar regras de patenteamento na
área farmacêutica depois de terem consolidado suas próprias indústrias nacio-
nais. Eles pressionam os países em desenvolvimento para que adotem de imedi-
ato lei de patentes que beneficiem as indústrias multinacionais.

Em resumo:

O parlamento europeu e a Índia repudiaram o patenteamento em biotec-
nologia. A Argentina exigiu um prazo de oito anos para adotar a nova lei e
rejeitou o patenteamento de medicamentos básicos. Já a lei brasileira não im-
põe nenhuma restrição ou contrapartida aos detentores das patentes, cedendo
mais do que própria legislação internacional recém-aprovada.

A indústria farmacêutica clássica, de base química, não é o verdadeiro
centro da controvérsia: as multinacionais já controlam firmemente esse merca-
do, com ou sem patentes. E tende a perder importância. Seu auge ocorreu entre
as décadas de 30 e 60, com as sucessivas descobertas de compostos químicos e
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de antibióticos. Nas décadas de 70 e 80, o ritmo das inovações diminuiu, muitas
patentes importantes nessa área caducaram, os mercados ficaram relativamen-
te saturados, a capacitação teconológica de novos países aumentou.

Daí o esforço para abrir e controlar uma nova fronteira tecnológica - a
da chamada biotecnologia de terceira geração - para onde a indústria tende a
migrar.(...) Com a lei aprovada, o que impedirá que empresas americanas usem
sua enorme dianteira tecnológica atual para patentear, nos próximos anos, os
princípios ativos fundamentais, presentes em nosso patrimônio natural cujo
acesso é livre?

O TAMANHO DA RAPADURA

Até que ponto a Lei de Patentes foi ruim para o Brasil? Até o ponto dela
ter fechado a possibilidade do Brasil ter acesso à sua própria biodiversidade.
Ou seja, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga... se constitu-
em em patrimônio nacional, mas só em teoria, porque a fauna e a flora estão nas
mãos das multinacionais.

Os militares que se fizeram de nacionalistas, berrando que havia uma
campanha internacional para tomar a Amazônia do Brasil (só faltou dizer que
eram os comunistas chegando mais uma vez) engoliram calados a Lei de Paten-
tes. De qualquer modo, eram milicos de pijama, gente que não apita. Porque os
da ativa fecharam com FHC, calados, engoliram este sapo. Sapo? Talvez nem
sapo nos sobre. A aprovação da Lei de patentes saiu pior para o Brasil do que
ter entregue a Amazônia a algum grupo internacional, como foi proposto pelo
governo americano. Nessa rapinagem levaram não só a Amazônia, mas todos
os outros grandes ecossistemas nacionais. Até os sapos vão ter dono - eles.

O Parabólica, informe do Instituto Sócio Ambiental, ISO, Organização
Não-Governamental que tem como enfoque a questão indígena, denuncia na
edição no 20, julho/96, que uma empresa norte-americana com sede na Califór-
nia patenteou a ayhuasca, a planta sagrada dos índios da Amazônia, usada tra-
dicionalmente em rituais. A planta, um cipó, o Banisteriopsis caapi, também
chamado de mariri, junto com as folhas de um arbusto, a chacrona, ou Psico-
trya viridis, preparados em infusão são utilizados nas cerimônias de duas religi-
ões brasileiras Santo Daime e União do Vegetal.

Patentear a Oasca é como patentear a hóstia católica. Uma heresia. O
autor foi Loren Miller, proprietário da Internacional Plant Medicine Corporati-
on. Mas é bom ir se acostumando. Agora que o Brasil é modernoso, notícias
como esta serão comuns.

Um outro artigo da mesma publicação, assinado por Ricardo Ventura San-
tos e Carlos Coimbra Jr., alerta para uma nova espécie de vampirismo: o comér-
cio de DNA humano. Diz o artigo:
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A feira paralela ao congresso da Associação Norte-americana de Antropó-
logos Físicos, realizada em Carolina do Norte, em abril (de 1996), apresentava
um estande que chamava a atenção. Era de uma empresa especializada na venda
de culturas de tecido humano estabelecidas a partir de células sanguíneas. Muito
atenciosa a recepcionista informava que o acervo de “diversidade humana” ha-
via sido estabelecido com material coletado em 15 diferentes populações. Ela
também explicava que a empresa não teria fins lucrativos e que estaria interessa-
da em expandir seu banco de culturas. Entre as opções disponíveis encontra-se
material de dois grupos indígenas da Amazônia brasileira - os Karitiana e os
Suruí, de Rondônia. Endereço na Internet: telnet coriell.umdnj.edu login onnline.

A genética das populações indígenas amazônicas está entre as mais bem
estudadas do mundo. Até recentemente, as pesquisas baseavam-se sobretudo
na análise da freqüência de marcadores sanguineos. Delas não se esperava
tirar produtos comercializáveis. Seus resultados eram eminentemente acadêmi-
cos. Mas os tempos mudaram. Os avanços técnicos permitiram aos geneticistas
mudar o enfoque de suas análises, que agora reside cada vez mais no estudo do
próprio material genético, o chamado DNA. As análises genéticas contemporâ-
neas permitem identificar genes que podem vir a ser patenteados em certos
países e levar a lucros de milhões de dólares. (...) No ano passado foi vendido
nos Estados Unidos o direito de exploração comercial de um gene relacionado
com a obesidade por U$ 70 milhões.

