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TÍTULO: Modificação 

Genética – 
PraGa ou 
MilaGre

IDADE DOS ESTUDANTES: 15 aos 18 anos
DISCIPLINAS: Biologia,

Geografia e
Educação para a
Cidadania

180 min

TEMAS: Educação para o Consumo Ético
Tradições Alimentares
Organismos Geneticamente 
Modificados

ODS1: ODS 2: Erradicar a Fome
ODS 9: Indústria, Inovação e 
Infraestruturas
ODS 12: Produção e Consumo 
Sustentáveis
ODS 15: Proteger a Vida terrestre

1 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Unidade de Aprendizagem
Modificação Genética –

Praga ou Milagre

Conhecimento e Compreensão sobre 

Educação para a Cidadania Global:

Aptidões e Competências em 

Educação para a Cidadania Global:

Valores e Atitudes em Educação 

para a Cidadania Global:

Competências-chave para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida:

_Imperativo Global 
do Desenvolvimento 
Sustentável;
_Relação entre as 
pessoas e o ambiente.

_Aprender a desenvolver/
mudar de posição graças a uma 
argumentação fundamentada;
_Tomar decisões de forma 
informada.

_Sentido de responsabilidade 
ambiental e da utilização de 
recursos;
_Reconhecer e aprender as 
alternativas ao pensamento 
dominante.

_Comunicação na língua materna;
_Aprender a conhecer;
_Competências sociais e cívicas.
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Atividades:

Metodologias:

Objetivos de Aprendizagem:

Os alunos põem em prática o pensamento crítico.5

Os alunos demonstram ter conhecimentos sobre Modificação 
Genética;1
Com base em estudos de caso, os alunos aprendem a conhecer 
os efeitos positivos e negativos da Modificação Genética;2
Com base nos conhecimentos adquiridos, os alunos são capazes 
de tomar decisões informadas e autónomas;3

4

_Fazer uma Colagem;
_Debate Prós e Contras;
_Análise de Estudos de Caso;
_Exercício de “Role-Play”.

Plano de aula 1

Plano de aula 2

Plano de aula 3

“O que é a Modificação Genética?” 

“Prós e Contras da Modificação Genética”

“Seis Perspetivas, Uma Solução!”

60 min

60 min

60 min

Os alunos reconhecem quem são os atores do setor e 
acompanham o seu percurso;
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_Para além das sugestões incluídas em cada Plano de Aula, não se esqueça de nos 
enviar feedback sobre a implementação desta Unidade de Aprendizagem preenchendo 
a Ficha de Feedback disponível em www.eathink2015.org (secção Unidades de 
Aprendizagem).

Fontes:

Sugestão de Ferramentas de Avaliação:

_ Lobo, K.-W. und Hans Weiss: Schwarzbuch der Markenfirmen, 2014
_Dokumentarfilm 2008: Monsanto mit Gift und Genen:

https://www.youtube.com/watch?v=9RQ-xqZ-0cg;
_Film: Gekaufte Wahrheit – Gentechnik im Magnetfeld des Geldes:

https://www.youtube.com/watch?v=TtWXSpn_Tk0
_Informationen zur Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen in Europa vom 
Forum Bio- und Gentechnologie - Verein zur Förderung der gesellschaftlichen 
Diskussionskultur e.V.:

http://www.transgen.de/anbau/flaechen_international/531.doku.html
_Bergt, Svenja: Soja erhöht das Allergierisiko. Wissenschaftler über Gentechnik. 
In: TAZ. 10.07.2012:

http://www.taz.de/!5089420/
_Weltagrarbericht:

http://www.unesco.de/wissenschaft/biosphaerenreservate/biologische-
vielfalt/iaastd.html

www.eathink2015.org
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TÍTULO: o que é a 
Modificação 
Genética?

TEMA: Organismos 
Geneticamente 
Modificados

60 min
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Plano de Aula 1
O que é a Modificação 

Genética?

Atividades:

Depois de terem terminado, os alunos juntam-se em grupos de três e têm 
10 min para apresentar o seu trabalho uns aos outros.

