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Resumo: O trabalho discute a interface entre o direito básico do consumidor à 
informação, tal como assegurado no art. 6º da Lei 8.078/90, e a rotulagem de 
produtos que contêm organismos geneticamente modificados (OGMs), no 
contexto de uma sociedade de risco. Discute-se a compatibilidade da 
rotulagem de produtos alimentícios que contêm OGMs em face da obrigação 
legal dirigida aos fornecedores de disponibilizar aos consumidores informação 
adequada e clara sobre os riscos dos produtos que estão disponíveis no 
mercado. 
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Introdução 

O problema de partida que motivou este trabalho consubstancia-se 

no questionamento sobre os limites da informação disponibilizada ao 

consumidor acerca da composição dos bens e produtos disponíveis no 

mercado. A delimitação pela qual se optou refere aos denominados organismos 

geneticamente modificados (OGMs), aqui entendidos como sinônimos de 

transgênicos. 

Referida escolha justifica-se pelo fato de que os OGMs apresentam-

se como um risco de grave consequência qualificador da sociedade 

contemporânea. A análise desta nova estruturação social terá por base a 

sociologia dos riscos, especialmente, a construção teórica desenvolvida por 

Ulrich Beck. Tal abordagem apresenta-se pertinente ao enfrentamento da 

questão, vez que a proximidade entre os transgênicos e os riscos denota a 

                                                 
1 Artigo publicado nos anais do VI Encontro da ANPPAS: VIEGAS, T. E. S. . Transgênicos, consumo e meio ambiente: 
limites e possibilidades do acesso à informação numa sociedade qualificada pelo risco. In: VI Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade - ANPPAS, 2012, Belém. VI Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade - ANPPAS, 2012. 
2 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora e Coordenadora de Monografia 
Jurídica do Curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB). Doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC). 
3 Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera. Professor e Coordenador do Núcleo de 
Prática Jurídica do Curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB). 
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relevância do tratamento dado aos conflitos decorrentes da dispersão de 

produtos cuja composição, em regra, não é adequadamente informada ao 

consumidor. A sociologia dos riscos centra suas observações no protagonismo 

dos riscos em face de uma necessária releitura da modernidade, questões que 

permeiam os conflitos em torno dos transgênicos. 

A questão posta a desate desafia uma abordagem, primeiro, da 

teoria de base sobre a qual as ilações aqui tecidas terão fundamento e, depois, 

sobre a disseminação de produtos transgênicos no Brasil. Nesse ponto, 

ingressa no debate um aporte jurídico acerca do direito básico do consumidor à 

informação adequada e clara sobre os produtos, bem como sobre seus riscos. 

Aqui, interessa o tratamento legislativo dado à proteção do consumidor pela Lei 

nº 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Para além deste marco normativo, o sistema jurídico de Direito 

Ambiental, sistematizado pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81), prevê a garantia da prestação de informações como instrumento 

dedicado à proteção ambiental. 

Nada obstante tais mecanismos asseguradores do acesso à 

informação, os consumidores ainda são expostos a riscos cuja existência é 

desconhecida. Essa circunstância suprime a possibilidade de que o consumo 

seja efetivamente considerado como espaço de poder em que se desenham 

estratégias de consumo verde, num sistema de corresponsabilidades 

ambientais. 

A rigor, a questão do risco na contemporaneidade coloca para os 

instrumentos jurídicos, especialmente para o Direito do Consumidor e para o 

Direito Ambiental, importantes desafios para os quais sua estrutura 

epistemológica e sua organização normativa não estão preparados a dar 

respostas. Objetiva-se tangenciar este debate, ainda insuficientamente 

enfrentado na literatura jurídica. Para tanto, o marco teórico do risco será 

inserido como elemento orientador do debate, único apto a considerar a 

aleatoriedade e a incerteza como variáveis com as quais o discurso jurídico 

ainda não estabeleceu um diálogo. 

 

1. Um panorama da teoria da sociedade de risco 
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Num contexto em que os sociólogos são desafiados a pensar as 

questões ambientais para além das categorias já existentes na Sociologia, a 

teoria da sociedade de risco apresenta uma nova maneira de problematizar as 

relações sociais. 

A questão do risco nas sociedades contemporâneas ocupa lugar 

central na obra do sociólogo alemão Ulrich Beck. Sua análise sugere a 

relevância da investigação sociológica num contexto em que natural e social 

são inseparáveis, em que dúvida e incerteza são as tônicas da vida e em que 

as noções de verdade, progresso e validade científica são severamente 

questionadas. 

Defrontadas com os riscos de graves consequências (como os 

ambientais), as instituições modernas são incapazes de fazer frente a eles. Ao 

contrário, estão envolvidas em sua produção. A ideia nuclear da teoria da 

sociedade de risco de Ulrich Beck aponta para uma estreita relação entre o 

reconhecimento da existência de problemas ambientais e o declínio da 

confiança nas instituições da modernidade. 

Sob o olhar do sociólogo alemão, as questões ambientais e seus 

riscos estão envoltos numa atmosfera de problemas de ordem social e 

institucional que escapam aos conceitos de que dispõe a Sociologia. Em sua 

sociedade de risco, Beck constitui um sistema teórico-conceitual para abordar a 

mudança consonantal por que tem passado a sociedade. Para tanto, divide-a 

em duas fases distintas: sociedade industrial e sociedade de risco. 

