
GD Transgênicos relacionado ao ENEB 2009 UEL – 09/06/2012 – EREB-SE 2012 UFF 

 

DEC- Faço ic em biotecnologia vegetal, e ai a área de pesquisa em si é uma área nova, 

pelo menos na   usp. 

Procuramos uma parceira para poder levantar os projetos e essa parceira queria dar mais 

isibilidade para essa área, de forma que as pessoas saibam que existe esse processo sem ser só 

por trangenicos. Queremos levar esse debate, pq a tecnologia não pode ser julgada de um 

ponto só. devemos analisar todos os pontos para poder formarmos nossa opinião.    

  JULIA – explicação sobre o mecanismo de fecundação dos trangenicos.       

     DEC- a transgenia está muito inserida no nosso cotidiano do que imaginamos. No na 

passado fiz uma vivencia no ereb de assentamento e uma das famílias estavam fazendo uma 

horta, ....         

    JULIA- as sementes acabam prendendo o trabalhador.  

 VITOR- a tecnologia foi implementada e as pessoas acham que eles são maus, a cana , 

a soja ,não são maus, tem um lado politico por tras. Exemplo de extermínio de plantação com 

trangenicos.        

   JULIA- o maior foco é em relação a biodiversidade, nunca e relção a saúde. Sempre se 

acha que que esses alimentos vao ser exterminados.           

   PAOLA- a tecnologia talvez no seja ruim por si só. Tentamos colocar sempre 

argumentos para combater os argumentos deles.    

   DEC- biodiversidade é sempre levantado, na disciplina que eu faço na uso estávamos 

discutindo os trangenicos. Na discussão batemos nesse ponto tb, os cachorros não são 

trangenicos, são geneticamente modificados.     

    JULIA- deu exemplo de como o trangenico pode ser usado em casos de doença.            

DEC- a maioria fala tanto faz, mas até que ponto eles falam isso.    

   ALVIN- o prorio movimento não fez nada depois do eneb.      VITOR- a maior critica 

que se tem sobre os transgênicos, é o jeito como está sendo colocado o processo. Como vc 

pode falar se é a favor ou contra sem saber o processo. Os trangenicos deveriam ser mais 

debatidos na comunidade pelos estudantes.       

  PAOLA- existe uma policia fiscal que não deixa o agricultor vender a semente que ele 

comprou da empresa.       

 VITOR- se proibir tudo como fica a insulina, geraria um debate muito maior.       

  DEC- como a agroecologia ve essa altenativa de cultiv agroecológico? Pq o orgânico é 

sempre mais caro?         



    VICTOR- .... a agroecologia na pratica esta consolidada, tem muito trabalhos que 

provam isso, só que o viés politico de colocar isso em pratica não existe.          DEC- atualmente 

o orgânico é mias caro pela dificuldade de ele chegar na nossa mao.              PAOLA- taxa sobre 

o alimento orgânico . 

DEC- é muito difícil de saber ate quando essas pessoas estão ‘erradas’. A minha vó 

prefere compra alimentos vistosos. Até eu entrar na faculdadeeu não conhecia a agroecologia, 

só conheci no ereb do ano passado, acho que o pessoal que trabalha com isso ainda pode se 

fortalecer mias para aumentar a divulgação.          

    ALVIN- falta fazer um estudo mais afundo para que as pessoas possam formar a 

opinião.                

   DEC- na usp tem muito professores que não conhecem a agroecologia.  

   VITOR- no ERA teve uma discussão sobre a agroecologia na academia, o papel das 

universidades nesse assunto.    

   PAOLA- como o vitor falou, a área é nova mas existem alguns estudos que 

comprovam a sua eficiência.       

  VITOR- buscar a continuidade de pois dos encontros, o nosso grupo de agroecologia 

foi criado depois do ereb de Botucatu.  

DEC- uma alternativa é montar um grupo de discussão, apesar de ser um pouco difícil 

de manter um grupo permanente.   

     VITOR- explicou um pouco sobre como o grupo de discussão de agroecologia da 

UFU foi criado. Os GTPs também dão um gás no acumulo de materiais.   


