
 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.                         Francisco Brito  

                                           

 

 

Rachel Carson e os gritos da Primavera silenciosa 
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Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar (...) 

E não adianta vir me dedetizar 

Pois nem o DDT pode assim me exterminar 

Porque você mata uma e vem outra em meu lugar 

(Mosca na Sopa, Raul Seixas) 

 

Depois de um longo período no qual os problemas ambientais só fizeram aumentar, 

eis que surge uma nova edição do livro clássico do ambientalismo, Primavera silenciosa, de 

autoria de Rachel Carson, lançado pela Gaia Editora, em 2010. 

Nascida em 1907, Rachel Carson era detentora de um estilo poético que foi 

identificado e lapidado desde a infância. Tal qualidade acrescentada à formação em biologia, 

ao mestrado em biologia marinha e à publicação de uma trilogia contendo um estudo 

profundo sobre o mar - que lhe rendeu, inclusive, prêmios e reconhecimento científico - 

retrata a trajetória daquela que se tornaria uma adversaria de respeito a se colocar no 

caminho, e a despertar  a fúria, das multinacionais da industria química. 

Em 1945, antes da edição do livro, a autora tentou publicar, sem sucesso, um artigo 

para o Reader‟s Digest  sobre o uso indiscriminado de inseticidas, dentre eles o DDT 

(Dicloro-difenil-tricloretano). Treze anos depois ao receber a carta de uma leitora, na qual 

relatava a amarga experiência traduzida na alta mortandade de pássaros acarretada por 

pulverizações de inseticidas, Carson decidiu retomar o projeto de abordar os perigos do DDT. 

O livro foi publicado em 1962 e alcançou grande repercussão. No 1º capitulo, 

intitulado “Uma fábula para o amanhã”, a autora, de maneira inspirada, utiliza um estilo que 
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permite a comunicação direta com o leitor e descreve uma fictícia cidade americana atacada 

por uma estranha doença – produzida por um „pó misterioso‟ - que teria, inicialmente, 

atingido as plantas e, posteriormente, se alastrado ocasionado a morte dos peixes, animais, 

pássaros, homens e até de crianças, transformando assim, a primavera numa estação 

moribundamente silenciosa. 

Apesar desta cidade não existir concretamente, conforme salienta a autora, com o 

passar dos janeiros percebemos que várias cidades do mundo também enfrentaram e 

continuam enfrentando situação semelhante na forma de tragédias ambientais e à saúde 

humana, acarretadas pela contaminação por agrotóxicos. 

Os impactos provocados pela publicação do livro abalou uma unanimidade 

estabelecida em torno dos benefícios proporcionados pelos inseticidas, como também a fé 

cega no conhecimento científico que povoava o imaginário coletivo do povo americano, que, 

por sua vez, era respaldada pelo projeto desenvolvimentista implementado pelos Estados 

Unidos. 

O DDT gozava de alto conceito com uma folha de relevantes serviços prestados à 

máquina de guerra dos EUA, sobretudo, por ter protegido as tropas americanas das picadas 

e da enfermidade provocada pelo mosquito da malária na guerra do Pacífico. Finda a guerra, 

os poderes do DDT foram empregados  na  agricultura para matar insetos até chegarem ao 

âmbito doméstico. 

Desde então o DDT contaminou o leite materno e atingiu as áreas mais remotas do 

mundo, tanto espalhado pelas pulverizações, principalmente aéreas, quanto vendido pelas 

grandes empresas agroquímicas na forma de produto comercial. Assim a notoriedade deste 

agrotóxico além de ter alcançado um crescimento sem precedentes, o uso cotidiano fez com 

que o substantivo inseticida (DDT) fosse transformado em verbo. 

DeDeTizar além de soar como uma ação eficazmente mortífera contra os insetos 

(atenção: somente contra os insetos!!!, conforme veiculado nas propagandas) , no plano 

simbólico, significava que o DDT se tornara o representante geral dos demais agrotóxicos, ao 

nominar todas as  aplicações com inseticidas, mesmo que estas não contivessem o DDT. 