A análise de Beck parte da noção de que a sociedade do Estado 

nacional, que acompanhou o processo de industrialização, vivenciou uma 

primeira modernidade ou modernidade simples. Tal período foi baseado na 

distinção entre sociedade e natureza, quando a mesma era estritamente 

concebida como fonte de recursos naturais, essenciais à produção industrial 

(BECK, 2003, p. 21). 

O incremento econômico proporcionado pela intensificação da 

produção industrial possibilitou alguma distribuição de riqueza, o que 

patrocinou certo bem-estar social. Ocorre que o desenvolvimento das forças 

produtivas, ocorrido entre os séculos XVIII e XX, veio acompanhado da 
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apropriação ilimitada dos recursos naturais e do processo de surgimento dos 

riscos e das respostas institucionais a eles (BECK, 2003, p.114). 

Nesse período, os problemas ambientais eram evidentes aos 

sentidos, podiam ser tocados, vistos a olhos nus. Indicavam a pujança do 

crescimento econômico, de modo que, na primeira modernidade, as ameaças 

são sistematicamente produzidas sem, contudo, ser matéria de debate e sem 

estar no centro de conflitos políticos. As instituições da então sociedade 

industrial lidam com os efeitos por ela produzidas como riscos calculáveis, 

passíveis de medição, o que propicia um controle dos conflitos a eles 

relacionados (BECK, 1996, p. 31). Tem-se uma intensificação dos riscos e sua 

concomitante legitimação pelas instituições modernas (BECK, 1996, p. 27). 

Beck argumenta que os riscos característicos da sociedade industrial 

estavam relacionados à distribuição da riqueza produzida por um sistema 

econômico que, apropriando-se dos recursos ambientais, maximizava a 

fabricação de bens materiais. Era o progresso. 

Na sociedade industrial, os medos de catástrofes naturais, pragas, 

guerras, deuses e demônios são transformados, no curso do desenvolvimento 

do controle racional instrumental, em incertezas calculadas (BECK, 1996, p. 

30). Neste cenário, os princípios da racionalidade científica como, por exemplo, 

certeza, experimentação, causalidade, especialização, divórcio entre 

conhecimento científico e conhecimento leigo são o motor de uma 

modernização que desenhou, simultaneamente, um quadro de exacerbada 

acumulação de capital e de ameaças (LENZI, 2003, p. 172). Assim, a um só 

tempo, verifica-se a reunião de condições para o desenvolvimento tecnológico 

e a exposição social crescente a ameaças diversas (LEITE; AYALA, 2004, p. 

11).  

Vitoriosa, a modernização ocidental ganha uma dinâmica autônoma 

e as certezas da sociedade industrial no progresso econômico ilimitado e na 

abstração dos riscos ambientais dominam as instituições sociais da primeira 

modernidade (BECK, 1997, p. 16). Mergulhada em seu próprio sucesso, a 

sociedade industrial da primeira modernidade é conduzida ao enfrentamento de 

questões que desafiam as premissas fundamentais do seu sistema social e 

político (BECK, 1997, p. 11-12), pois vê-se confrontada com ameaças e 
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problemas por ela produzidos, os quais corroem sua ideia de segurança e 

abalam as suposições fundamentais da ordem social convencional (BECK, 

1996, p. 29). 

Na primeira modernidade ou modernidade simples, a racionalidade 

científica e industrial, fundada sobre os dogmas da segurança e da certeza, a 

ideia de fortuna ou destino foi substituída pela máxima controlabilidade da 

intervenção humana no meio ambiente, guiada por uma ação racional, cujos 

desdobramentos eram supostamente previsíveis a partir de uma metodologia 

linear que, adequadamente aplicada, era fonte de solução de problemas. 

Contudo, o êxito alcançado pela superprodução de bens materiais deflagra 

uma sequência de riscos inéditos para os quais a então vitoriosa racionalidade 

tecnocientífica não mais tem respostas. 

Ainda que a sociedade industrial veja-se confrontada com os 

princípios e os limites de seu próprio modelo, tem-se um acelerado processo 

de industrialização (BECK, 1996, p. 29), uma modernização da modernização, 

que envolve dinamização do desenvolvimento econômico e crise das ficções 

de segurança da sociedade industrial e de suas instituições (BECK, 1997, p. 

23; 1997, p. 14). 

A radicalização da modernidade forja um processo de transição da 

sociedade industrial da primeira modernidade para a sociedade de risco da 

segunda modernidade, quando o desencantamento na cultura da sociedade 

industrial (BECK, 1997, p. 18) e o enfrentamento dos problemas manufaturados 

por ela são processos conduzidos ao longo da modernização reflexiva. 

O progresso técnico e econômico da sociedade industrial, nessa 

etapa, transmuta-se em possibilidade de autodestruição, quando os riscos 

sociais, políticos, ecológicos e individuais forjados pela crescente inovação, 

escapam ao controle e à proteção das instituições da sociedade industrial 

(BECK, 1996, p. 27). Aos riscos da sociedade industrial acrescenta-se uma 

dimensão catastrófica. Tal aspecto diferenciador é delineado na obra de Beck, 

que admite que os riscos da sociedade industrial não mais se submetem à 

percepção dos sentidos e ao conhecimento científico (BECK, 1996, p. 29). 

