
Entre 1998 e 2003, uma decisão judicial obtida pelo Idec barrou a entrada de 
transgênicos no Brasil. A ação, contra a soja geneticamente modificada da Monsanto, 
a primeira a chegar ao país, pedia que o produto não fosse aprovado até que estudos 
comprovassem que não havia riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Em 
junho de 2003, no entanto, uma Medida Provisória passou por cima dessa decisão e 

autorizou a colheita da soja plantada clandestinamente.
Com esse início absurdo, a trajetória dos transgêni-

cos no Brasil só podia ser ainda mais nebulosa e 
marcada por retrocessos. Alguns deles são contados 
nesta entrevista por Marijane Lisboa, representante 
dos consumidores na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), órgão responsável por 
avaliar os pedidos de liberação de transgênicos 

no país. Ela faz parte de um grupo minoritário de 
conselheiros, que representa os interesses da socie-

dade civil e briga para que as análises da CTNBio sejam 
feitas com o rigor necessário. Marijane é socióloga, 

professora de Relações Internacionais da Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) e também é associada do Idec.

ENTREVISTA  MARIJANE LISBOA

Idec: Qual é o balanço que a senhora faz desses 

10 anos dos transgênicos no Brasil?

MARIJANE LISBOA: O começo da história dos 
transgênicos no Brasil é de desregulamentação. 
Eles foram introduzidos no país sem ter havi-
do qualquer avaliação dos impactos à saúde 
e ao meio ambiente, o que já mostra a invia-
bilidade de uma política de biossegurança. 
Além disso, pouco tempo depois, a Lei de 
Biossegurança, de 1995, foi modificada, supri-
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ENTREVISTA  MARIJANE LISBOA

Idec: Há várias pesquisas independentes, como essa francesa 

que a senhora mencionou, que associam os transgênicos a ris-

cos sérios para a saúde humana (sobretudo câncer). Há casos 

concretos que demostrem esses problemas, ou ainda é cedo 

para os efeitos aparecerem?

ML: Os efeitos nunca vão aparecer assim, pois não há como 
identificar, na saúde das pessoas, aquilo que possa ser conse- 
quência só da introdução do alimento transgênico, a não ser 
que se faça uma pesquisa isoladamente. É possível que esteja 
havendo uma incidência maior de certas doenças, como aler-
gias, câncer, doenças do sistema imunológico etc. Para com-
provar, é preciso ter uma pesquisa específica, como essa que 
comentei [estudo francês], que isolou os animais e os alimentou 
só com aquele produto, com todo o cuidado para que não haja 
nenhuma alteração em comparação com o grupo de controle.

Idec: Quase todos os transgênicos cultivados no mundo são de 

plantas modificadas para suportar a aplicação de agrotóxicos 

sem morrer. No entanto, os estudos de segurança apresenta-

dos pelas empresas não levam em conta o uso desses venenos. 

Qual é a lógica disso?

ML: Não tem lógica, a não ser tornar o processo de aprovação 
mais fácil. Essa é uma questão contra a qual nós [represen-
tantes da sociedade civil] temos nos debatido na CTNBio. O 
argumento [da Comissão] é que são coisas separadas, que o 
impacto do agrotóxico será feito pela Anvisa e pelo Ibama. Mas 
o resultado eventual de um dano à saúde e ao ambiente não 
é a somatória do dano possível da planta transgênica mais o 
dano possível do agrotóxico, e sim como esse agrotóxico age na 
planta transgênica e como isso pode impactar na saúde humana 
e animal. É isso que a lei diz que deve ser feito: avaliar como 
o transgênico será usado e não ele em si, na estufa. Estamos 
estudando o que podemos fazer para que a lei seja respeitada.

Idec: Os transgênicos em avaliação atualmente na CTNBio são 

tolerantes a agrotóxicos de alta toxicidade, como o 2,4-D – um 

dos compostos do agente laranja, usado como arma química 

na Guerra do Vietnã, que causou milhares de mortes e malfor-

mações. Quais podem ser as consequências do uso desse tipo 

de veneno em sementes transgênicas para a saúde dos consu-

midores e para o meio ambiente?

ML: A gente não sabe e provavelmente nunca saberá, salvo 
quando se fizer pesquisas decentes. Aí nós vamos, provável e 

mindo a necessidade do aval da Anvisa 
[Agência Nacional de Vigilância Sanitária] 
e do Ibama [Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis] para 
a liberação de transgênicos.

Se for para citar algo de positivo nessa 
trajetória, eu diria que foi aprender com 
os erros. Nesses 10 anos, vemos que tudo 
aquilo que foi dito a favor dos transgêni-
cos não se cumpriu. Dizia-se que, com a 
introdução dos transgênicos, usaríamos 
menos agrotóxicos. Mas a realidade é 
que o Brasil se tornou o maior consumi- 
dor de agrotóxicos do mundo, e isso 
muito em função do glifosato, utilizado na 
soja transgênica.

Idec: O feijão transgênico foi aprovado em 

2011 pela CTNBio. A liberação da modifica-

ção genética dessa leguminosa, tão comum 

no prato dos brasileiros, é mais preocupan-

te do que a de outras culturas, como a soja 

e o milho, por exemplo?