Fazer a colagem:
Preparação: Reúna revistas e jornais em número suficiente, com temáticas 
científicas, ou de fauna e flora. Coloque à disposição dos alunos folhas A3 ou 
A4, baton de cola, e tesouras em quantidades suficientes.
Explique aos alunos que os Organismos Geneticamente Modificados serão o 
tema das aulas seguintes. A fim de avaliar os conhecimentos dos alunos sobre 
a matéria e com o material fornecido, peça-lhes para fazerem uma colagem 
que reflita as associações que fazem com este tema. Podem escrever, fazer 
recortes e colar ou fazer um desenho.
Têm 10 a 15 min para concluir esta atividade.

Passo

2

Passo

1

Passo

3

10 min

20 min

Convide os alunos a fazerem uma reflexão conjunta sobre os trabalhos:
Quais foram as semelhanças e as diferenças que surgiram de acordo com 
os teus conhecimentos e experiências? De onde vêm estas semelhanças 
e diferenças? De onde vêm os teus conhecimentos sobre Modificação 
Genética? O que te transmitem os meios de comunicação? Concretamente, 
o que sabes sobre esta situação no teu país?
Esta reflexão poderá durar até ao final da aula, caso haja alunos interessados e 
participativos. Os argumentos relevantes podem ser apontados no quadro, ou 
num flipchart, para continuação dos trabalhos.

30 min
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_De onde vêm os teus conhecimentos sobre Modificação Genética?
_O que te transmitem os meios de comunicação sobre Modificação Genética?
_O que sabes sobre esta situação no teu país?

Questões para Discutir:

_Exponha os resultados do exercício de colagem na sala de aula/na escola, analise a
adequabilidade dos materiais recortados ao tema em questão.

Sugestões de Avaliação:

_Revistas e Jornais.

Ferramentas de Ensino:

_Revistas e jornais;
_Folhas brancas, cola, tesoura;
_Quadro, marcadores/giz;
_Flipchart.

Materiais e Equipamentos Necessários:
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TÍTULO: Prós e contras 
da Modificação 
Genética

TEMA: Impacto dos 
Organismos 
Geneticamente 
Modificados

60 min
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Plano de Aula 2
Prós e Contras da 

Modificação Genética

Atividades:

“Prós e Contras da Modificação Genética”.
Leia as definições incluídas no Anexo A com os alunos e encontrem
uma base comum para definir o que é a Modificação Genética.

Os alunos devem trabalhar em pares. Em cada mesa distribua dois estudos 
de caso (Anexo C). Cada aluno lê apenas um dos casos em análise e deve 
sublinhar os aspetos relevantes. Os termos desconhecidos devem também ser 
assinalados.

No final da leitura do estudo de caso, cada aluno deve relatar ao seu colega 
o que aprendeu sobre Modificação Genética no seu texto, e que dúvidas 
surgiram.

Inicie, seguidamente, o debate com as seguintes perguntas, ou outras de teor 
semelhante:

_Qual é o motivo do sucesso da Modificação Genética num dos casos?
_Qual é o motivo do fracasso, no outro caso?
_Qual é a diferença no uso da Modificação Genética, nos dois casos?
_Quando e em que circunstâncias consideras que é útil semear plantas
geneticamente modificadas?
_Que atributos das plantas pensas serem necessários no futuro?
(tendo em conta, por exemplo, as alterações climáticas e a escassez de
água, etc.).

Passo

1

Passo

3
Passo

4

Passo

5

Passo

2

15 min

10 min

10 min

10 min

Distribua a cada par de alunos os símbolos e um conjunto de cartões, com 
factos acerca da Modificação Genética (Anexo B). Peça aos alunos que 
distribuam os factos pelos dois símbolos. Quando é possível colocar um dos 
cartões nos dois símbolos, os alunos têm de se decidir por um dos símbolos e 
justificar a escolha.
Cada grupo deve apresentar as suas escolhas à turma.

15 min
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_Computador;
_Projetor;
_Cópias Símbolos e Cartões de Factos (Anexo B);
_Cópias Estudos de Caso (Anexo C).

_Definições (Anexo A);
_Símbolos e Cartões de Factos (Anexo B);
_Estudos de Caso (Anexo C).

Materiais e Equipamentos Necessários:

Ferramentas de Ensino:

_Quando e em que circunstâncias consideras que é útil semear plantas geneticamente
modificadas?
_Que atributos das plantas pensas serem necessários no futuro (tendo em conta, por
exemplo, as alterações climáticas e a escassez de água, etc.)?

Questões Para Discutir:
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_Anexo A – “Definições”;
_Anexo B – “Símbolos e Cartões de Factos”;
_Anexo C – “Estudos de Caso”.

