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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 (1973) 

 

 

Hey farmer farmer 

Put away that DDT now 

Give me spots on my apples 

But leave me the birds and the bees 

Please! 

Big Yellow Taxi - Joni Mitchell (1970) 
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RESUMO 

O propósito desta dissertação é analisar a repercussão do livro Primavera Silenciosa 

(1962), escrito pela bióloga norte-americana Rachel Carson, sobretudo na imprensa 

brasileira nas décadas de 1962 e 1979. A obra teve objetivo de denunciar o uso 

indiscriminado de pesticidas químicos nos EUA e foi considerada uma das fundadoras do 

movimento ambientalista contemporâneo, que ganhou força nos anos 1970. Ao focarmos 

em sua circulação no Brasil, desde a sua publicação em 1964, foi possível articular a 

emergência do ambientalismo contemporâneo no país com os assuntos lançados por 

Carson. A pesquisa começa com a trajetória de vida da bióloga e depois analisa a sua 

principal obra. Em seguida, debruçamos em como o livro foi apresentado, divulgado e 

referenciado em alguns jornais e revistas no Brasil através de acervo digital da 

Hemeroteca Nacional. De modo geral, concluímos que as menções à Primavera 

Silenciosa tiveram focos diferentes na década de 60 e 70: na primeira, houve mais 

anúncios e comentários rápidos sobre a obra e, em 1970, com o fortalecimento do 

movimento ambientalista, os textos trouxeram maior nível crítico, ainda que poucos 

tenham se concentrado em relacionar os assuntos do livro com o contexto brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: História Ambiental; Rachel Carson; Primavera Silenciosa; 

Mercado Editorial; Pesticidas. 

 

  



10 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the repercussion of the book Primavera Silenciosa 

(1962), written by the American biologist Rachel Carson, especially in the Brazilian press 

from 1962 to 1979. The book aimed to denounce the indiscriminate use of chemical 

pesticides in the USA and it was considered one of the founding works of the 

environmental movement, which gained strength in the 1970s. By focusing on its 

circulation in Brazil since its publication in 1964, it is possible to articulate the emergence 

of contemporary environmentalism in the country with the issues launched by Carson. 

The research begins with the biologist's life trajectory and then it analyses her main work. 

Then, focus on how the book was presented and referenced in some Brazilian newspapers 

and magazines through the digital collection of Hemeroteca Nacional. In general, I 

conclude that the mentions of Silent Spring had different focuses in the 60s and 70s: in 

the first, there were more announcements and quick comments about the book and, in 

1970s, with the strengthening of the environmental movement, the texts brought higher 

critical level, although few have compared the book's subjects with the Brazilian context. 

KEYWORDS: Environmental History; Rachel Carson; Silent Spring; Publishing 

Market; Pesticides. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao pesquisar sobre Rachel Carson, a expressão the sense of wonder marcou-me. 

Este foi o título de um de seus artigos, publicado postumamente como livro, no qual 

Carson instruiu pais a plantarem em seus filhos a admiração e encantamento pela 

natureza, ensinando-os a comtemplarem a beleza natural que os cerca. A bióloga nunca 

teve filhos, mas ajudou a criar seu sobrinho Roger e ela mesma foi estimulada a 

maravilhar-se com a natureza por sua mãe Maria Carson. Sua contemplação pela natureza 

não foi só esboçada neste último ensaio dela, mas em todas as suas obras, tendo sempre 

como ponto de partida o amor pela natureza e a defesa de sua conservação. A percepção 

das maravilhas da natureza está relacionada com a escolha por estudar biologia e escrever 

obras de divulgação científica sobre o mundo natural. A tradição ambientalista 

frequentemente evoca Carson como ativista pioneira que inspirou a emergência do 

movimento ecológico, por alertar a opinião pública americana sobre os perigos dos 

pesticidas em um livro que concilia pesquisa, divulgação científica, sensibilidade e boa 

escrita. 