ML: Sim, porque, pela primeira vez, 
entramos diretamente na dieta do brasi-
leiro e não estudamos o suficiente para 
saber quais consequências esses alimentos 
modificados podem trazer. As pesquisas, 
hoje, são só para verificar se a planta fun-
ciona agronomicamente, ou seja, se com 
a inserção de certos genes será possível 
usar tal agrotóxico, por exemplo, sem que 
a planta morra. A maioria dos testes de 
toxicologia com animais é feita por poucos 
meses. A primeira pesquisa realizada com 
um tipo de milho transgênico – autoriza-
do no Brasil – por um prazo mais longo, 
conduzida por um pesquisador francês no 
ano passado, constatou uma quantidade 
enorme de cânceres em ratos a partir de 
90 dias de consumo do milho, que é jus-
tamente quando terminam os testes que a 
Monsanto fez com o produto.
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“A SOCIEDADE 

BRASILEIRA NÃO PODE 

SER ENGANADA, ACHAR 

QUE OS TRANSGÊNICOS 

ESTÃO SENDO MUITO BEM 

ANALISADOS, QUE A CIÊNCIA 

NÃO ACHOU NADA CONTRA 

ELES E QUE NÃO HÁ PERIGO. 

AS PESSOAS PRECISAM 

SABER COMO NÃO ESTÁ 

SENDO FEITA UMA POLÍTICA 

DE BIOSSEGURANÇA”

infelizmente, deparar com descober-
tas como as que tivemos em relação 
à Talidomida [medicamento recei-
tado para gestantes como antienjoo, 
que causou graves malformação nos 
bebês], ao gás CFC, aos agrotóxicos 
à base de organoclorados etc. São 
casos que passaram para a história 
da medicina como algo que “não se 
sabia dos efeitos”, porque não foram 
realizados os estudos necessários 
para comprovar que não havia risco. 
E isso porque quem quer liberar 
tem pressa. É um produto que visa 
ao comércio, visa a ganhar dinhei-
ro. Portanto, o ritmo adotado não 
é o da precaução, o do cuidado 
com a saúde pública e com o meio 
ambiente, é o ritmo dos negócios. 
Atualmente, o 2,4-D só é autorizado 
para uso em transgênicos em um 
único país, o Canadá. Infelizmente, 
o Brasil deve ser o próximo.

Idec: A lei que obriga a rotulagem de 

alimentos transgênicos é uma con-

quista importantíssima para garantir 

o direito à informação dos consumi-

dores. Contudo, já houve investiga-

ções que comprovaram que a regra 

não é adequadamente cumprida. 

Quais são as principais dificuldades 

para a fiscalização dessa lei?

ML: É muito difícil manter o 
controle de toda a produção [de ali-
mentos] no Brasil e de tudo que vai 
para o mercado. A primeira dificul-
dade é de ordem administrativa: são 
testes caros e difíceis de serem fei-
tos. Faltam recursos para os órgãos 
públicos de defesa do consumidor 
monitorarem essa questão – o que 

não é aleatório, porque falta recurso 
para isso, mas há para outras coisas. 
O grosso dos produtos que hoje são 
rotulados são aqueles que já foram 
alvos de investigação e nos quais se 
constatou o conteúdo transgênico, 
como os óleos de soja.

Idec: No início de outubro, o Ministério 

Público Federal (MPF) recomendou 

à CTNBio que suspenda a liberação 

comercial de transgênicos até que 

haja efetiva participação da socieda-

de civil no processo de decisão, com 

a realização de audiências públi- 

cas, por exemplo. A Comissão aca-

tou o pedido?

ML: Não. Nós [representantes da 
sociedade civil na CTNBio] pedi-
mos a intervenção do MPF porque 
estamos na iminência da aprova-
ção da soja e de milhos que serão 
utilizados com o 2,4-D. Na última 
reunião, ocorrida em 17 de outu-

bro, havia três pedidos de audiência 
pública: o do MPF, o feito por mim 
e pela Solange Telles [representante 
dos consumidores suplente] e outro 
pelo Idec. Houve votação e perde-
mos, porque não tivemos maioria 
absoluta de votos. 

Em virtude da recusa da 
CTNBio, o MPF decidiu ele mesmo 
promover uma audiência públi-
ca sobre o assunto. A iniciativa 
é excelente, mas temo que boa 
parte dos conselheiros apresente 
desculpas para fugir ao debate. Se 
não se dispuseram a fazê-lo no seu 
próprio terreno, onde são maioria e 
ditam as regras, porque irão aceitá-
-lo em um ambiente no qual seus 
adversários intelectuais terão chan-
ce maior de expor seus argumentos 
e questioná-los? 

De qualquer forma, o que pode-
mos fazer agora é marcar posição e 
ampliar o debate sobre a maneira 
precária como as coisas vêm sendo 
feitas na CTNBio. Alguém tem que 
dizer o que está acontecendo! A 
sociedade brasileira não pode ser 
enganada, achar que os transgê- 
nicos estão sendo muito bem ana-
lisados, que a ciência não achou 
nada contra eles e que não há pe- 
rigo. As pessoas precisam saber co- 
mo não está sendo feita uma políti-
ca de biossegurança.

SAIBA MAIS
Leia a entrevista 

completa no site 
do Idec: www.idec.org.br/ 
em-acao/revistas
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