_Convide os alunos a escreverem um artigo para o jornal/website/blog da escola sobre 
Organismos Geneticamente Modificados.

Anexos:

Sugestões de Avaliação:
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TÍTULO: seis PersPetivas, 
uMa solução!

TEMA: Agricultura 
Sustentável

60 min
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Plano de Aula 3
Seis Perspetivas, Uma 

Solução!

Atividades:

“Seis Perspetivas – Uma Solução?”.
Divida a turma em grupos de seis alunos. Cada grupo vai para uma mesa. Há 
seis cartões de Role-Play (Anexo A) e um dado.
Os alunos devem lançar o dado e a sorte atribui-lhes um cartão de Role-Play 
no debate que se segue. A numeração do dado corresponde a um papel do 
Role-Play.
Pode acontecer que numa, ou noutra mesa, um dos papéis do Role-Play 
não venha a ser atribuído  – o que é propositado. Os resultados do debate 
acabam por ser diferentes por causa deste “desequilíbrio”, o que cria uma 
oportunidade de reflexão posterior, no decorrer da aula.
À semelhança do que se passa na vida real e conforme os casos, os lobbies têm 
um peso diferente, algo que se tenta simular neste exercício. Os alunos leem 
a descrição dos seus papéis de Role-Play e assumem a respetiva posição.

Enquanto os alunos debatem, faça uma tabela, no quadro, segundo o modelo 
seguinte:

Quando terminar o debate, um representante de cada mesa aponta os 
resultados no quadro (assinala com cruzes a presença dos atores e coloca um 
sinal positivo (+), para indicar a obtenção do resultado e um sinal negativo (-), 
na situação oposta.

Passo

1

Passo

3

Passo

2

15 min

10 min

Inicia-se o debate: Pode ser lido à turma/projetado na parede/escrito no quadro.
“Na Áustria, a Monsanto está prestes a lançar um novo tipo de soja, adaptado 
aos climas frios. Segundo a empresa, esta introdução permite a cultura da soja 
a altitudes mais elevadas e em climas mais a norte, o que permite alimentar 
mais pessoas de forma sustentável.”
Devem debater se deveria ser permitido, ou proibido, o lançamento deste 
produto no mercado austríaco. Têm 15 min para o debate e é preciso chegar a 
uma conclusão!

15 min

Resultado +/- Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4

Agricultor ARG
Agricultor AT
Monsanto
IAASTD
Consumidor
Cientista
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Inicie um debate com as seguintes perguntas, ou outras de teor semelhante:
Como correu o debate na vossa mesa? Qual é o vosso grau de satisfação ou 
de insatisfação?
Como chegaram ao resultado final? Houve debate ou assemelhou-se a
uma ditadura?
O resultado foi fator dos atributos dos atores? Se sim, porquê? Caso 
contrário, o que se passou?
Qual é o lobby mais forte ou com mais influência, na vida real. Porquê?

Mostre aos alunos a página 11 do folheto da Monsanto – http://www.
monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_
brochure.pdf (em inglês). Os alunos devem olhar atentamente para a 
fotografia. Modere um debate em que se volte a pôr em causa o que se 
aprendeu e peça que as posições de cada ator sejam analisadas.
Descreve a imagem. Com que impressão ficas?
Qual é a imagem que a Monsanto projeta?
Qual é a tua impressão da imagem, agora que tens conhecimento de causa?
Repara nos componentes do slogan. Será que produzir mais é sustentável? O 
que é que a Monsanto quer proteger? Até que ponto é que os produtos da 
Monsanto melhoram as vidas dos agricultores?

Passo

4

Passo

5

10 min

10 min

Materiais e Equipamentos Necessários:

_Computador;
_Projetor;
_Cartões de Role-Play – aprox. 5 conjuntos (Anexo A);
_Dados (cerca de 5);
_Cópia da imagem final (Publicidade da Monsanto, pág. 11) – http://www.monsanto.
com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf) .

http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf
http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf
http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf)
http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf)
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_Cartões de Role-Play – aprox. 5 conjuntos (Anexo A);
_Cópia da Imagem Final (Publicidade da Monsanto, pág. 11) – http://www.monsanto.
com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf) .

_Que lobbies existem na indústria da Modificação Genética para fins agrícolas?
_Será a Modificação Genética um contributo para a sustentabilidade agrícola?