Será que houve consentimento dos doadores para comercialização, bem
como anuência dos órgãos governamentais competentes (Funai, CNPq etc.)?
Uma vez disponíveis comercialmente, qualquer um pode ter acesso às culturas
e quem passa a ditar o que se pode fazer com o material já não é mais aquele
que o coletou originalmente, mas sim o pesquisador ou a empresa que o com-
pra. Será cada vez mais complicado garantir uma compensação para o indiví-
duo ou a comunidade que “doou” o material.

Ainda que a identificação e o patenteamento de genes não se restrinjam
às populações indígenas, estas são de especial interesse para a assim chamada
“prospecção de genes”. Isto porque elas são geograficamente delimitadas e
seus membros compartilham uma história biológica em comum. Elas descen-
dem de um pequeno número de fundadores, sendo portanto, geneticamente mais
homogêneas. Um laboratório nacional - e existe tecnologia para tanto - pode
“descobrir” e vir a patentear um gene de interesse econômico.

A Lei de Patentes favorece isto e muito mais. No artigo de Cesar Benja-
min, já citado, são apontadas as seis grandes concessões brasileiras contidas na
Lei de Patentes:

1. Patenteamento da vida. Os especialistas são unânimes em reconhecer
que qualquer sistema de patentes deve proteger apenas invenções, excluindo
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descobertas - coisas, obras, e processos que existam na natureza sem a inter-
venção humana. Ninguém inventa seres vivos. Com a técnica hoje disponível,
não se busca produzir uma síntese de novas espécies, mas introduzir o mínimo
de variação nas já existentes. Recorta-se uma seqüência de DNA inserindo-a
em outra, num trabalho cujos resultados não se conhecem a priori. O pesquisa-
dor reorganiza algumas seqüências gênicas, que estão disponíveis na natureza,
e dá a elas uma nova disposição, através de uma colagem.

Mesmo tendo alguma poucas seqüências engenheiradas, os organismos re-
sultantes não deixam de ser objetos naturais dotados da capacidade, também natu-
ral, de se auto-reproduzir. Como admitir seu patenteamento? Como se pode paten-
tear algo em que não há invenção e que não se sabe, ou não se pode, descrever?

2. Pipeline. Trata-se da admissão de patentes que tenham sido requeridas
no exterior antes da vigência da nova lei brasileira, inclusive daquelas de do-
mínio público no Brasil por não estarem amparadas pela lei em vigor. Com o
pipeline aprovado, consideraremos automaticamente válidos em território na-
cional procedimentos jurídicos realizados no exterior, segundo legislações es-
trangeiras, antes mesmo da entrada em vigor da nossa própria lei. Em todo
mundo, só o México e o Chile aceitaram esta aberração jurídica, imposta pelos
EUA em desacordo frontal com a Convenção de Paris. O Gatt recusou essa
proposta. Os países signatários do Acordo não tem obrigação de adotá-la.

3. Exploração local. A correta interpretação da patente é concessão ao
inventor do direito de produzir com exclusividade em território determinado
num prazo determinado. Dessa forma há reciprocidade de interesses entre o
detentor da concessão e o poder concedente: um recebe um monopólio tempo-
rário, o outro expande sua própria base industrial. O governo brasileiro retirou
a exigência de produção local. O inventor registra a patente, recebe uma reser-
va de mercado e não precisa produzir nada aqui. Pode usar a patente apenas
para impedir que outros o façam. Assim, o Brasil entrega seu mercado a empre-
sas cujo único vínculo com o país será a contratação de um advogado para
registrar um papel no cartório adequado. Na prática isso condena o Brasil a
ser importador dos produtos patenteados em geral de alto valor agregado. Nos-
sa estrutura industrial fica, por lei, engessada. E a população brasileira passa
a ser um mercado cativo para produtos fabricados no exterior, num claro retor-
no ao estatuto colonial. Os estrangeiros ganham o poder de definir gradativa-
mente o perfil do parque produtivo instalado no Brasil - o que produziremos e o
que não produziremos -, podendo reservar para si as atividades mais nobres,
que geram os empregos mais qualificados e os setores mais estratégicos. A nova
lei de patentes proíbe também a importação, por terceiros, de produtos patente-
ados, outorgando ao detentor da patente o controle sobre todo o fluxo comer-
cial do objeto. Ele pode proibir que uma empresa brasileira compre o objeto de
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um produtor que ele mesmo tenha licenciado, ou de qualquer intermediário que
tenha adquirido legalmente o produto. O monopólio é assim absoluto.

4. Acesso à tecnologia. Todos os países do mundo regulamentam as ativi-
dades de transferência de tecnologia. Os desenvolvidos controlam estritamente
suas exportações, principalmente das chamadas “tecnologias sensíveis”; os do
Terceiro Mundo buscam acesso a elas e tentam coibir a imposição de cláusulas
restritivas contra suas empresas, bem como a saída abusiva de divisas.

