
Que o digam os alérgicos. Naturais ou processados, a proteí-
na do leite, derivados de soja, ovo, trigo, amendoim e crustáceos 
não declarados nos rótulos podem signi�car muito mal-estar para 
quem nasceu com alergia a algum desses alimentos, mesmo em 
quantidades mínimas.

Mãe de uma criança alérgica, a advogada Maria Cecília Cury 
fez doutorado sobre o tema e descobriu que em países como Austrá-
lia, Estados Unidos e Japão já é obrigatório avisar a presença de tra-
ços desses alimentos nas embalagens, assim como aqui é obrigatório 
declarar o glúten e o corante tartrazina. Mas os alérgicos brasileiros 
ainda dependem de consultas aos serviços de atendimento ao con-
sumidor e trocas de informações entre eles para evitar transtornos. 

Na falta de estudos brasileiros que justi�quem medidas anteci-
padas, o Brasil, em alguns casos, aguarda que órgãos internacionais 
tomem a decisão primeiro. Mas há casos em que o País não espera 
muito. A rotulagem obrigatória de alimentos transgênicos – com 
todas as suas imperfeições – foi de�nida 10 anos atrás pelo Decreto 
nº 4.680/2003 (consulte em bit.ly/1ixmLoj). Nos Estados Unidos, 
também um grande produtor de grãos geneticamente modi�cados, 
a hipótese de rotular ainda está em discussão. 

CONTROLE DE AGROTÓXICOS
O fato de o Brasil ser um país de tradição agrícola, com enormes 

áreas de plantio, requer também um controle rígido dos agrotóxi-
cos, o que depende não só de legislação, mas também de �scaliza-
ção. Um passo importante foi dado no início dos anos 1990, quando 
o Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) – incumbido 
de incentivar a produção agrícola – deixou de ser o único respon-
sável pela regulação dos agrotóxicos, passando a dividir a tarefa 
com os ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. À época, a Lei 
nº 7.802, de 1989, mais conhecida como a Lei dos Agrotóxicos, 
representou um grande avanço. 

Desde 2003, a Anvisa participa do controle do uso de agrotóxi-
cos pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Ali-
mentos (Para), que detecta o uso excessivo de produtos aprovados, 
bem como a aplicação de produtos proibidos, a partir de resíduos 
em alimentos in natura vendidos no comércio. Anualmente, são 
divulgadas as listas dos alimentos com maior quantidade de resíduos 
indesejados – o pimentão e o tomate têm marcado presença nessa 
lista –, con�rmando que a lei ainda não é inteiramente seguida, 

principalmente por pequenos produtores. A agência também tem 
participação no registro de novos produtos. 

Mas uma decisão recente da Casa Civil pode desviar novamen-
te o curso dessa história. Sob forte pressão do setor produtivo, em 
novembro o governo resolveu rever a forma como os novos defen-
sivos agrícolas são aprovados. Segundo reportagem do jornal Valor 
Econômico, a criação de uma nova comissão técnica por medida 
provisória esvaziaria o poder da Anvisa, considerada pelos fabrican-
tes como responsável pela demora nos registros.  

Na avaliação do engenheiro agrônomo Guilherme Guimarães, 
gerente de regulamentação federal da Associação Nacional de De-
fesa Vegetal (Andef), entidade do setor de defensivos agrícolas, a 
legislação brasileira atual se compara às das mais importantes agên-
cias regulatórias do mundo no que se refere ao registro de novos 
produtos. Mas a lei de 1989 precisa ser atualizada, admite. 

“A ciência avançou, a sociedade exigiu maiores controles, e é 
tempo de tornarmos nossa legislação mais ágil e criteriosa”, diz. 
Outra falha apontada por Guimarães é a demora do País em adotar 
a avaliação de risco prevista no Decreto nº 4.074, de 2002, que já 
aguarda implementação há 11 anos. Para Guimarães, a solução 
contra o uso de defensivos proibidos está em remover entraves bu-
rocráticos e principalmente retomar a extensão rural. “Em um país 
agrícola como o nosso, o governo precisa ajudar o agricultor a obter 
maiores colheitas com ferramentas legais”, diz.

Um dossiê sobre agrotóxicos preparado pela Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva (Abrasco) em 2012 propõe que o governo 
priorize a implantação de uma política nacional de agroecologia, 
suspenda as isenções �scais concedidas ao registro de agrotóxicos 
e estenda as análises para alimentos processados, entre outras re-
comendações [2]. Segundo Luis Madi e Raul Amaral, respecti-
vamente diretor-geral e coordenador da plataforma de inovação 
tecnológica do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) – que 
também completou 50 anos em 2013 –, a legislação busca sempre 
atender às demandas da sociedade em sua época. 