Admite-se que os riscos enfraquecem ou mesmo bloqueiam os 

sistemas de segurança até então estabelecidos pelas instituições modernas 
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que, por seu turno, criaram as condições para o colapso ambiental (IRWIN, 

2001, p. 63). Este cenário propõe que as preocupações em torno de questões 

ambientais estão inseridas num contexto de variados problemas institucionais e 

científicos (IRWIN, 2001, p. 62), os quais abrem caminho para uma segunda 

modernidade. 

Apesar de admitir as semelhanças entre os riscos da sociedade 

industrial e os riscos da sociedade contemporânea (similitudes que residem no 

processo de modernização), Beck os diferencia, apontando que as ameaças 

típicas da sociedade de risco não são delimitáveis social ou temporalmente, 

fogem ao esquema tradicional de responsabilização (baseado nas noções de 

causa e efeito), não são passíveis de compensações, tampouco se enquadram 

na lógica das empresas privadas de seguro. 

Com efeito, numa sociedade de risco, os riscos nucleares, químicos, 

ecológicos e da engenharia genética, por exemplo, não podem ser limitados 

pelo tempo ou pelo espaço, não são calculáveis segundo as regras de 

causalidade e de responsabilização, não podem ser compensados, tampouco 

segurados, e, por fim, sua origem está relacionada ao avanço do conhecimento 

científico4. 

A modernização reflexiva que conduz a passagem da sociedade 

industrial da primeira modernidade para a sociedade de risco da segunda 

modernidade ocorre silenciosamente; não se trata de um processo intencional, 

mas, antes, de uma transição involuntária, cega, efeito colateral latente da 

sistemática dos riscos produzidos no curso de uma dinâmica de modernização 

que se tornou autônoma e cujos riscos colocam em questão as bases da 

sociedade industrial (BECK, 1997, p. 13-15; 1996, p. 28). 

Os efeitos colaterais da primeira modernidade, resultados 

involuntários da radicalização da dinâmica da modernização, erodem e 

consomem seus fundamentos, impelindo à modernidade uma autocrítica, 

obrigando à sua autotransformação e autorrenovação, de onde pode surgir 

uma outra época (BECK, 2003, p. 26-27). 

                                                 
4 Interessante apontar que Beck desenha uma dimensão catastrófica para os riscos da sociedade contemporânea, 
salientando seu potencial autodestrutivo. Este discurso apocalíptico é marcante na obra de Beck, o que lhe imprime 
dramaticidade e proporciona uma referência emocional acentuada (GARRARD, 2006, p. 149). 
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Na sociedade de risco, o reconhecimento da incalculabilidade dos 

riscos produzidos pelo desenvolvimento técnico-industrial, os quais não são 

controlados ou resolvidos pela ciência, torna a incerteza uma constante em 

face das graves repercussões dos problemas ambientais, por exemplo. Tudo 

isso compele a uma autorreflexão sobre os fundamentos da sociedade e sobre 

as convenções e princípios da racionalidade. Assim, a sociedade torna-se 

reflexiva, ou seja, torna-se um problema para si mesma (BECK, 1996, p. 32; 

1997, p. 19). 

Resultado do sucesso da modernidade, na sociedade de risco, os 

problemas ambientais são ininterruptamente gerados, não havendo para eles 

soluções imediatas ou óbvias, o que os constitui em fontes de dúvida e 

incerteza (IRWIN, 2001, p. 55). Nesta situação, a ciência que, originalmente, 

era fonte de soluções para os problemas, na segunda modernidade vê-se 

crescentemente às voltas com os problemas que causou. Ao mesmo tempo em 

que o conhecimento científico não consegue dar conta das ameaças 

ambientais de ampla escala, a sociedade torna-se ainda mais dependente da 

ciência e de seus peritos para aferição, análise e comunicação dos riscos 

invisíveis, já que, na segunda modernidade, não é possível sentir seu cheiro, 

gosto ou, ainda, enxergá-los e tocá-los5. 

Na medida em que os riscos de graves consequências têm por traço 

característico a fuga aos sentidos, isto é, são imperceptíveis (LEITE; AYALA, 

2004, p. 3), a ciência passa a figurar como mediadora, por meio da qual os 

riscos são publicamente percebidos e ganham legitimidade social e política. Tal 

aspecto admite enquadrar a teoria da sociedade de risco concebida por Beck 

numa perspectiva construtivista dos problemas ambientais. De fato, para Beck, 

a percepção dos riscos não é algo determinável apenas pelos meios cognitivos 

                                                 
5 O fato de não serem perceptíveis aos sentidos humanos, os riscos ambientais da segunda modernidade tornam 
remota a possibilidade de responsabilização dos agentes causadores de danos. Instituições tanto de natureza pública 
quanto privada, no sentido de manter certo padrão de normalidade, ocultam riscos, organizam-se de modo que a 
impressão de que tudo corre bem prevaleça e assegure a continuidade do desenvolvimento técnico-científico. Isso 
engendra o que Beck chama de irresponsabilidade organizada: “Isso mostra que, na lida com esses riscos, bloqueia-se 
de modo sistemático a questão da responsabilidade que automaticamente se coloca quando eles surgem. A selva 
institucional está organizada de modo que justamente aqueles que deviam ser chamados à responsabilidade são 
liberados para a irresponsabilidade. Para mim, esse é um dos aspectos mais interessantes do diagnóstico do risco, o 
fato de estarmos às voltas com uma irresponsabilidade organizada, no sentido de que todos os instrumentos 
desenvolvidos pela Primeira Modernidade para estabelecer a imputabilidade, a responsabilidade, e atribuir custos, nas 
condições dos riscos globalizados, levam, pelo contrário, a que se diga: ‘Nós não temos nada a ver com isso’ ou ‘Nós 
somos meros participantes subalternos de um processo’ no qual não se pode atribuir absolutamente nenhuma 
responsabilidade” (BECK, 2003, p. 135). 
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de suas vítimas, “mas envolve uma reelaboração dessa experiência via 

conhecimento científico” (LENZI, 2003, p. 177). 