A nova lei de patentes acaba com qualquer atividade regulatória do fluxo
tecnológico por parte do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, como regra ge-
ral, os contratos deixam de ser analisados pelo Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI), passando a ser simplesmente registrados como vontade
das partes, mesmo que contenham cláusulas abusivas. Junto com a venda de
uma tecnologia, empresas estrangeiras poderão, por exemplo, obrigar empre-
sas brasileiras a comprar insumos diretamente do fornecedor da tecnologia ou
em fontes por este definidas, ou delimitar território em que o produto final po-
derá ser vendido (inclusive dentro do Brasil).

Em segundo lugar, reabre-se o grave problema da remessa abusiva de
lucros entre filiais e matrizes multinacionais, a título de transferência de tecno-
logia, sem controle por parte do Estado. Antes da criação do INPI, em 1971,
essa remessas atingiam patamares altíssimos, da ordem de centenas de milhões
de dólares por ano (em 1968, essa rubrica respondeu por 80% dos recursos
remetidos para o exterior pela Volkswagen).

5. Os prazos. Os países desenvolvidos só reconheceram patentes de fár-
macos depois de terem fixados períodos de carência para entrada em vigor da
nova legislação e de terem assegurado o pleno domínio da tecnologia de produ-
ção de insumos. O Gatt prevê um prazo de quatro anos, a partir de 1o de janeiro
de 1995, para que os países menos desenvolvidos adaptem suas legislações
nacionais aos termos do Acordo, e mais cinco anos para as patentes que não
eram até então reconhecidas, como os produtos e processos biotecnológicos.
Temos até o ano 2004 para consolidar esse tipo de patente em lei. Mas, irres-
ponsavelmente, o Governo brasileiro não quer prazo nenhum, ou aceita ape-
nas um ano, como se mudanças desse porte não exigissem adaptações comple-
xas no âmbito da justiça, do INPI, dos institutos de pesquisa e das empresas
privadas nacionais.

6. Solução dos contenciosos. Com a evolução da pesquisa científica, tem
sido cada vez mais difícil aferir o grau de novidade presente numa dada inven-
ção. Todas elas compartilham entre si uma larguíssima base comum de concei-
tos e idéias amplamente conhecidas, correspondentes ao “estado de arte”. As
inovações contidas em cada caso são rigorosamente marginais. Isso não se
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aplica só à biotecnologia. Programas de computador, topografias de circuitos
integrados e outros produtos contêm menos de 5% de verdadeira invenção. Nos
países desenvolvidos isto leva a contenciosos insolúveis, com os quais a justiça
não sabe lidar. Poucos laboratórios no mundo estão em condições de preparar
laudos em casos dessa complexidade, e muitas vezes não são concludentes.

As repercussões de uma entrega deste gênero serão sentidas a médio pra-
zo. Na Itália, com a mudança da legislação em 1978, o monopólio de patentes
provocou um aumento de 200% nos preços dos remédios. É importante frisar
que, no caso de medicamentos, 96% de todas as patentes registradas são de
empresas com sede no Primeiro Mundo. Somente 4% são de companhias de
países em desenvolvimento.

Na agricultura a lei de patentes surge como uma calamidade.
Um estudo feito por Marcelo Dias Varella, e Márcia Cristina Pereira, estu-

dantes da Universidade Federal de Viçosa, MG (publicado na Revista de Infor-
mação Legislativa, no 130, abril/junho-1996), aponta o caminho que a vaca
usou para ir ao brejo:

Os direitos (com a lei de patentes) abrangem todas as fases da comercia-
lização, além da proibição existente para reprodução da matéria viva em cau-
sa. Deve se considerar cada fase da comercialização das sementes como uma
incidência do fato gerador que dá origem à obrigação de pagar royalties. Se
houver mais de uma característica patenteada (várias seqüências de DNA),
cada fase deverá pagar royalties a cada detentor do registro e cada comercian-
te deverá obter a autorização de todos os detentores para vender o produto.

O royaltie é fixo e, de modo geral, calculado proporcionalmente ao uso
ou exploração quantitativa à produção. A legislação, todavia, não estipula li-
mites máximos para cobrança de royalties. Assim, se houver muitas patentes
sobre o mesmo cultivar, cada detentor da patente poderá cobrar royalties como
se fosse o único, gerando um acúmulo no preço final. Esta situação é possível,
quando da patente de seqüência de DNA.

Como os sistema de patentes foi elaborado inicialmente para invenções,
proíbe-se a reprodução do bem protegido. Assim, se Pedro inventa uma máqui-
na de engarrafar vasilhames de vidro, ninguém poderá confeccionar outra igual
ou muito semelhante, sob pena de cometer um ato ilícito. Como na adaptação
ao sistema para proteção a plantas não se alterou quase nada, continua a proi-
bição de reproduzir o bem protegido. Desse modo, o agricultor não poderá
fazer novas sementes, ou caso as faça, já que grande parte das culturas são
autógamas, ou seja, os frutos servem como sementes, não as poderá utilizar
como tal, sob pena de cometer o mesmo crime indicado acima.

Para que qualquer pesquisador possa estudar o bem patenteado, com o
objetivo de melhorar o produto para novamente colocá-lo à venda, deve obter
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a autorização do detentor da patente. Se houver mais de um deverá ter a auto-
rização de todos, o que normalmente é feito mediante o pagamento de uma
quantia exigida pelo titular da patente.

O planeta passa por uma grande transformação: o Estado, que era cúm-
plice das grandes empresas, das multinacionais, neste novo tempo torna-se con-
domínio delas. Em outras palavras, despersonaliza-se, torna-se um servente dos
interesses das multinacionais.