_Anexo A – “Cartões de Role-Play”.

_Durante o debate, circule pelos grupos e tente avaliar o empenho dos alunos no 
debate e se utilizam mais argumentos do que os descritos nos cartões de Role-Play.

Ferramentas de Ensino:

Questões Para Discutir:

Anexos:

Sugestões de Avaliação:

http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf)
http://www.monsanto.com/global/de/wer-wirsind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf)


Um projeto cofinanciado pela União Europeia:

Esta publicação foi produzida com o apoio da 
União Europeia. Os conteúdos desta publicação 
são da exclusiva responsabilidade da Fundação 
Calouste Gulbenkian e dos seus parceiros e não 
podem em caso algum ser considerados como 
refletindo as posições da União Europeia.

Um projeto implementado em Portugal por:

w w w. e a t h i n k 2 015 . o r g
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Plano de Aula 2
Anexo A – Definições 


Em 1995, e pela primeira vez, a colza geneticamente modificada é semeada no Canadá. 
Desde esse momento, a Modificação Genética na agricultura tem sido uma faca de 
dois gumes:
_Por um lado, a tecnologia tem vindo a ganhar popularidade, a publicidade seduz com
sementes que não requerem tantos pesticidas e que são mais sustentáveis para os 
solos e cuja rentabilidade é maior. Hoje em dia, as plantas geneticamente modificadas 
crescem em 180 milhões de hectares (10%) dos solos aráveis do mundo. Os principais 
países produtores são a Argentina, o Brasil, a Índia, a China, o Canadá e os EUA. Na 
Áustria, são cultivados a soja, o milho, a colza e o algodão geneticamente modificados.
Os maiores fornecedores destas plantas são a Monsanto, a BASF, a Syngenta, a Bayer, 
a Dow e a DuPont/Pioneer. Oferecem não só a semente mas também o produto 
protetor da planta contra a qual a semente foi imunizada. Entretanto, por exemplo, a 
Monsanto está mais ligada ao negócio dos produtos protetores de plantas do que às 
próprias sementes. A Monsanto gerou 2.4 mil milhões de euros em 2013, emprega 
21.500 trabalhadores e tem a sede nos EUA.
_Por outro lado, a necessidade de herbicidas nos EUA tem vindo a aumentar vertigi-
nosamente. Os agricultores ficaram dependentes das sementes porque tinham de 
comprar sementes novas todos os anos, de modo a não violarem a lei das patentes. 
Até porque é punível por lei fazer com que as variedades geneticamente modificadas 
voltem a ser semeadas, tal como se faz com as sementes convencionais. A este facto 
acresce que a rentabilidade das colheitas não foi significativamente muito mais elevada.
Assim, a Monsanto precisa de fazer novas promessas: por isso, as alterações climáticas 
vêm mesmo a calhar: a partir de 2050, a água deverá tornar-se escassa a nível global. 
No futuro, a Monsanto quer criar plantas, capazes de enfrentar de forma mais eficaz o 
stress abiótico. Contudo, para que tal aconteça, é preciso intervir em várias sequências 
genéticas – um procedimento polémico.
Na Europa, a situação é ligeiramente diferente porque a maioria das variedades de 
plantas geneticamente modificadas é importada e não é cultivada cá. Em geral, há 
três variedades de plantas geneticamente modificadas cujo cultivo é aprovado na 
UE e apenas uma única variedade de milho pode ser cultivada comercialmente. A 


Conhecimentos Prévios - A Modificação Genética:
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Plano de Aula 2
Anexo A – Definições 


(continuação)


região principal onde acontece o cultivo é em Espanha; já na Áustria, as plantas 
geneticamente modificadas nunca foram cultivadas comercialmente.
Um dos motivos, entre outros, prende-se com o referendo de há 15 anos atrás, 
quando a maioria dos austríacos exprimiu a sua opinião sobre alimentos geneticamente 
modificados. Contudo, será que a Áustria está livre de Modificação Genética? 
A resposta é negativa porque forragem geneticamente modificada é importada 
do estrangeiro, nomeadamente soja, o que significa que algum do nosso gado é 
legalmente alimentado com milho e soja transgénicos, vindos do estrangeiro. A 
segurança alimentar [equivalente à ASAE] apenas atribui o selo “Não Modificado 
Geneticamente” nas embalagens. Presentemente, 152 variedades de plantas já estão 
na UE antes mesmo de serem aprovadas.