A sociedade de risco, conduzida até esta fase pela modernização 

reflexiva6, vê-se confrontada com os riscos de graves consequências (BECK, 

1996, p. 28; 1997, p. 16), quando as formas e os princípios da sociedade 

industrial são dissolvidos e aquilo que, antes, era tido como funcional ou como 

racional, agora, aparece como uma ameaça à vida. A ciência é colocada em 

xeque. Os cálculos sobre riscos – espacial, temporal e socialmente 

circunscritos – não mais são capazes de estimar e legitimar a probabilidade de 

catástrofes envolvendo indústrias e tecnologias de larga escala. Em 

decorrência disso, tais cálculos passam a ser criticados e reformados (BECK, 

1996, p. 33), combinando reflexo e reflexão, e conduzindo a sociedade a uma 

autocrítica (BECK, 1997, p. 21-22) e autotransformação (BECK, 1996, p. 34). 

Enquanto na primeira modernidade os riscos eram quantificados e 

racionalmente calculados segundo métodos científicos tidos por infalíveis, na 

segunda modernidade também o conhecimento científico vivencia um 

autoquestionamento e seu monopólio sobre a verdade é criticado e limitado 

(BECK, 2003, p. 212). 

A transformação por que tem passado a ciência diante dos debates 

ambientais é bem marcada na obra de Beck, cuja contribuição teórica anota 

que um grande estímulo à preocupação com o estado do ambiente foi 

precisamente a perda da crença de que a ciência pode dar as soluções para os 

problemas ambientais (IRWIN, 2001, p. 14). Ao revés, a ciência apresenta 

conexão íntima com causas deles7. 

Beck não nega a importância da ciência e do conhecimento científico 

na segunda modernidade. Contudo, em sua crítica, a ciência não pode ser tida 

como aquela que apresentará soluções para os riscos ambientais e seus 
                                                 
6 Irwin analisa e descreve, com precisão, o pensamento de Beck: 
“Thisphenomenonofmodernitydealingwiththeproblemscreatedbymodernityitselfappearstobedefiningcharacteristicof 
‘reflexivemodernization’. In thatway, the ‘reflexive’ processisabovealloneof ‘self-confrontation’ (Beck 1996, p. 28). 
Individualsandinstitutions are nowforcedtodealwiththeconsequencesof social action. Whatwereonceside-effects are 
challengingthe core ofoureverydayassumptions. In linewiththis, science’s ‘monopolyonrationality’ hasbegunto break 
down in the face ofthe new set ofrisksandchallengescreatedbyscienceitself” (IRWIN, 2001, p. 57). 
7 A posição ocupada pela ciência em face dos problemas ambientais conduz a uma crítica da ciência pelo público 
assim como pelos próprios cientistas. Se na Primeira Modernidade o conhecimento científico era tido por infalível e 
apresentava soluções, na Segunda Modernidade ele passa a estar no centro das preocupações ambientais. Tal debate 
é examinado pela Sociologia do Conhecimento Científico (em inglês, sociologyofscientificknowledge – SSK), 
perspectiva da Sociologia contemporânea que, ao lado da teoria da sociedade de risco, aponta uma nova maneira de 
abordar as questões ambientais, a partir de um olhar crítico sobre a validade do conhecimento científico. 
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conseqüentes danos, já que a modernização reflexiva trouxe para a ciência 

questões exatamente sobre sua participação na origem dos problemas 

ecológicos. 

A problemática envolvendo riscos ambientais e ciência é marcada, 

especialmente, pelas controvérsias e incertezas envolvendo os próprios 

cientistas, cuja suposta imparcialidade é severamente criticada (IRWIN, 2001, 

p. 14). Isso conduz à assertiva de que também fenômenos ambientais são 

construídos por cientistas. 

Na sociedade de risco, é preciso lidar com um novo tipo de 

consequências, aquelas que não foram previstas (BECK, 2003, p. 101) e para 

as quais a ciência não foi suficiente. Os riscos da segunda modernidade são 

inéditos, estão ligados a um excesso de modernização, e colocam em questão 

os programas institucionais de controle dos efeitos colaterais da tecnicização e 

da economização (BECK, 2003, p. 119). São riscos qualitativamente diferentes 

em relação àqueles da sociedade industrial, pois se caracterizam pela 

imperceptibilidade (escapam à percepção imediata dos afetados); pelo fato de 

atingirem indiscriminadamente as pessoas, inclusive aquelas que estão 

geograficamente distantes da origem; prolongam-se no tempo (seus efeitos 

sobre o ambiente e sobre a saúde humana podem ser percebidos somente 

longos anos após o fato); não são passíveis de serem segurados por sua 

irreparabilidade; não são facilmente localizáveis, vez que não obedecem 

fronteiras geopolíticas; e, por tudo isso, não são atingidos pelo instituto da 

responsabilização. 