Globalização é o termo cunhado para qualificar este novo momento na
história. É um momento em que as empresas, através do Banco Mundial, ou do
Fundo Monetário Internacional, obrigam os Estados a se tornarem reservas de
domínio dos seus negócios. Bill Clinton, na verdade, é somente o síndico dos
Estados Unidos. Acontece que as empresas americanas exigem que o síndico
defenda seus interesses lá dentro e cá fora. A briga pelo “mundo livre”, como se
diz do sistema capitalista, é uma luta por fronteiras de mercado. Como já foi
dito nesta obra, o que os move não é o social ou direitos humanos, mas, única e
exclusivamente, money.

Diante desse quadro, os Estados tendem a desaparecer. O cidadão é um
consumidor. Tem seus direitos, mas direitos de consumidor. Nos países ricos o
cidadão-consumidor já existe e, portanto, a questão social fica secundária; a
briga é apenas por consumo. Nos países pobres a briga é pelo mínimo de aten-
dimento na área social. Mas como promover o equilíbrio social com a redução
do aparelho do Estado sem mexer na riqueza dos privilegiados? É impossível.
Mas é o que determina o FMI e o Banco Mundial, guardiões das sagradas inten-
ções das empresas multinacionais. Eles berram: reduzam o Estado! Privatizem
tudo! E aqui se obedece. Privatizar significa entregar o patrimônio nacional a
grupos de elite - nacional ou internacional. É uma espécie de neodistribuição
em sesmarias. Fernando Collor, que era viciado em marketing, deu início ao
processo; e Fernando Henrique Cardoso, viciado em espelho, continuou.

Este é o fim da história. Mas a história não se acabou. A utopia permanece
viva. Felizmente sempre aparecem algumas saídas. Em que pese as ameaças
dos grandes grupos e, em especial, o comando do Congresso Nacional pelo
Governo americano, a senadora Marina Silva (PT-AC) apresentou projeto de lei
que pode garantir ao país um certo controle sobre a biodiversidade. Quando as
últimas linhas deste livro estavam sendo escritas a senadora encaminhava seu
projeto. Ele estabelece que as populações indígenas e as comunidades da re-
gião serão beneficiadas com parcela dos lucros advindos de qualquer processo
de transformação de germoplasma local. Também fecha fronteiras para saída de
material genético do país. Os piratas, os ladrões de natureza, os nossos e os de
fora, não gostaram do projeto...
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CAPÍTULO X

PARA CONCLUIR

O Brasil é o país do futuro. E este é o grande problema pátrio nacional. O
Brasil não existe - foi adiado.

O que houve e há é uma história de exploração, roubo, expoliação, que
se repete não há 100 anos, como no romance de Gabriel Garcia Marquez, mas,
infelizmente, há 500 anos.

O Brasil não existe porque não tem presente. Falta assumir sua cultura,
sua condição de país original e único; rebelar-se contra as amarras culturais,
políticas e econômicas que o prendem interna e externamente. São elas que
fazem com que cada vez que o brasileiro se olha no espelho só se vê de costas.

É evidente que o planeta caminha para uma padronização de idéias e
posturas, inclusive existenciais. Tudo na vida se direciona para uns poucos itens.
Mesmo que sejam milhares ou milhões. Mas será sempre um número fixo e
determinado, controlado por alguém ou alguéns. O cidadão será um padrão. O
homem moderno é aquele que consome no McDonalds, toma coca-cola, é um
apaixonado por filmes de Hollywood, freqüenta academia (para eliminar as
gorduras adquiridas no fast foods), usa tal e tal grife...

Os que ficaram de fora desse padrão, os marginalizados, estão criando
suas leis, seus instrumentos de batalha, definindo suas fronteiras, seus guetos.
A minoria do poder que se cuide.

O capitalismo globalizado está definindo bem claramente os limites das
classes sociais: uns pouco privilegiados, uma classe média que briga para che-
gar à casta superior, e os muitos miseráveis - onde se incluem os habitantes dos
guetos, os marginais, e aqueles que insistem em ganhar salários indecentes,
morar em condições sub-humanas,... trabalhando para oferecer a mais-valia e
os produtos que alimentam da classe média para cima.

A natureza mostra que toda sociedade em que ocorre uma erosão genéti-
ca em escala (seja planta ou animal) é exterminada. Quando um sistema econô-
mico direciona suas ações para uma padronização ele está provocando uma
erosão genética. E é o que ocorre nos dias atuais. Em nível de plantas e animais
já foi abordado com ênfase nesta obra. Em nível humano fica a questão para o
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leitor. Eis a pergunta crucial: o que acontecerá em nível de cromossomo, em
nível de genes, quando a humanidade se converter a padrões de comportamen-
to absolutamente iguais em todo planeta?

A questão pode ser utópica, mas certamente é cabível, porque, no míni-
mo, serve como reflexão sobre a trilha que está sendo imposta por um sistema
econômico para todo planeta. Pode ser que no futuro as pessoas continuem
diferentes, mas a intenção dos que detêm o poder mundial é que haja uma
padronização. Sem nenhum interesse social - o importante é que haja merca-
dos, diferença de classes não é da alçada do capitalismo.