Meu primeiro contato com a autora foi através de sua obra Primavera Silenciosa 

(1964). Entre tantos conteúdos apresentados a mim pelo meu orientador Prof. Dr. Janes 

Jorge após a conclusão da minha monografia de final de curso em 2018, o livro de capa 

verde, com título de romance e que possuía pesticidas como assunto, despertou a minha 

curiosidade. O contexto da entrega de diversos materiais era encontrar um tema para 

minha pesquisa de mestrado. Eu gostaria de continuar investigando livros e ideias 

conforme fizemos na graduação, mas mais direcionados à história ambiental. Ao 

pesquisar minimamente sobre Carson e seu papel no ativismo ambiental, não tive dúvidas 

que havia encontrado meu objeto de pesquisa. Uma mulher cientista com habilidades de 

comunicação escrita que, desde a década de 1960, é referenciada como pioneira do 

ambientalismo me pareceu interessante o suficiente para não parar de pesquisar desde 

então. A falta de pesquisas científicas voltadas exclusivamente à bióloga ou aos seus 

livros me causou estranheza, já que o livro havia sido publicado no Brasil, pela Editora 

Melhoramentos, dois anos depois de sua publicação original.  

O exemplar que tinha em mãos não era de 1964, nem da segunda edição de 1969, 

e sim uma republicação pela Editora da Gaia, de 2010. O questionamento, então, surgiu: 

por que a obra, considera um clássico internacional, demorou quarenta anos para ser 
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republicada no Brasil? A falta de impressos de Primavera Silenciosa em circulação foi 

sentida por alguns donos de sebo do centro de São Paulo que eu consultei em 2018. 

Quando eu perguntava se tinham um exemplar da obra à venda, era comum ouvir a 

resposta imediata: “ah, esse é raridade”. Alguns deles não sabiam que a ela tinha sido 

reeditada recentemente. As edições mais antigas são difíceis de encontrar até mesmo em 

bibliotecas. Em uma busca pelas bibliotecas públicas da cidade de São Paulo e da 

Universidade de São Paulo (USP), só encontrei a edição de 1964 na Biblioteca Mário 

Schenberg e na Biblioteca do Instituto de Biociências (IB/USP). Nesta, o livro havia sido 

incorporado no catálogo em 1989, provindo do Departamento de Biologia da antiga 

configuração da Escola de Filosofia, Ciências e Letras da USP, no qual foi catalogado em 

1966. Ainda na capital, só existem exemplares disponíveis da edição de 1969 de 

Primavera Silenciosa na Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes. Devido ao 

confinamento causado pela pandemia do COVID-19, para a elaboração desta pesquisa, 

foi consultado um exemplar da segunda edição proveniente da Biblioteca Comunitária da 

Universidade Federal de São Carlos, digitalizado e disponível na internet. Pelo que pude 

observar, as duas edições da década de 1960 são muito parecidas, possuindo a mesma 

diagramação e número de páginas. A título de curiosidade, O Mar que nos Cerca, outra 

obra de Carson que também foi lançada no Brasil no século passado, é difícil de ser 

encontrada em bibliotecas públicas da mesma maneira, mas eu encontrei a segunda edição 

de 1956 em um sebo, por um preço bastante razoável. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a recepção de Primavera Silenciosa no Brasil desde 

o seu ano de publicação nos EUA até 1979. A escolha do fim da década de setenta como 

recorte limite da pesquisa se deu para acompanhar os primeiros desdobramentos da ênfase 

dada ao meio ambiente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (1972), ou Conferência de Estocolmo, primeira reunião que mobilizou 113 

países entre eles o Brasil, criada para se discutir questões ambientais. Ao trabalharmos 

com discussões ambientais por meio de uma publicação e sua circulação, lidamos com 

práticas culturais intrínsecas a sua construção de ordem autoral, editorial e material e com 

representações tanto inseridas no seu conteúdo, quanto criadas pelos seus leitores, já que 

“a leitura de um livro também gera práticas criadoras, podendo produzir 

concomitantemente práticas sociais.”1 Roger Chartier assinalou que para qualquer 

 
1 BARROS, José D’Assunção. "A Nova História Cultural: considerações sobre o seu universo conceitual e 

seus diálogos com outros campos históricos". Cadernos de História, Belo Horizonte, v.12, n. 16, 1º sem. 