Fontes:
_Staud, Toralf: Das falsche Versprechen. In: Atlas der Globalisierung: Cola, Reis und Heuschrecken;
_Welternährung im 21. Jahrhundert. TAZ 2011. S. 85ff;
_Lobo, K.-W. und Hans Weiss: Schwarzbuch der Markenfirmen, 2014, S. 274f;
_David Krutzler, DER STANDARD, 9.8.2012 http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-
istnicht-gentechnikfrei (23.08.2015).


A Modificação Genética é uma subdivisão da biotecnologia. Relaciona-se com o 
isolamento, caracterização e recombinação de material genético. Novas combinações 
genéticas são produzidas através da alteração específica da genética dos organismos 
vivos, em particular ao transferir, e incorporar nestes, material genético estranho. A 
Modificação Genética torna possível contornar as fronteiras das espécies através de 


Definição de Modificação Genética:



http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-istnicht-gentechnikfrei

http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-istnicht-gentechnikfrei
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Plano de Aula 2
Anexo A – Definições 


(continuação)


novas combinações de material genético. Se, com os métodos tradicionais de procriação 
apenas as espécies mais ou menos relacionadas podem ser cruzadas, com os métodos da 
engenharia genética, é possível transferir genes dos humanos para os animais e das
bactérias para as plantas, etc.
“Geneticamente modificado“ significa que o material genético de organismos vivos 
sofreu alterações de um modo que não acontece na natureza.
“Tecnologia Verde“: a Modificação Genética aplicada ao cultivo de plantas, à utilização 
de colheitas agrícolas geneticamente modificadas e ao setor alimentar.
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Plano de Aula 2
Anexo B – Símbolos e 


Cartões de Factos 
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Plano de Aula 2
Anexo B – Símbolos e 


Cartões de Factos (continuação) 


Modificação Genética
A Modificação Genética já existia 
anteriormente: os seres humanos 
transformaram plantas selvagens 


não comestíveis em plantas 
cultivadas, através de mutações 
induzidas nas plantas, visando 
a melhoria do seu património 


genético e aperfeiçoamento. É 
desta maneira que chegamos às
principais fontes alimentares da 


atualidade.


As empresas de sementes vendem 
mais produtos protetores de 


plantas que sementes.


Existe o produto protetor da 
planta apropriado para a semente.


Caso surjam insetos resistentes 
que destruam as plantas, as 


empresas respondem com novas
formas de combate aos insetos. 
Os agricultores são obrigados a 


adquirí-los.


As plantas geneticamente
modificadas são protegidas pela 


lei das patentes, logo representam 
um investimento elevado para os 


agricultores.


Graças à Modificação Genética 
são produzidas culturas mais 


resistentes
e capazes de singrar nos climas 


mais inóspitos (montanhas, 
desertos...).


Ao intervir na genética molecular 
das plantas estas tornaram-se


resistentes aos herbicidas e aos 
insetos.


As plantas geneticamente
modificadas absorvem poluentes, 
apesar da resistência e podem ser


cancerígenas ou alterar o
genótipo, quando consumidas.


Em 1995, e pela primeira vez, a 
colza geneticamente modificada 


foi semeada no Canadá. 
Atualmente, 180 milhões 
de hectares são cultivados 


com culturas geneticamente 
modificadas.


Centro Africano para a
Biossegurança: “O milho


geneticamente modificado ignora
as necessidades dos pequenos
produtores e toma o lugar das


variedades tradicionais cuja
importância é fundamental em
época de alterações climáticas.”


Na Europa, apenas duas plantas
geneticamente modificadas foram 
permitidas e há anos que as áreas 
de cultivo têm estado a encolher.


A Modificação Genética é 
sobretudo usada em 4 culturas 


arvenses: a colza, a soja, o 
algodão e o milho; e acabam nas 


manjedouras, no armário e no 
reservatório, em vez de acabarem 


no prato.


A Modificação Genética promove 
as monoculturas.


As culturas geneticamente
modificadas têm colheitas mais
rentáveis porque as plantas são


mais resistentes às pragas.


Monsanto: “A Modificação 
Genética contribui para a proteção 


ambiental porque há redução 
do uso de pesticidas e outras 


substâncias químicas passíveis de 
penetrar as águas subterrâneas.”


As plantas geneticamente
manipuladas podem tomar o lugar 


de outras plantas.