Na verdade este é um fato curioso. O governo associa-se aos empresários
que estão unicamente interessados nos seus lucros. Os empresários olham uni-
camente a questão econômica e particular, a deles. Cabe ao Governo tapar os
furos, remendar os barracos, botar esparadrapos nos cânceres abertos pelo sis-
tema que o domina.

Ao Brasil, caberia acordar desse tal berço esplêndido em que está largado
desde que os invasores portugueses chegaram aqui. Existe algo a se conquistar
e a briga começa do lado de dentro. E antes de ser pela pátria, tem que ser pela
identidade cultural e ecológica com a casa em que mora. Se o povo daqui ainda
não sabe a diferença entre uma jaqueira e um pé de pequi é porque esse povo
não é daqui.

O que o Brasil tem hoje de mais original é sua biodiversidade, os muitos
ecossistemas. O povo em geral, no entanto, desconhece esta riqueza; ou olha
para ela com olhos de turista, estrangeiro, europeu. Não se acha parte disso.
Floresta é coisa de índio, de bugre, de incivilizado. Dentro de si está escrito:
brasileiro é preguiçoso, é lerdo, é burro, é sujo. É a visão do colonizador, com
a diferença de que ele não é o colonizador, mas o colonizado.

Não fazendo parte daqui, pouco lhe importa o destino desta riqueza. Mais,
torna-se um garimpeiro, aquele que vai catar a pedra que vale muito, para ven-
der por um preço miserável, capaz de sustentar sua miséria por mais alguns
dias. O garimpeiro não acredita no seu trabalho e muito menos no lugar em que
vive. Ele acredita na sorte. Trabalha e trabalha e trabalha, sonhando com o dia
em que vai tirar a sorte grande, para não precisar trabalhar mais. Isto explica
porque as loterias, bingos, rifas, dão tão certo no Brasil - no fundo esse povo
sabe que não irá ficar rico com o trabalho (ao contrário do que reza a propagan-
da capitalista) mas com o jogo do bicho...

Fora a biodiversidade, existe a cultura nacional. A mídia encarrega-se de
difundir o lixo em benefício da indústria do setor. E faz a ilusão da cultura
sempre sob o ponto de vista de um país Terceiro Mundo.

A mídia insiste em atitudes deste gênero. Ela é uma das grandes respon-
sáveis pela manutenção do estado de dominação do povo brasileiro. Ela esti-
mula a versão de que bom é o que vem do Primeiro Mundo, baixando o nível da
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cultura nacional. Graças a conceitos como este a auto-estima do brasileiro man-
tém-se em níveis rasteiros - exatamente como desejam os colonizadores.

Para o país foi este o pior de todos os males impostos pelos ladrões de
natureza. Eles levaram a alma do povo brasileiro. Sem auto-estima como cons-
truir uma nação? É como fazer uma casa com pessoas que não gostam do lugar,
desconhecem a madeira, tem horror a pedra e cal, acreditam que o cimento bom
de verdade, e também os móveis, as lâmpadas, os fios, tudo que presta, está lá
do outro lado do oceano. Aliás, nem elas, as pessoas, prestam.

A questão da biotecnologia, portanto, não é unicamente técnica e muito
menos só econômica. E aqui deve ser deixado bem claro que não se é contra a
biotecnologia em si, mas na forma com que ela vem sendo tratada, e por quem
está sendo tratada. Com certeza, através da biotecnologia a sociedade, princi-
palmente as classes menos privilegiadas, poderiam usufruir de um melhor pa-
drão de vida - mais confortável e mais saudável. Todavia, existe sempre a des-
confiança e o temor com relação ao presente e ao futuro, porque seu controle
está nas mãos dos mesmos grupos que fizeram a desgraça deste planeta, trazen-
do o apocalipse para os dias atuais

A biotecnologia é uma das questões mais importantes para o futuro do
planeta, porque envolve tudo que se refere à vida. A economia, oportunista por
natureza, relevando o passado e fazendo pouco caso do futuro, procura dar-lhe
uma visão exclusivamente financeira. No Brasil, este oportunismo mostra-se
avassalador, trágico. O trator biotecnológico avança sobre tudo e todos, rasgan-
do terras e gentes, culturas e tradições, não dando tempo para reflexão. Este é
um momento decisivo para a história do país: ou se enterra mais ainda, dobran-
do-se aos interesses dos colonizadores de sempre, ou se rebela enquanto povo
e nação. Ou diz não, agora, ou o Brasil vai desaguar num precipício.

A ARTE INÚTIL

O que é isto, o Brasil? Talvez só gente e fauna e flora buscando a alma
fugaz que nos mantém. Mas uma alma ectoplasmática, daí ser rara; ou toda ela
futurística, esperança. A gente não é a gente. A gente vai ser. Quem nos salva
desta sina conduzida pela elite assassina que aqui chegou em 1.500 e, em nome
do rei de Portugal e da Santa Madre Igreja Católica, tomou posse e nos conduz,
mantendo os sobrenomes, mudando os nomes, diariamente, quanticamente, ao
miserável sacrifício? Essa elite botou-nos o cabresto da inexistência: Brasil, país
do futuro. E assim nunca somos o que não somos.