Os riscos da segunda modernidade ao mesmo tempo em que não 

são localizáveis, estão presentes na vida íntima das pessoas, seja ocultos nos 

agrotóxicos das frutas, seja sob o rótulo de produtos de limpeza. Nada obstante 

as graves consequências, na sociedade de risco, o nexo de causalidade entre 

o fato e o resultado dele torna progressivamente mais dificultosa a 

imputabilidade dos danos a seus causadores (BECK, 2003, p. 121). 

A magnitude e a natureza global dos riscos da segunda 

modernidade tornam esses riscos cada vez mais difíceis de quantificar, 

prevenir e evitar. Não são riscos passíveis de cálculo segundo o controle 

racional instrumental típico da sociedade industrial da primeira modernidade. 
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Tem-se um nível cada vez mais alto de riscos como sendo o padrão de 

normalidade, mesmo porque os riscos da modernização reflexiva escapam à 

percepção do tato, do olfato, da visão, não são sentidos cotidianamente. 

A difícil comprovação da causalidade proporciona concursos 

simbólicos de discursos, na arena social, para definição dos problemas 

ambientais e dos riscos que lhes subjazem. Nos diversos palcos, 

especialmente, no palco judicial, teorias rivais competem na luta pela definição 

das causas dos riscos, dos afetados e dos responsáveis por eles (BECK, 2003, 

p. 126-127). Tal ponderação sugere a filiação construtivista do pensamento de 

Beck, da qual o sociólogo em diversos momentos aproxima-se, conquanto 

diferencie o risco em si e a percepção pública dele8. 

Congruente com a perspectiva construtivista dos problemas 

ambientais, Beck aponta a importância dos meios de comunicação social9 na 

divulgação e definição da questão ecológica que, segundo ele, é encenada 

diante das câmeras de televisão (BECK, 2003, p. 109). Para o autor, as 

ameaças ambientais têm caráter ao mesmo tempo social e natural. Assim, 

Beck não nega objetividade às questões ecológicas, ressalvando que a 

interpretação e a seleção do que é importante enquanto problema ambiental é 

um processo social do qual participam meios de comunicação e ciência. Em 

tempos quando não é possível aos sentidos humanos distinguir riscos, os 

mesmos tornam-se uma combinação de racionalidade científica, deliberação 

institucional e esforços de organizações ambientais. Desse modo, Beck não 

nega a realidade dos riscos de graves consequências, mas alerta para o perfil 

moral e político de sua construção (IRWIN, 2001, p. 68) 

Na teoria social do risco elaborada por Beck, as ameaças ocultas 

resultantes do desenvolvimento técnico-industrial da primeira modernidade são 

globais, ou seja, todos os países do mundo são passíveis de sofrer os efeitos 

                                                 
8Lupton aponta que a orientação construtivista está presente também em textos de Beck que não foram contemplados 
no levantamento bibliográfico deste trabalho: “(…) Beck similarlyarguesthatrisks are ‘social constructswhich are 
strategicallydefined, coveredupordramatized in thepublicspherewiththe help ofscientific material supplied for thepurpose’ 
(1996a: 4)” (LUPTON, 1999, p. 60). 
9 A opção construtivista também está presente no pensamento de Irwin, que considera a intervenção da ciência e da 
mídia relevantes na formulação dos problemas ambientais: “Natureonly assumes na appearanceof reality 
throughhumaninterferenceandespeciallythroughtheactivitiesofscience. Howwouldwebeawareofsuchphenomena as 
global warmingoracidrainwithouttheinterventionofscientists? Nature does notspeak for itselfbut must 
insteadbeinterpretedandconstructedthroughinstitutionsand social actions. The media tôohave na important role to play 
here, sinceimagesofnature (in ‘its beautyand its suffering’) must bebroughttopeoplebeforethey are 
likelytobecomeconcerned” (IRWIN, 2001, p. 60). 
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de desastres ambientais. Porém, os riscos ambientais emergem de formas 

diferentes e em contextos sociais, políticos, econômicos e culturais diversos, o 

que pode tanto alçá-los ao centro do debate político quanto à periferia da 

preocupação pública. 

Para que sejam exitosos, os problemas ambientais precisam vencer 

os julgamentos da ciência. Desta ciência – cuja infalibilidade sobre a qual 

estava fundada a primeira modernidade foi quebrada – depende a legitimidade 

de potenciais problemas ambientais. Na segunda modernidade, tem-se, 

simultaneamente, uma crítica severa aos métodos e à precisão dos dados 

científicos e um aprofundamento da dependência em relação ao conhecimento 

perito (BECK, 1997, p. 44). Isso exprime a ambivalência característica da 

modernização reflexiva, fase em que o anseio por certezas enfrenta um 

ambiente de inseguranças. 

É neste cenário que emerge o debate sobre o uso e o consumo de 

organismos geneticamente modificados (OGMs). 

 
2. Organismos geneticamente modificados (OGMs), risco e meio ambiente 
 

A prática da agricultura pelos humanos remonta há milhares de 

anos, de modo que o melhoramento de vegetais, para uso na alimentação, não 

é algo recente. Desde o início das atividades de cultivo agrícola, o ser humano 

selecionava vegetais que apresentavam melhores qualidades e melhor 

rendimento agronômico (CARDOSO; SCHATZMAYR, 2003, p. 39). A 

manipulação simplificada de genes, sem conhecimento da existência do código 

genético e de uma base bioquímica comum para toda a vida orgânica, 

configurava atividade corriqueira, especialmente para atender a necessidade 

alimentares humanas. Nesse particular, destaca-se a enxertia, o descarte de 

espécimes com características indesejáveis e o cruzamento seletivo de 

espécimes (ROCHA, 2008, p. 123). 