A inclusão de alimentos
geneticamente modificados pode


desencadear processos 
metabólicos diferentes nos


humanos.


Com os avanços na manipulação
genética e a aplicação concreta da 
Modificação Genética, as plantas 
são melhoradas e mais produtivas.
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Plano de Aula 2
Anexo C – Estudos de Caso 


Na base deste arroz está a descoberta que existe um número acima da média de 
crianças com carência em vitamina A, nos países pobres do hemisfério Sul, onde 
muitos são alimentados com arroz polido branqueado. Uma carência grave em 
vitamina A leva à cegueira, enfraquece o sistema imunitário e aumenta a mortalidade 
infantil.
Em 1999, dois cientistas europeus desenvolvem o Golden Rice, cujo nome está 
relacionado com o seu tom amarelo. Utilizando a biotecnologia, incorporaram três 
genes modificados no arroz branco. Assim, o arroz passou a conter betacaroteno 
(vitamina A), o que explica a sua cor amarela.
Apesar de estar suplementado com vitamina A, o Golden Rice é considerado uma 
invenção fracassada.
Existem várias razões para o caso. Primeiramente, o teor de vitamina A diminui para 
metade quando o arroz é cozinhado. Em segundo lugar, mesmo depois do consumo, 
não é possível garantir que o organismo seja capaz de absorver a vitamina, pois é 
preciso haver ingestão suficiente de gordura, sem a qual, a vitamina é excretada sem 
ter sido absorvida. Para além disso, a dieta alimentar das populações carenciadas é, 
por definição, pobre em gorduras.
Em terceiro lugar, para terem vitamina A em quantidade suficiente, as pessoas 
teriam de comer 1.5 kg de arroz diariamente. Em quarto lugar, o arroz geneticamente 
modificado seria uma ameaça à biodiversidade original.
Além disso, a sustentabilidade destas novas plantas é muito criticada. A carência em
vitamina A foi detetada nas zonas tropicais quando a Revolução Verde iniciada pelos 
países industrializados incentivou os agricultores a cultivarem arroz em grande escala.
Esta dieta alimentar só teve, praticamente, em conta o lucro, mas no passado, os
agricultores chegaram a cultivar uma variedade de outras culturas, nomeadamente os
legumes de folha verde que crescem naturalmente na Ásia e são mais ricos em 
betacaroteno que o Golden Rice. O regresso à cultura e ao consumo de legumes 


O Golden Rice:
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e frutas tradicionais, ricos em vitaminas, seria mais sustentável e acessível para os 
agricultores que a cultura do Golden Rice, um arroz dispendioso.


Fontes:
_Der Goldreis. SOL Nr. 143, Frühjahr 2011, S.21 – 23;
_Wandzeitung Reis: Ernährer der Menschheit, Welthungerhilfe.


No Hawai, a indústria da papaia e o cultivo em grande escala da papaia são fundamentais
para a economia local e de exportação. Indústria que esteve em perigo nos anos 50 do 
séc. XX, quando o Papaya Ringspot Vírus (PRSV) alastrou pela ilha e destruíu a colheita 
da papaia.
Tentou-se evitar que o vírus passasse para uma ilha vizinha onde ainda não se tinha
propagado mas, em 1992, o vírus manifestou-se e destruíu as colheitas.
Utilizando a manipulação genética, os cientistas desenvolveram uma planta da papaia
resistente ao PRSV, semelhante a uma vacina. Esta planta foi usada até ao ano 2000, 
altura em que foi aprovada a semente modificada. A indústria da papaia recuperou 
praticamente em todas as ilhas.


Fonte: 
_Fedorff, Nina A.: Nahrung aus dem Labor. In: Not für die Welt. Ernährung im Zeitalter
der Globalisierung. Brockhaus. Gütersloh/München 2012.S. 60.


Papaias no Hawai:
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A situAção:
A empresa Monsanto está prestes a lançar no mercado, um novo tipo de grão de soja adaptado ao frio. 
segundo a empresa produtora, o motivo do lançamento é o de viabilizar a cultura da soja em terrenos com 
maior altitude e em zonas climáticas setentrionais a fim de poder alimentar mais pessoas a longo prazo.
tArefA: 
Debate acerca do lançamento do produto no mercado. têm 15 minutos para o fazer e devem chegar a 
uma conclusão!