Desgraça nossa, sermos índios e negros e brancos. E insistirmos na mis-
tura. Ou insistirmos em particularizar a etnia. Por isso nos batem, pilham-nos,
expoliam-nos. Os mesmos de sempre, os fernando collor, os fernando henri-
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que, todas essas rainhas loucas, uns mais cultos, outros mais atléticos, mas sem-
pre astutos.

O poder é um só. Conservador, elitizado, discriminador, mineral e cleri-
cal. Disseram que a cultura não presta, que índio é preguiçoso, que negro é
boçal; e o país acreditou, aceitou, levou para casa e mostrou para os filhos,
mestiços, negros, mulatos, mamelucos. Esse povo se esquartejou. Ele mesmo.
Porque não existe ainda. Belo é o rico, o branco, o inteligente; belo é o que vem
do Primeiro Mundo. No mais, quem for brasileiro que oculte sua miséria, a
geladeira repleta de ratos e vazios, o estômago que ronca, a pele marrom, os
pés sujos de lama, o modo certo de falar sua errada língua nacional. O Brasil só
não se acabou ainda porque é grande e sua população insiste em se multiplicar
com rapidez.

Somos uma colônia de teimosos. Nos planos deles deveríamos ser so-
mente o bastante para manter as máquinas em operação; produzir o que eles
consomem e certas inutilidades que devemos consumir. Não podendo eliminar,
acabam impondo programas de planejamento familiar. Quanto menos cucara-
chas melhor.

O que nos sustenta é a busca absurda de uma identidade ainda desconhe-
cida. O Brasil? Onde fica? Fora ou dentro da gente?

O tempo, com suas reentrâncias e seu aspecto frigorífico, a cara cuspida e
escarrada de Saturno, parece não andar. Aqui foi o lugar onde as duas pontas do
espaço-tempo einsteiniano encontraram-se: faz 500 anos que é assim. Por isso
tem escola ainda hoje festejando o “descobrindo do Brasil”, tem escola come-
morando dia do índio com a criançada vestida de apache, tem escola ensinando
moral e cívica tomando como modelo os falsos heróis do passado. Por isso a
cada cinco anos aparece um presidente modernista com seu carro alegórico
repleto de modelitos salvacionistas, trazendo na ala das baianadas um rebanho
de economistas mais-ou-menos-socialistas com planos mais-ou-menos-virgens.
Se o cidadão olhar direitinho vai ver que é o mesmo Pedro Álvares Cabral
arrumando seus navios na costa brasileira, organizando o saque. São os mes-
mos piratas do velho mundo. Só o papagaio é nosso.

Só não conseguiram liquidar os sonhos de uns poucos. Loucos somos
por sonhar assim: um país mais justo, com respeito à sua arte e cultura. A alma
de um povo só se vê quando se manifesta o espírito da sua cultura. Nas ruas,
escolas, no dia a dia, procura-se a alma arisca do Brasil. Para que não fique aqui
esta arte inútil que nos atrapalha a vista e o destino.
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TÍTULO CONTROLE DE EXPRESSÃO DE GENE DE PLANTA
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QUISENBERRY;  NORMAN LEEGLOVER TROLINDER; DON LEE KEIM

EXPLICAÇÃO: Genes introduzidos em sementes, tornando-as estéreis.

Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz em 1994, em seu livro, La Vida
en Guatemala, relata os rituais de batismo da sua terra. Ela conta como a crian-
ça indígena aprende a honrar o milho, pois sua mãe também foi feita de milho.
É uma visão poética e mística que associa a cultura, o trabalho, a alimentação,
à transcendência. O alimento é sagrado, como sagrada é a vida. Agora, o que
ela e seu povo devem pensar diante de um milho híbrido? Com esta cultura,
como compreender e aceitar uma planta, também el maiz, mas que não pode ser
plantada. Uma planta estéril diante de uma cultura que diz que a semente é
fértil. Semente é vida para a gente de Rigoberta. Agora não é mais!

Quando os cientistas criaram o milho híbrido, sem saber (será?) desonra-
ram aquela sociedade. O lucro gerado pela semente híbrida, e o saber acumula-
do neste setor, são a mola propulsora do maior investimento do planeta, a nova
matriz tecnológica.

O Grito de Chiapas contra o Nafta é algo mais que uma ousadia ou rebel-
dia, é o grito do fascínio e desconfiança.

A terceira etapa da Revolução Verde aí está, e nós estamos como o indí-
gena entre fascínio e desconfiança. Antecipadamente, os países desenvolvidos
e hegemônicos induziram esta discussão “política” sobre os riscos e malefícios
da engenharia genética. Mais uma vez, polarizamos o que não poderia ser pola-
rizado. Posicionamo-nos contra o avanço de forma apaixonada, sem saber dis-
cernir sobre os benefícios e as possibilidades. Era isto que eles queriam.

Quem seria contra um medicamento oriundo da engenharia genética que
curasse a AIDS, ou tratamento que fizesse crescer ou recuperar um membro ou
órgão amputado? Ninguém, mas ao não termos esta visão crítica, torna-se difí-
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cil entendermos o que é a Soja Roundup Ready, resistente ao herbicida Glypho-
sate da Monsanto. Quem seria a favor da Soja Roundup Ready? A Monsanto,
somente, a Monsanto. O marketing e o suborno conseguem o resto.