Ocorre que, com o advento da indústria moderna e consequente 

expansão da ciência e da tecnologia, o avanço humano sobre o ambiente 

natural torna-se mais intenso, eis que o progresso científico estimulou o poder 

de manipulação e controle da natureza. Em tal contexto, em meados do século 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

 
 

XX, entra em cena a engenharia genética, atividade de produção e de 

manipulação de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) e ácido 

ribonucleico (ARN) recombinante. 

As noções de gene remontam a 1865, quando Gregor Mendel 

promoveu o cruzamento de diferentes tipos de ervilhas para avaliar como as 

características de cada planta eram herdadas pelas gerações seguintes. Já em 

1953, James D. Watson, Maurice H. F. Wilkins e Francis H. Compton Crick 

descobriram a estrutura de dupla hélice do ADN e a geometria helicoidal do 

código genético (ROCHA, 2008, p. 124). Tais descobertas foram 

verdadeiramente revolucionárias e deram início à prática da engenharia 

genética, dentre cujos ramos está a biotecnologia, que se destina à 

modificação genética dos organismos vivos para atender a demandas 

agrícolas, econômicas, industriais etc. (FARIAS, 2008, p. 427). 

Dentre os resultados da manipulação genética de organismos vivos 

oriundos da atividade biotecnológica estão os organismos geneticamente 

modificados (OGMs), também conhecidos como transgênicos. Diferentemente 

do melhoramento genético clássico, a transgênese possibilita a transferência 

de genes entre espécies reprodutivamente incompatíveis, originando 

qualidades inéditas em vegetais, por exemplo. 

Os alimentos transgênicos são provenientes de plantas que tiveram 

seu material genético alterado de modo não natural, ou melhor, com aplicação 

de conhecimento biotecnológico com base no qual foi realizada a manipulação 

do código genético (FARIAS, 2008, p. 428). Em outros falares, tais alimentos 

tiveram sua estrutura modificada por atividade de manipulação humana das 

moléculas de ADN e ARN recombinantes (MESSIAS, 2009, p. 52). 

O aprofundamento do exercício da biotecnologia desaguou na 

introdução de genes de outros organismos vegetais e animais para o cultivo de 

soja, milho, algodão, feijão, batatas, dentre outros. Em que pese a expansão do 

plantio e da comercialização de OGMs no Brasil, a perspectiva humana de tal 

atividade é desde sempre dual. Há em torno da questão inúmeros debates, 

relacionados, essencialmente, aos riscos associados aos transgênicos, que 

envolvem a formação de insetos invasores resistentes a pesticidas, a redução 

da biodiversidade, além dos riscos alimentares (FERREIRA, 2010, p. 72). 
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O ineditismo dos OGMs implica, inexoravelmente, na incerteza de 

seus efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Com efeito, “Ainda que 

a modificação genética possa ter enormes benefícios potenciais, os riscos 

envolvidos nesse processo são imprevisíveis e difíceis de serem calculados” 

(GIDDENS, 2005, p. 501). A possível irreversibilidade das consequências 

relacionadas aos transgênicos agrava os riscos (MARGARIDO, 2003, p. 73). 

A par de tudo isso, a Lei nº 11.105/2005 entrou em vigor 

estabelecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização para 

atividades envolvendo OGMs, centrando-se no estímulo ao avanço científico 

nas áreas de biotecnologia e biossegurança. Apesar de seu escopo declarado, 

a lei federal “confere maior ênfase à criação de estruturas decisórias, 

atribuindo-lhes prerrogativas de atuação, do que propriamente ao 

estabelecimento de normas de segurança compatíveis com as diretrizes de 

proteção fixadas” (FERREIRA, 2010, p. 109). 

Para além da incapacidade da lei de gerir os riscos associados aos 

reflexos dos transgênicos sobre o equilíbrio ambiental, a ampla dispersão dos 

OGMs implicou novos desafios também, e especialmente, para os 

consumidores, sujeitos destinatários dos produtos compostos de alimentos 

transgênicos. 

 
3. Os transgênicos, a rotulagem e o consumo no contexto da sociedade 
de risco 

Não se duvida da importância do consumo como relevante elemento 

de gestão ambiental; igualmente, não se exclui a relevância dos consumidores 

como atores sociais de fundamental importância neste contexto. Trata-se de 

uma forma de percepção da crise ambiental que estimulou o surgimento de 

uma série de estratégias voltadas para uma reflexão acerca do papel dos 

indivíduos comuns em face da crise ambiental (PORTILHO, 2005). 

Os consumidores são chamados a assumirem corresponsabilidade 

pela progressiva degradação, em nível mundial, do meio ambiente. Tem-se um 

empoderamento do consumidor, que sai da condição de mero sujeito que 

adquire bens no mercado de consumo, para ser agente de decisão ambiental. 

O consumidor, então, assume posição de destaque quando, por meio de suas 
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escolhas, é capaz de afetar a qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, 

a condição de bem-estar humano. 