2011, p. 50. 
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história do livro, da edição ou da leitura deve-se colocar como questão essencial o 

“processo pelo qual os diferentes atores envolvidos com a publicação dão sentido aos 

textos que transmitem, imprimem e leem”. Esta concepção norteou o trabalho, porque 

considera não apenas o conteúdo do livro, mas também os seus suportes materiais, as suas 

condições técnicas e materiais de produção e difusão e as releituras e interpretações 

posteriores.2 Considerar a outra dimensão da produção escrita torna possível a 

historicidade do objeto impresso, pois o localiza em seu tempo e espaço de produção, 

divulgação e recepção. Dialogamos os estudos culturais com a História Ambiental, um 

campo que tem prática inerentemente interdisciplinar, mas que tem por especificidade e 

originalidade a “disposição explícita de ‘colocar a sociedade na natureza’ e no equilíbrio 

com que busca a interação, a influência mútua entre sociedade e natureza” 3. A seguir 

discorreremos sobre esse campo do saber historiográfico, profundamente relacionado 

com movimentos sociais em prol da defesa do meio ambiente.  

Desde a década de 1970, as questões ambientais têm estado cada vez mais 

presentes nos debates das sociedades contemporâneas, expandindo a ideia de ecologia, 

antes restrita ao meio acadêmico, para os “comportamentos sociais, ações coletivas e 

políticas públicas em diferentes níveis de articulação, do local ao global”4. Foram criados 

esforços para conter o impacto ambiental causado pelos humanos e conscientizar as 

populações em diversas partes do mundo em diversos setores da sociedade, como na 

mídia, produções artísticas, movimentos sociais e nas universidades.5 A notoriedade da 

emergência das pautas ambientais pode ser observada pela criação da primeira reunião 

internacional promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida por 

Conferência de Estocolmo, para debater problemas relacionados a destruição do meio 

ambiente. Mais de cem países participaram da conferência, mesmo que algum deles, do 

chamado “terceiro mundo”, tenham a encarado inicialmente com hesitação, como se 

pudesse ser uma manobra vinda dos países mais ricos para impedirem o crescimento 

 
2 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora da UNESP, 2002, p. 61. 
3 DRUMMOND, J. A. L. “História Ambiental: Temas, Fontes e Linhas de Pesquisa”. Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, v. IV, n.8, 1991, p. 185. 
4 PÁDUA, José Augusto. “As Bases Teóricas da História Ambiental”. Estudos Avançados (USP. 

Impresso), v. 24, 2010, p. 82. 
5 ALMEIDA, Bianca Letícia de. O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade, como fonte para a História 

Ambiental. Revista de Fontes, v. 6, p. 46-63, 2019; ALMEIDA, Bianca Letícia de. As Humanidades 

Ambientais: Emergência, características e sua contribuição para a historiografia brasileira. Oficina do 

Historiador, v. 13, n. 2, p. e37845, 5 nov. 2020. 
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econômico dos demais6. Segundo José Eli da Veiga, embora acordos de cooperação 

relativos ao meio ambiente sejam mais antigos, como a Comissão do Reno de 1825, a 

Conferência de 1972 marcou uma virada histórica. Foi quando iniciou o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, UNEP em inglês), após uma série de 

eventos e informações científicas ocorridas no intervalo entre 1956, com o 

envenenamento massivo de mercúrio em Minamata (Japão), e 22 abril de 1970, o primeiro 

Earth Day, dia em que ocorreram intensas manifestações em cidades americanas.7  

Embora o Brasil tenha participado da reunião, as discussões ambientais ganharam mais 

visibilidade, no país, em meados de 1990. No âmbito educacional, pode-se citar dois 

exemplos. O primeiro foi a inclusão de problemáticas sobre a conservação do meio 

ambiente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o que incentivou que diversos cursos 

de graduação preparassem profissionais para trabalharem o conteúdo em sala de aula. O 

segundo foi a valorização da Política Nacional Educação Ambiental no ensino formal, 

com perspectiva interdisciplinar. Assim, não só a educação básica teve que adentrar nas 

temáticas ambientais, mas também os cursos superiores, pois precisavam oferecer esta 

formação aos professores de diversas áreas, como a História8. 

Assim, a História Ambiental, ou a história da relação do homem com o seu meio, 

é um dos desencadeamentos da expansão dos estudos e discussões sobre o meio ambiente. 

Aos poucos a área de estudo foi se configurando e ganhando importância como uma das 

formas pela qual a agenda ambiental se adentrou em diversos setores da sociedade. 