Agora, fica mais fácil entender por que a União Européia lança a ofensiva
para não aceitar esta soja. Ela está perdendo a corrida pelo controle das patentes
biotecnológicas para os EUA. Este jogo está 300 a 10 em favor dos norte-ame-
ricanos. Por isso, quanto mais dificuldades criar, melhor. A União Européia vai
mais além. Ela dá o troco instalando laboratórios sofisticados que vão analisar o
chocolate (Toblerone), biscoitos, farelos, carne animal, ovos, leite em pó, fari-
nhas, enfim uma série de produtos que contenham a soja e outros alimentos
transgênicos, para identificar e criar uma diferenciação no mercado. Na verda-
de, haverá uma diferenciação de cidadãos - os europeus terão a prerrogativa de
exigir alimentos não-transgênicos e um governo apto a explorar este novo seg-
mento de mercado.

Isto não é novidade. Eles já impuseram ao Brasil laboratórios sofisticados
para determinar contaminação de alimentos por agrotóxicos e poluição ambi-
ental - o Governo brasileiro investiu US$ 10 milhões no negócio. E, claro, nun-
ca houve controle dos agrotóxicos. Aliás, nem os laboratórios funcionaram, a
não ser para o onanismo acadêmico.

“Ao chegar no Instituto Federal de Pesquisas em Cereais e Batata, em
Detmold, na Alemanha, perguntaram-me: “quanto o seu país vai comprar de
equipamentos e reagentes alemães, para a análise de resíduos de agrotóxicos
nos alimentos?” Com a experiência que tinha, superei o fascínio e a tentativa de
sedução. Não compramos um centavo de equipamentos e nem por isso deixa-
mos de fazer as análises necessárias, até para teses de mestrado e doutoramen-
to, dentro das nossas condições. Em resposta, em 1989, fecharem o laboratório
Larvesul do Ministério da Agricultura.

Como o indiozinho guatemalteco entenderia o Relatório de Gro Brutland,
“Nosso Futuro Comum”, e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992?

Os dirigentes das nações do mundo discutiram sobre a sustentabilidade
do planeta, a biodiversidade, a vida. Mas escamotearam nos capítulos 15 e 16
do documento e mostram a terrível perfídia da “Agenda 21” e seus 27 princípi-
os. A luta pelo controle econômico, pelas transnacionais, é encarniçada. Pobres
índios, tudo é lucro. Aliás, no início de 1998, Gro Brutland foi nomeada presi-
dente da Organização Mundial da Saúde.

A partir de 1993, um monte de professores universitários, ávidos por ser-
virem aos senhores da Monsanto, resolveram promover as vendas de Roundup,
com dinheiro público.

O Plano Metas, com M de Monsanto, E de Embrapa, T, de Trevo, A de
Agroceres e S de Semeato, é o plano mais discutido e que tem recebido mais
atenção dentro dos órgãos de Governo e universidades brasileiras. Isto no mo-
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mento em que todos falam na necessidade de privatizar o Estado Brasileiro.
Devíamos, isto sim, começar a desprivatizá-lo, pois, aqui, nunca o cidadão foi
tal. A elite feudal brasileira agora quer manter seus privilégios. Mas o que isso
tem a ver com a soja Roundup Ready?

Tudo. Não haverá sucesso na soja transgênica, se antes não houver uma
fantástica elaboração sócio-econômica. E isto foi feito com dinheiro público,
sem que ninguém questionasse. No Brasil, são usados mais de 2 milhões de
litros de Roundup. Os órgãos ambientais não sabem qual é o impacto disto.
Com a introdução no mercado nacional da soja da Monsanto isto alcançará,
logo, algo como 20 milhões de litros. Qual é o impacto sanitário-ambiental?

Não interessa, pois não é demanda de mercado. O Governo continua fe-
chando os olhos. Não vê o crime ambiental. Foi encontrado resíduo de glypho-
sate em alface e cenoura cultivada um ano depois, em solos tratados com o
veneno.... Ele é o principal causador de dermatites na Califórnia..... Impede a
fixação do Nitrogênio, pelas leguminosas e a absorção de água e nutrientes por
fungos simbiontes... Reduz a resistência das árvores ao inverno e ao ataque de
fungos.... Ervas daninhas australianas já são resistentes ao Roundup... Ora, quan-
do houver a demanda, isto se solucionará.

A União Européia cria a dificuldade para a soja transgênica ao mesmo
tempo que vende saber e produtos para os laboratórios de controle e fiscaliza-
ção da mesma, enquanto nós vemos a argumentação bisonha de ativistas políti-
cos e acadêmicos de poucas letras.

Sequer temos memória. Em 1964, o professor, na acepção da palavra,
Arthur Primavesi, escreveu o livro “Biocenose do Solo”. Imediatamente foi
aposentado por um ato institucional, por ordem das transnacionais de insumos.
Este livro foi proscrito pela mediocridade acadêmica. Ao analisarmos o seu
conteúdo, vemos que muitos e muitos milhões de toneladas de fertilizantes so-
lúveis, calcários e agrotóxicos poderiam ser economizados, para bem do nosso
meio ambiente e saúde. Isto seria ruim para quem? Para a corrida armamentista
e domínio das transnacionais.