Envolver o consumidor em estratégias voltadas à sustentabilidade é 

o retrato do gradativo deslocamento do eixo de discussão dos problemas 

ambientais da produção para o consumo. Aponta-se, dentre os fatores que 

justificam tal movimento, o reconhecimento da insuficiência de se regular a 

produção, a conclusão de que tal regulação já foi suficientemente 

implementada e, por fim, a consideração de que o problema reside no 

consumo, na medida em que a demanda do consumidor teria o condão de 

mudar o sistema produtivo (PORTILHO, 2005). 

A consideração da corresponsabilidade dos consumidores em face 

da crise ambiental nada mais é que o envolvimento de todos os sujeitos 

titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na tarefa de 

tutela da qualidade de vida. Contudo, é preciso deixar o alerta de que o simples 

deslocamento da problemática ambiental para o consumo não é o bastante 

para se fazer frente aos riscos ambientais. 

É que os consumidores não são atores singulares portadores da 

história (PORTILHO, 2005) e, nessa medida, não contemplam, per si, todas as 

alternativas minimamente plausíveis à chamada crise ambiental. Suas ações 

podem e devem ser consideradas como mais um elemento na complexa teia 

de relações sociais em torno das quais são engendrados os conflitos 

ambientais. 

Portanto, os consumidores não são atores sociais privilegiados que 

guardam em si todas as possibilidades de estratégias voltadas à 

sustentabilidade. Do mesmo modo, não podem ser concebidos enquanto 

vítimas passivas e objeto de manipulação pelo setor produtivo (PORTILHO, 

2005). Assim, considerá-los na equação ambiental não pode excluir a 

necessária problematização dos limites do sistema produtivo gerador de riscos 

ambientais inéditos, aqueles que caracterizam e qualificam a sociedade 

contemporânea como sociedade de risco. 

De todo modo, são os consumidores que estão no centro do arsenal 

de destinatários dos produtos geneticamente modificados. Em razão desse 

fato, a rotulagem de produtos cumpre o papel de viabilizar a comunicação entre 
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consumidor e mercado de consumo, materializando-se por meio de símbolos, 

marcas, textos ou gráficos. Os rótulos devem cumprir objetivos de “Assegurar o 

fornecimento de informação adequada sobre saúde e segurança; proteger 

consumidores e indústria de embalagens fraudulentas e ilusórias” (MORAIS, 

2004, p. 100), auxiliando o consumidor no processo de escolha do produto e, 

inclusive, viabilizando uma tarefa educativa, ao transmitir informação de cunho 

ambiental e de segurança alimentar (MESSIAS, 2009, p. 84). 

Nota-se, portanto, que a rotulagem tem relação direta e imediata 

com o direito à informação, o qual foi contemplado na Lei nº 11.105/2005, cujo 

art. 40 tem a seguinte redação: “Os alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 

produzidos a partir de OGMs ou derivados deverão conter informações nesse 

sentido em seus rótulos, conforme regulamento”.  

A bem da verdade, tal dispositivo carece de regulamentação, motivo 

pelo qual se aplica, no Brasil, o disposto no Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 

2003, que regulamenta o direito à informação quanto aos alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs. Tal norma exige que, em 

destaque, esteja impresso o “símbolo transgênico”, constituído por uma letra 

“T”, inserida em um triângulo com fundo amarelo. Além disso, o produto deve 

conter expressa indicação de que é transgênico, contém ingrediente 

transgênico ou foi produzido a partir de transgênico. 

Em que pese a relevância da norma que obriga a rotulagem, 

cumprindo uma exigência de origem constitucional (art. 5º incisos XIV e XXXIII) 

e atendendo aos reclamos dos consumidores quanto à qualidade e ao respeito 

ambiental dos produtos (CASTRO, 2002, p. 122), a mera rotulagem nem 

sempre (ou quase nunca) atende, integralmente, ao esclarecimento do 

consumidor quanto às consequências da escolha por um produto transgênico. 

O direito básico à informação norteia todo o sistema legal de 

proteção e defesa do consumidor e a falta de garantia dele tem implicações 

jurídicas importantes sobre a responsabilidade dos fornecedores. Tanto é 

assim que um produto ou serviço pode ser considerado viciado ou defeituoso 

em razão da insuficiência ou da inadequação da informação disponibilizada ao 
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consumidor sobre sua utilização, fruição e riscos. Do mesmo modo, uma 

cláusula contratual pode ser considerada abusiva em virtude de seu sentido e 

alcance não terem sido adequadamente esclarecidos para o consumidor. 

A Lei nº 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), assegurou que a informação é direito fundamental do 

consumidor (BARBOSA, 2008), sem o qual é impossível o exercício de sua 

ampla liberdade de escolha. Não se trata, aqui, de qualquer informação, mas 

de uma informação clara, ostensiva, inteligível, veraz e de boa-fé, que garanta 

a cognoscibilidade, ou seja, que permita ao consumidor compreender o alcance 

e as consequências de sua opção, no caso, por produtos que contenham 

OGMs. De fato, “A eficácia do direito à informação do consumidor não se 

satisfaz com o cumprimento formal do dever de indicar dados e demais 

elementos informativos, sem o cuidado ou a preocupação de que estejam 

sendo devidamente entendidos pelos destinatários destas informações” 

(MIRAGEM, 2012, p. 168). 