Também é um reflexo do crescimento da historiografia na contemporaneidade que se 

tornou mais complexa internamente, em suas próprias abordagens, e externamente, com 

aproximações com outras áreas do saber9.  O terreno para o estudo da História Ambiental 

é bastante fértil e grandioso, ainda mais se considerarmos que não é uma ideia totalmente 

nova na historiografia pensar o homem no tempo e no espaço. Fernand Braudel, por 

exemplo, tinha em mente essa percepção ao escrever a obra O Mediterrâneo, na qual 

discorreu sobre as sociedades que se estabeleceram na região mediterrânea em diversas 

temporalidades.10 De maneira institucionalizada, a História Ambiental se originou nos 

 
6 VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013, pp. 

45-7. 
7 Ibidem. 
8 MARTINEZ, Paulo Henrique. História Ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São Paulo: Cortez, 

2006, p. 12. Esse parágrafo foi reproduzido do meu seguinte artigo: ALMEIDA, 2019, p. 47. 
9 BARROS, José D'Assunção. A expansão da História. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 9. Esse parágrafo foi 

reproduzido do meu seguinte artigo: ALMEIDA, op. cit., 2019, p. 47. 
10 ALMEIDA, op. cit., 2019, p. 47. 
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EUA, na década de 1970, tendo o primeiro curso universitário da área ocorrido na 

Universidade da Califórnia, em 1972 por Roderick Nash11. Já sua primeira sociedade 

científica foi a American Society for Environmental History, criada em 1977. Em 1974, a 

revista Annales lançou o número História e Ambiente, em que o editor Emmanuel Le Roy 

Ladurie alegou não estar seguindo imperativos de uma moda, já que desde muito antes a 

revista se interessava por temas ecológicos.12 

 O que caracteriza a discussão ambiental contemporânea é a capacidade da ação humana 

em degradar. Sabemos que já havia discussões sobre a degradação do meio ambiente há 

duzentos anos no Brasil13, mas elas não tinham as proporções que atingiram nas últimas 

décadas do século XX e nas primeiras do século XXI, e nem as mesmas premissas a 

respeito do papel do progresso na destruição da natureza14. O movimento histórico 

emergido na década de 1970, chamado de ambientalismo contemporâneo, atingiu a cena 

pública internacional, expandindo a ideia de ecologia para os “comportamentos sociais, 

ações coletiva e políticas públicas em diferentes níveis de articulação, do local ao global”, 

adentrando “nas estruturas educacionais, nos meios de comunicação de massa, no 

imaginário coletivo e nos diversos aspectos da arte e cultura”.15 Relaciona-se 

profundamente com o processo da globalização, uma vez que o crescimento da produção 

cientifico-tecnológico e a expansão dos meios de comunicação de massa dinamizaram a 

inserção de temas relativos a vida e ao meio ambiente na agenda política. Também é 

importante a perspectiva que compartilhamos o meio ambiente que foge às fronteiras 

físicas traçadas pelos homens16. O Brasil não esteve de fora desse movimento, seus 

primeiros grupos ecológicos emergiram em 1971, mesmo ano que o Greenpeace foi 

fundado no Canadá e o Friends of the Earth nos EUA17.  

 
11 DRUMMOND, José Augusto. A Primazia dos Cientistas Naturais na Construção da Agenda Ambiental 

Contemporânea. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 21 nº. 62, p. 81, out de 2006. 
12 PÁDUA, José Augusto. “As Bases Teóricas da História Ambiental”. Estudos Avançados (USP. 

Impresso), v. 24, 2010, pp. 81-2. 
13 Cf PÁDUA, José Augusto. “Dois Séculos de Crítica Ambiental no Brasil”. In: MINAYO, M.C.; 

MirAnda, A.C. (Orgs.). Saúde e Ambiente Sustentável: Estreitando Nós. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2002, v. 1, p. 27-35. 
14 Grosso modo, um pensamento comum de críticos do fim do século XVIII e início do XIX é que a falta 

de conhecimento e tecnologia acarretavam uma destruição desnecessária e sem planejamento, prejudicando 

o progresso futuro do país, sendo o meio natural visto como instrumento meramente. O progresso não era 

o culpado pela degradação ambiental, mas sim a falta dele. PÁDUA, op. cit., 2002, pp. 31 e 32. 
15 PÁDUA, op. cit., 2010, p. 82. 
16 Ibidem.  
17 PÁDUA, op. cit., 2018, pp. 119-120. 
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O Brasil passou a ter pesquisadores atuando na área desde o final dos anos 1980, 