Agricultor nA ArgentinA
“Vivo nas terras altas da Argentina e cultivo esta variedade há dois anos. As plantas têm um bom 
desenvolvimento e com o pesticida tudo corre bem. As sementes não são mais caras que as outras, 
só os métodos que tenho de utilizar para pulverizar as plantas é que são bastante caros. o vendedor 
disse-me que é mesmo assim porque é um método muito mais eficaz que o método antigo.
Considero ainda desgastante e dispendioso não poder reutilizar a semente e ter de comprar novas, 
ano após ano. fiquei com as terras do meu pai e planto soja porque recebo subsídios estatais. Não 
posso cultivar outros alimentos e tenho de comprá-los na loja. só acho estranho uma coisa, desde 
que utilizo o novo produto de proteção da planta, o meu filho de 2 anos tosse com frequência. o 
médico disse que pode ser das pulverizações.”


6 Perspetivas – uma solução?


Agricultor no teu PAís
“Não confio nas plantas geneticamente modificadas. Há milhares de anos que os agricultores 
produzem alimentos e cultivam boas variedades de cereais, adaptados ao nosso clima e que 
podemos voltar a semear sem ter de pagar.
Lembro-me que há muitos anos, a cultura do milho e da batata geneticamente modificados foram 
permitidas... e a batata foi novamente proíbida e o milho boicotado pelos agricultores porque os 
consumidores não o compram. Ninguém consegue avaliar os riscos para a saúde!
os produtos biológicos são um sucesso com os consumidores e parece-me bem. A tradicional 
sequência de culturas é biologicamente mais sustentável e mais saudável para as terras que um 
pesticida feito à medida.”
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consumidor
(Podes exprimir o teu ponto de vista, caso tenhas algum, caso contrário podes representar o
que está aqui descrito).
“Acho importante a comida ser barata para que, independemente do estrato social, todos tenham 
acesso a uma boa alimentação - sem manipulação genética, até porque os nossos agricultores já 
produzem alimentos em grande quantidade! Nunca se sabe que consequências pode haver a longo 
prazo. De qualquer forma, a soja não é importante para mim. É só para os vegetarianos, não é?”


PortA-voz dA monsAnto
“A soja é uma das oleoginosas mais importantes do mundo. Não há nenhuma planta que tenha 
registado um aumento tão significativo de área cultivada no mundo, desde os anos 70 do séc. XX. 
A soja está na moda e a economia está em alta!”
“É fácil cuidar das nossas plantas e os produtos complementares para os “cuidados” das plantas 
vêm todos da mesma fonte.”
“Mais de 50% das colheitas de soja do mundo vêm da América do sul, onde a floresta tropical 
está a desparecer por causa dos campos de soja. Queremos proteger a floresta tropical, por isso 
queremos cultivar soja no hemisfério Norte.”
“A soja transgénica é perfeitamente segura (há estudos que o comprovam) e já é cultivada há 
muito tempo na Argentina. Para além disso, tem sido importada para forragem na Áustria, onde a 
carne argentina se vende bem.”
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cientistA
“os estudos não demonstram impactos no organismo mas os estudos a longo prazo são difíceis 
porque a investigação é recente.”
“A soja passou todos os testes exigíveis por lei e recebeu todas as aprovações regulamentares. Com 
base nos conhecimentos mais avançados, é tão seguro quanto o milho tradicional.”
“o único motivo de preocupação é um veneno para insetos contido nas plantas. trata-se de uma 
proteína que pode aumentar a incidência de alergias nas pessoas sensíveis, o que é muito pouco 
provável.”


Funcionário dA iAAstd (international Assessment of Agricultural Knowledge, science 
and technology for Development)
“Há seis anos que os meus colegas e eu temos estado a elaborar um relatório sobre como alimentar 
o mundo de amanhã sem destruir a biodiversidade. temos de repensar a nossa agricultura. A 
agricultura industrial precisa de muita energia e polui o planeta .”
“Precisamos de métodos ecológicos e em pequena escala. significa que todos podem ser 
alimentados sem que tenha de haver lucro. todos precisam de bens alimentares e estes não devem 
estar na bolsa de valores.”
“todos os estudos anteriores foram encomendados pela própria Monsanto. se calhar os cientistas 
foram “comprados”?”
“A humanidade tem de mudar radicalmente os métodos de produção alimentar para não deixar em 
herança um planeta envenenado e poluído.”