Ademais, o direito básico do consumidor à informação também está 

intimamente ligado à proteção da sua saúde e segurança. O Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que “os produtos e serviços inseridos no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde e segurança do consumidor, exceto 

os considerados normais e previsíveis” (art. 8º). É dizer: produtos, em princípio, 

não podem acarretar riscos à saúde do consumidor, a exceção daqueles 

“normais e previsíveis”, que são suportados pelos consumidores desde que o 

produto esteja acompanhados de informações suficientemente claras a seu 

respeito. Em se tratando de produtos potencialmente nocivos ou perigosos à 

saúde, isto é, produtos cuja periculosidade seja exacerbada, o art. 9º do CDC 

dispõe que a informação acerca dos riscos deverá ser prestada de maneira 

ostensiva e adequada (GRINOVER et al., 2011, p. 182). Quanto ao ponto, 

deve-se questionar: e os produtos cujos riscos à saúde e segurança do 

consumidor são incertos ou imprevisíveis? 

O que também move o direito básico do consumidor à informação 

verdadeira é a desigualdade informacional entre ele e o fornecedor. O fosso 

entre o consumidor vulnerável e o fornecedor economicamente mais forte exige 

que se diminua tal desequilíbrio pela disponibilização de uma informação 
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adequada e eficaz. Quanto à primeira, tem-se que uma informação mostra-se 

adequada quando atinge a finalidade de bem esclarecer o consumidor. Nesse 

sentido, também deve-se indagar: até que ponto a inserção do símbolo 

transgênico cumpre tal finalidades? A presença do “T” em um triângulo com 

fundo amarelo garante uma equidade informacional (MIRAGEM, 2012, p. 169) 

entre fornecedores e consumidores? 

A questão é que, nada obstante a importância da rotulagem, da qual 

não se pode abrir mão, a mera inserção do símbolo transgênico não exaure o 

direito básico do consumidor à informação, tampouco preserva a sua saúde e 

segurança, quer porque o déficit informacional é agravado quando se trata de 

riscos ambientais, quer porque a incerteza é a tônica destes riscos que 

qualificam a sociedade contemporânea. 

A rigor, o símbolo apenas indica a existência de OGMs, mas não 

garante a cognoscibilidade sobre os riscos e incertezas associados aos 

transgênicos, mesmo porque, aqui, não se pode exigir certeza ou veracidade, 

já que a dúvida em torno dos transgênicos ainda está por ser vencida. No 

contexto de uma sociedade de risco, a rotulagem não se apresenta como 

sistema eficaz de gestão de riscos ao consumidor. Não porque a rotulagem é 

dispensável, mas porque toda informação disponível ainda não é capaz de 

espancar a dúvida e a incerteza, marcas características da segunda 

modernidade. 

 

Considerações finais 

O direito básico à informação é uma das bases da proteção 

normativa do consumidor no direito brasileiro. Foi em torno deste direito básico 

do consumidor que giraram as reflexões apresentadas neste trabalho. O tema 

não é novo, mas continua atual, pois a modernidade tardia tem emprestado à 

temática novas nuances e desafios. Além desse aspecto, que dialoga 

diretamente com o marco teórico eleito neste trabalho, a atualidade do tema 

também é demonstrada pelo fato de que parte considerável das demandas 

consumeristas judiciais ainda versa sobre a inobservância de tal direito, o que 

aponta na direção de uma necessária insistência no trato da matéria. 
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Apesar de não se tratar de uma questão absolutamente nova, a 

singularidade desta contribuição reside no tratamento sistemático, complexo e 

transdisciplinar do direito básico do consumidor à informação. Aqui, o Direito do 

Consumidor, como disciplina jurídica autônoma, vinculada ao Direito Privado, 

dialogará com o Direito Ambiental, ramo igualmente autônomo, mas filiado ao 

Direito Público. Propôs-se uma interface entre tais disciplinas jurídicas que, 

nada obstante pertencerem a ramos diversos dentro do Direito, referem-se aos 

chamados direitos meta ou transindividuais. Tais direitos não se restringem a 

um ou poucos indivíduos, mas são relativos a uma coletividade de sujeitos, os 

quais, por vezes, sequer podem ser identificados. 

A massificação dos sujeitos titulares do direito fundamental ao meio 

ambiente e dos direitos básicos do consumidor, simultaneamente, dificulta e 

fortalece a construção de um arsenal teórico vocacionado à efetivação da 

garantia de tais direitos. A dificuldade também reside nos desafios impostos à 

tutela jurídica dos consumidores. É que,dianteda incerteza acerca dos riscos 

advindos da utilização dos organismos geneticamente modificados, tormentosa 

é a identificação do nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e 

os danos sofridos pelos consumidores, o que dificulta, sobremaneira, a 

responsabilização daqueles que inserem OGMs no mercado.  

Para fins deste estudo, a discussão em torno da rotulagem de 

produtos que contêm OGMs tomou como ponto de partida e de chegada o 

questionamento em torno da garantia do direito básico do consumidor à 

informação. Observou-se que, apesar da importância da indicação da 

existência de OGMsna embalagem de produtos, a mera rotulagem não satisfaz 

a necessária cognoscibilidade do consumidor sobre os riscos e incertezas 

relativos aos transgênicos. Nota-se, portanto, que, no contexto de uma 

sociedade de risco, os desafios do consumidor estão para muito além da 

garantia de qualidade de produtos e serviços; o cerne das demandas 

consumeristas tende a ser, doravante, o questionamento em torno dos limites 

da segurança destes produtos. 
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