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1. Introdução

Inicialmente um fato precisa ser destacado: o debate acerca dos Organismos Geneticamente
Modificados (OGM), em especial com relação aos Alimentos Geneticamente Modificados,
encontra-se, nos dias atuais, muito mais amadurecido e com maiores subsídios técnicos e científicos
para a discussão do problema e para o encaminhamento das soluções.

Ressaltamos isso porque quando esta discussão começou a ganhar foro, nos idos da década de 90,
as informações ainda eram muito escassas, e o tema, para o público em geral, muito novo. E, como
sói acontecer, o novo traz insegurança. É normal e compreensível a apreensão inicial que temos
diante do novo. Daí que, naquele momento, na década de 90, a discussão ainda era pela precaução,
pelo estudo.

Esta situação mudou consideravelmente ao longo da última década, com o avanço científico e com o
maior acesso às informações que envolvem os OGMs. Logo, o debate não mais pode ser
polemizado em razão de infundados receios de ordem pessoal. Ainda hoje observamos a discussão
a esse respeito ser travada menos a partir de argumentos racionais e científicos, mas muito mais ser
polemizada a partir de argumentos emotivos e econômicos. O discurso científico procura sempre se
pautar pela racionalidade dos argumentos, e não tomado apenas pela emoção. O argumento de que
não se tem ainda conhecimento a respeito de eventuais riscos dos transgênicos não é inteiramente
verdadeiro. Lembremos que, conquanto o debate a respeito dos OGMs tenha se intensificado na
década de 90, quando a questão ainda era demasiadamente nova para o público em geral, não
implica dizer que as pesquisas científicas a esse respeito também tenham começado nessa época.

Ao revés, já na década de 70 do século passado havia estudos sobre a tecnologia de ADN (DNA)
recombinantes, como bem o demonstra a Conferência de Asilomar, ocorrida em 1975, na Califórnia.1

Nessa conferência, que reuniu mais de uma centena de cientistas do mundo inteiro, foi pactuada
moratória voluntária nas experiências a esse respeito, até que estudos demonstrassem sua
segurança, bem como houvesse normatização dessas atividades científicas. Desta forma, voltamos
a observar novas pesquisas com essa tecnologia na década de 80 do século passado, com a
descoberta de aplicações na área médica (insulina, por exemplo). E é nessa década que começam
os estudos e pesquisas sobre o uso dessa nova tecnologia na alimentação.

É justamente o uso dessa nova tecnologia de ADN recombinante na alimentação que tem gerado
tanta controvérsia, que não observamos em outros usos, como na medicina, por exemplo, como
denuncia Paul Berg (Nobel da Química em 1980): “Paradoxically, no such embargo exists for the
drugs and therapies that have revolutionized the treatment of serious diseases although many of
them were created with the same technologies”2 (lembremos o caso da insulina, por exemplo). Logo,
os polemistas aceitam os usos medicinais e terapêuticos dessa nova tecnologia, mas, muitas vezes
com objetivos não muito claros, condenam o seu uso comercial na área de alimentação.
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