Os EUA viviam seus melhores dias de Nação vitoriosa, recém saída da 2ª guerra na 

condição de grande fiadora do mundo capitalista. A Revolução Verde, apoiada pelo governo 

americano e suas instituições multilaterais e capitaneada pelo agrônomo Norman Borlaug, 

caminhava a passos largos prometendo no plano ideológico combater a fome das populações 

dos países do terceiro mundo – como forma de assegurar a paz e livrá-las da influência da 

revolução vermelha e comunista - com cultivares de sementes de alta produtividade, cuja 

eficiência era garantida pela aplicação integral do „pacote‟ tecnológico, formado, dentre 

outros, pelas sementes, pelos adubos, máquinas e inseticidas. 

No plano econômico a adoção do „pacote‟ pelos agricultores destes países, garantia 

mercado para tais produtos e lucros significativos para as multinacionais produtoras ao redor 

do mundo, conforme observado no Brasil do período da modernização da agricultura, com 

muito crédito rural subsidiado e destinado especifica e compulsoriamente à aquisição destas 

mercadorias integrantes do pacote tecnológico. Pelo visto, numa conjuntura como esta, 

questionar os  predicados dos inseticidas parecia uma heresia carregada de ignorância. 
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Menos para Rachel Carson que num ato de coragem resolveu engrossar o, até então, 

pequeno coro de críticas, ao tomar a peito o desafio de questionar os inseticidas, prestando 

assim um serviço incalculável às pessoas, aos animais, às plantas e, sobretudo, à causa 

ambientalista. Ante a denúncia fundamentada num estudo detalhado sobre os efeitos 

deletérios causados pelo DDT ao meio ambiente e à saúde humana, a industria química 

buscando preservar os lucros, reage e contra ataca, seja tentando desqualificar o trabalho de 

Carson com opiniões de peritos e artigos de cientistas patrocinados, seja difamando-a, 

através de seus representantes, ao acusá-la de comunista e também de homossexual. 

Mas a pressão acarretada pelas manifestações de setores da população sobre os 

parlamentares visando a regulamentação do uso do DDT e de outros agrotóxicos, decorrente 

da repercussão do livro, fez com que o governo americano - que até então não havia 

dispensado a devida importância para a gravidade do problema - resolvesse investigar os 

efeitos destes produtos, confirmasse as constatações de Rachel Carson e, posteriormente, 

criasse instituições reguladoras e proibisse a produção do DDT nos EUA. 

Rachel Carson morreu em 1964. Em que pese a contribuição dela para a causa 

ambiental e para o movimento dos consumidores, ao longo de pouco mais de quatro décadas 

e meia,  os problemas relacionados à saúde humana e ao meio ambiente provocados pelos 

agrotóxicos só fizeram aumentar.No caso do Brasil, é lamentável constatar  que o país 

assume o posto de campeão mundial de uso de  agrotóxicos gastando 7 bilhões de 

dólares/ano.Consumiu em 2009, 2,37 mil toneladas, tornando-se também o principal destino 

consumidor de agrotóxicos já proibidos na União Européia,Estados Unidos e até no Paraguai. 

Vale mencionar ainda a contaminação de trabalhadores por agrotóxicos e de 

produtos agrícolas, a exemplo de pimentões, tomates, morangos, alfaces e cenouras 

envenenados por agricultores ativos defensores do uso de agrotóxicos que passam “a 

miséria para a frente” recusando-se a consumi-los em casa e transferindo o problema, ao 

enviar estes produtos para os consumidores das cidades.Tal situação associada ao baixo 

desempenho e, até mesmo, à conivência, dos órgãos e agencias reguladoras, revela um 

flagrante desrespeito ao direito constitucional que todo brasileiro tem à saúde, à segurança 

alimentar  a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Em tempos (pós) modernos nos quais a humanidade se defronta com problemas 

mundiais, a exemplo da poluição que abre buracos na camada de ozônio, da redução da 

quantidade da água, do incremento da desertificação, da necessidade de fontes alternativas 

de energia, da onipresença dos agrotóxicos e, recentemente, dos produtos geneticamente 

modificados (transgênicos), Rachel Carson (2010, p.28), faz uma advertência que decorridos 

48 anos mantêm toda a atualidade, ao afirmar que ”as gerações futuras provavelmente não 

perdoarão a nossa falta de preocupação prudente com a integridade do mundo natural que 

sustenta toda a vida”. 

 

 

 

 