No início do século XX, a preocupação era combater a desnu-
trição com alimentos forti�cados com vitaminas e minerais. Hoje, 
temos não apenas de combater a obesidade, o diabetes e a hiper-
tensão, como também atender ao consumidor “Loha” (lifestyle of 
health and sustainability, ou, em português, estilo de vida pautado 
em saúde e sustentabilidade), que entende saúde e bem-estar de 
forma mais ampla. “Sempre surgem novas demandas, e todos temos 
de nos adaptar”, diz Madi. “O processo é evolutivo.” 

No século XX, a preocupação era combater a desnutrição. Hoje, 
além de evitar diabetes, obesidade e hipertensão, a indústria 
deve atender ao estilo de vida pautado por saúde e bem-estar 

[2] Consulte as isenções fiscais nos links bit.ly/1jp7dAz, bit.ly/17tBYSz e 
bit.ly/1b9TuP1.
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Entre chimpanzés e bonobos   Traços do comportamento humano 
têm origem em nossos parentes primatas. Em se tratando de ciência política, no entanto,
a complexidade aumenta e não basta acreditarmos em um pensamento baseado apenas na 
bipolaridade entre “esquerda” e “direita”  POR JOSÉ ELI DA VEIGA*

Embora não seja muito usada no Brasil, a 
mais influente metáfora zoológica sobre 

as tendências políticas da época moderna é 
a que compara o ouriço à raposa, inspirada 
em um verso do poeta grego Arquíloco de 
Paros (século VII a.C.): “Muitas coisas sabe 
a raposa, mas o ouriço uma grande”.

Virou uma espécie de fábula na pluma 
do grande historiador das ideias Isaiah 
Berlin (1909-1997) com o propósito de 
iluminar a tensão entre o monismo, comum 
a todas as grandes doutrinas, e sua própria 
preferência pelo avesso, o pluralismo. 
Como o ouriço, visões de mundo unitárias 
cultuam uma grande verdade, enquanto 
o manejo de valores conflitantes exige os 
dons da raposa.

Todavia, quanto mais avançam as 
pesquisas científicas, mais vai sendo 
confirmada a hipótese de que estão 
em parentes muito mais próximos dos 
seres humanos os fundamentos de suas 
ideologias. Propensões egoístas e altruístas, 
competitivas e cooperativas, agressivas e 
pacíficas, correspondem à dupla herança 
legada aos humanos pelas duas espécies 
do gênero Pan: o chimpanzé propriamente 
dito (Pan troglodytes) e o bonobo (Pan 
paniscus).

A profícua produção em primatologia 
do americano de origem holandesa Frans 
de Waal mostra que as duas espécies são 
bipolares, mas que, por razões evolutivas 

bem fáceis de explicar, comparados a 
chimpanzés, os bonobos demonstram muito 
mais tolerância, empatia e reciprocidade, 
além de também serem bem mais 
altruístas, cooperativos e pacíficos.

Nem por isso, tais evidências autorizam 
associações da esquerda com a herança 
que viria predominantemente dos bonobos 
e da direita com a dos chimpanzés, como 
ocorreu em debates na grande imprensa 
dos Estados Unidos, pois a bipolaridade 
se refere muito mais à tensão entre 
comportamentos autoritários e libertários, 
que ocorrem tanto na direita quanto na 
esquerda, como fartamente demonstrou a 
história do século XX.

Essa confusão parece inevitável num 
país que se acostumou a etiquetar pessoas 
e movimentos de esquerda de “liberais” 
e os de direita de “conservadores”, mas 
é inaceitável o contrabando feito pelo 
Datafolha quando afirma que “48% dos 
brasileiros se identificam com valores 
ideológicos de direita”.

Adotada em outubro, essa nova 
catalogação das inclinações político-
ideológicas dos brasileiros usou uma 
enxuta lista de dez alternativas muito mais 
relacionadas à oposição entre valores 

autoritários e libertários, inadequadas para 
avaliar a contradição direita/esquerda.

Claro, uma pesquisa desse tipo não 
poderia prever quatro opções de respostas 
a 62 questões, como faz o meticuloso teste 
proposto pela britânica “bússola política” 
(ver em politicalcompass.org). Mesmo 
assim, basta conhecer a abordagem 
geral desse teste para que se entenda o 
equívoco do Datafolha.

Como mostra a figura ao lado, em um 
gráfico de sistema cartesiano ortogonal, a 
contradição esquerda/direita aparece no 
eixo das abscissas, e a autoritária/libertária, 
no das ordenadas, localizando todas as 
possíveis combinações (pares ordenados) 
em quadrantes: o da direita autoritária, 
o da esquerda autoritária, o da esquerda 
libertária, e o da direita libertária.

Quem puder experimentar esse 
pedagógico teste notará que ele contém 
surpresas bem mais divertidas do que se 
poderia imaginar. Ainda mais se também 
for possível comparar os resultados de um 
grupo de amigos, mesmo que todos fiquem 
no mesmo quadrante.
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