contudo, segundo observou Roger Colacios, o fortalecimento institucional da disciplina 

não foi acompanhado por uma grande discussão teórica e metodológica. Em uma tentativa 

de contribuir com a lacuna, o historiador buscou conceitualizar o vocabulário “meio 

ambiente” nos trabalhos historiográficos, através das matrizes a) ecológica; b) 

socioambiental; e c) geográfica. A matriz ecológica possui origem na História Ambiental 

dos EUA, que é relacionada com as Ciências Naturais, e encara a Natureza como separada 

da sociedade, mas com profundo contato por meio do impacto humano causado na 

natureza “intocada”. De acordo com Colacios, um dos representantes dessa matriz é José 

Augusto Drummond conforme observou no artigo “A História Ambiental: temas, fontes 

e linhas de pesquisa” (1991), em que o historiador 

trata o meio ambiente como uma “região com alguma homogeneidade ou identidade 

natural”, assim como utiliza os sinônimos “recursos naturais” e “ecossistemas”. Ele 

orienta que os limites dos estudos históricos devem ser naturais e não políticos, sendo o 

meio ambiente permeado pelas atividades humanas. Como aponta Drummond, há “o 

diálogo sistemático com quase todas as ciências naturais —inclusive as aplicadas — 

pertinentes ao entendimento dos quadros físicos e ecológicos das regiões estudadas”. 18 

 A matriz socioambiental, por sua vez, também realiza uma separação entre mundo 

humano e não-humano, com a diferença de que os impactos da humanidade sob a natureza 

não são analisados somente do ponto de vista da degradação, mas das mais variadas 

interações, seja pela econômica, política e cultura. Expoentes dessa corrente seriam 

Warren Dean, com sua obra “A Ferro e Fogo” (1996), e Paulo H. Martinez, com “História 

Ambiental no Brasil” (2006). Segundo a visão de Dean, “a Mata Atlântica é fruto daquilo 

que o ser humano fez dela e a sociedade brasileira é o resultado de suas práticas frente ao 

mundo natural”19, estando assim a natureza e sociedade em simbiose. Já Martinez, em seu 

livro metodológico, defende os estudos históricos tanto sobre devastações da natureza 

quanto análises das relações entre meio ambiente e esferas políticas, sociais e econômicas. 

 Por fim, a matriz geográfica, muito vinculada a história regional, define a natureza 

como um espaço determinado, como cidades, rios e regiões. O que caracteriza o local a 

ser estudando não é tanto fronteiras físicas, mas principalmente convenções sociais. 

Assim, a relação natureza e sociedade também é trabalhada, como na matriz 

socioambiental, com a diferença de haver um local específico de investigação. Colacios 

 
18 DRUMMOND, J. A. L. “História Ambiental: Temas, Fontes e Linhas de Pesquisa”. Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, v. IV, n.8, 1991 apud COLACIOS, Roger Domenech. “Os meios ambientes da História 

Ambiental brasileira: pela abertura da caixa-preta.” História Revista, Goiânia, v. 22, 2017, p. 14. 
19 Idem, p. 16. 
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levantou dois representantes da matriz geográfica: Dora Shellard Corrêa e Janes Jorge. 

Corrêa, em “Paisagens sobrepostas” (2013), analisou a transformação da paisagem do 

núcleo colonial Barão de Antonina desde o século XVIII até 1930, discorrendo sobre as 

diferentes representações do lugar, no âmbito político e jurídico. E Jorge, em sua obra 

“Tietê: o rio que a cidade perdeu”, apontou o histórico de degradação do rio e seus efeitos 

no cotidiano de moradores e ribeirinhos. 