Com “Biocenose”, teríamos condições de antecipar a nova matriz tecno-
lógica da biotecnologia, integrando-a com a biodiversidade. Quarenta anos de-
pois, estamos na mesma travessia, fascinados e desconfiados, ou melhor, em-
basbacados, deixando a matriz petroquímica e entrando na matriz biotecnológica
com os mesmos erros daquela época.

O desvario na biotecnologia e engenharia genética é tão grande que os
“cientistas nacionais” se esquecem de que a criadora Calgene da soja transgêni-
ca não existe mais, sucumbiu à Monsanto. A Ciba Geigy fundiu-se à Sandoz e a
Merck (agrícola) tornando-se “Novartis”; a Schering, Boehringer à Hoechst,
agora AgrEvo; a ICI fundiu-se à Zêneca. Aqui, comemora-se a Lei de patentes,
como se ela fosse uma conquista cidadã e não como é, um novo segmento de
mercado. Mas, afinal, ser cidadão é consumir.
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A humanidade rompeu a barreira ao núcleo do átomo e do núcleo da
célula, não para o bem e bem-aventurança, mas para inventar novas armas. O
bioquímico Jens Reich diz: “A natureza vem praticando a transferência de ge-
nes e manipulando genes a milhões de anos, de forma que não transgredimos a
fronteira sagrada, apenas imitamos a natureza”.

É verdade. A mutação surge em um milésimo de segundo no indivíduo; leva
algumas dezenas de gerações para consolidar-se ao ambiente, quando consegue;
leva mais de centenas de gerações para constituir uma população. Isto é apenas o
início da evolução. É incrível a desonestidade inconsciente deste “cientista”.

A comparação é vergonhosa, pois para conseguir a “Dolly” foram feitas
277 tentativas erradas. Aliás, no início de 1998 alguns cientistas questionaram a
Dolly e seu “inventor’ reconheceu que pode ter havido algum erro... Mas isto
não é o importante. O importante é perguntarmos qual a vantagem de se plantar
uma soja transgênica, resistente ao herbicida?

A vantagem é única e exclusivamente da empresa que fabrica esta se-
mente e este herbicida. Mais que isto, a evolução da soja e de todo os outros
cultivos e criações estará intimamente ligada ao desenvolvimento de produtos
desta empresa. Ela criará as demandas e as atenderá em um círculo vicioso e
crescente, o que é muito bom para o agribusiness, para a globalização e para as
elites brasileiras em seus projetos particulares de servilismo.

Um agricultor fascinado conseguiu tirar de um Centro de Pesquisas o
“saber” do Baculovirus, espalhou a novidade e todos os agricultores passaram a
usá-lo, poupando o uso de agrotóxicos. Muitos “cientistas” contrariados adver-
tiam para o perigo de as partículas virais não estarem ativas e não funcionarem
a contento. Oficialmente nada fizeram para o desenvolvimento do cultivo do
vírus em laboratório, purificação, liofilização etc. Agora sabemos o porquê.

Empresas de engenharia genética criaram um Baculovirus com genes
manipulados (ACAL-aalT) que tornam ineficaz a coleta das lagartas para sua
reutilização, como milhares de agricultores fazem. O mesmo está sendo feito
com o “Rizobium-Killer”. É a ação dos “cientistas” do lucro e resultado das
Convenções e Conferências Internacionais. O trágico é que eles querem ser
admirados, querem as luzes dos holofotes, fascinados com o que fizeram.

Em 1983, agricultores gaúchos, começaram a fazer “biofertilizantes enri-
quecidos”. O sucesso alastrou-se por toda a América Latina, mas a ciência ig-
nora. Ela permanece atrelada às empresas. Está preocupada em testar e difundir
os novos lançamentos em biofertilizantes das empresas transnacionais (Quan-
tum 4.000; Agrocin; Galtrol A; Nogall; Dagger G; Kodiak; K. plus;Blue Circle).
Os meios acadêmicos, que detestam o agricultor e o cidadão comum, e despre-
zam o saber do povo, não fazem referência ao trabalho dos agricultores. Ele é
subversivo ao sistema.
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Desconfiança. A Mycogen processa a Monsanto. A PGS processa a Myco-
gen e a Ciba Geigy reconvém. A Monsanto processa a Mycogen e Ciba Geigy.
A AgrEvo compra a PGS. A DeKalb processa a Becks-Hybrids. A dança apenas
começou. Neste baile está em disputa uma dama louca chamada mercado, esti-
mada em mais de US$ 10 trilhões de dólares, nos próximos 30 anos. Torces,
fervorosamente, por um vencedor? Então teu inconsciente foi formatado, dian-
te do vídeo, por uma loirinha erótica e seus “clones” consumistas. Embasbaca-
do vistes o índio Galdino ser incendiado por um grupo de jovens ricos e a juíza
que os libertou, alegando que eles não queriam matar o pobre infeliz. O marido
desta juíza, também, juiz, inocentou um estrupador de uma menor de 12 anos
de idade, argumentando que ela estava com vontade carnal.

As transnacionais roubam sangue dos indígenas karitianas, suruís, kam-
pas, kulinas e oferecem o DNA deles por 50 dólares a dose. Fascínio, desconfi-
ança ou embasbacados?

Se esta é tua ética, não vais entender nunca o batismo ético a que se refere
a índia Menchú e que cidadania, vida, consumo e lucro, não são sinônimos.

Fundação Juquira Candirú
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