Como conclusão, Colacios defende a superação na dicotomia sociedade e natureza 

nas pesquisas históricas, ainda que não tenha sugerido como. Esta presente pesquisa, se 

seguir a divisão metodológica esboçada pelo historiador, pode se enquadrar na matriz 

socioambiental, já que trabalha com a vinculação entre natureza e humanidade, tanto em 

aspectos de devastação, quanto elencando movimentos de conservação. O estudo da obra 

de Carson pode contribuir para o aprofundamento da questão natureza e sociedade já que 

a bióloga, mesmo pertencendo a outro contexto histórico e científico, abordou a relação 

entre humano e mundo não-humano, não unindo-os, mas aproximando-os 

consideravelmente. Em Primavera Silenciosa, trouxe como tese a impossibilidade, e 

mesmo a irresponsabilidade, de envenenamento de somente espécies selecionadas e 

alertou que toda a natureza, incluindo os seres humanos, são vítimas da degradação 

ambiental, não sendo assim possível conter as consequências maléficas. É necessário 

adicionar que, por outro lado, quando escrevia sobre História Natural fez uma separação 

entre as criaturas marinhas e os humanos, mas de uma maneira a tentar superar a visão 

antropocêntrica, ou viés humano (human bias) na natureza. Em Under the Sea-Wind (Sob 

mar-vento), publicado em 1941, Carson propôs contar a história do mar a partir do ponto 

de vista das criaturas que lá habitam, não ignorando a ação humana, mas entendendo que 

os humanos têm seu papel no ciclo da natureza como um de seus predadores.20 Em uma 

entrevista, apontou a mensagem otimista que as histórias sobre a natureza marinha, com 

seu ciclo de vida mais duradouro que a dos homens, deixa aos humanos: 

Each of these stories seems to me not only to challenge the imagination, but also to give 

us a little better perspective on human problems. They [stories] are as ageless as sun and 

rain, or sea itself. The relentless struggle for survival in the sea epitomizes the struggle of 

all earthly life, human and non-human.21 

 
20 LYTLE, Mark H. The Gentle Subversive: Rachel Carson, Silent Spring, and the rise of the 

environmental movement. New York: Oxford University Press, 2007, pp. 44 e 49. 
21 Carson para Eales, c. 1941, Rachel Carson Papers/Beinecke Library at Yale University (RCP/BLYU) 

apud LYTLE, op. cit., 2007, p. 51. 
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Em questão de estruturação, a pesquisa divide-se em três capítulos. O primeiro 

tem como objetivo apresentar a trajetória de Rachel Carson, importante não somente para 

cumprir o objetivo principal da dissertação, que é analisar a circulação da obra no Brasil, 

como também contribui para preencher a lacuna de pesquisas cientificas sobre a bióloga 

e suas obras no Brasil. A biografia de Carson teve como fontes livros importados que 

tiveram como tema a vida da cientista, bem como contribuições de fontes da imprensa 

Brasileira. Já no segundo capítulo, analisamos o livro Primavera Silenciosa, teve como 

fonte o próprio livro em uma edição de 1969, da Editora Melhoramentos, e uma edição 

mais recente, de 2010, da Editora Gaia, nas quais averiguaremos as ideias da autora, com 

as seguintes categorias de análise: definição de tema, tese, argumentos, referenciais 

teóricos e tipos de linguagem 

 O capítulo três contempla o contexto histórico que Primavera Silenciosa foi 

publicado nos EUA (1964) e no Brasil (1964), e como a obra foi recebida pela imprensa 

brasileira. No início do capítulo, discutimos sobre natureza e cultura no Brasil, 

especialmente no contexto do regime militar, que foi o período no qual a obra chegou ao 

Brasil e quando houve uma mudança de interpretação da natureza pela população, distinta 

da lógica desenvolvimentista defendida pelos militares. Depois, há a investigação de 

como o livro foi recebido no Brasil, tendo a imprensa brasileira como principal fonte. 

Trabalhamos com resenhas, notícias e anúncios relacionadas ao livro e à autora 

publicados em jornais de ampla circulação e em periódicos científicos, que se encontram 

no acervo online da Biblioteca Nacional. Houve uma considerável investida na 

divulgação do livro por meio de anúncios e pela presença da obra em seções destinadas 

recomendação e comentários sobre livros. Nos atentamos em analisar nessas fontes as 

informações disponibilizadas, a frequência com que ele era citado e a sua posição em 

relação a outros livros da Melhoramentos, que pode nos indicar o espaço que ocupava no 

catálogo da editora. Assim, tivemos acesso a diversas fontes que nos evidenciaram a 

circulação do livro no Brasil e sua relação com debates ecológicos emergentes. 

Com esta pesquisa pretendemos contribuir com História do Brasil, História 

Ambiental e com o debate público acerca da preservação do meio ambiente e da vida. 

Isso porque as questões levantadas por Carson continuam presentes até hoje, ainda mais 
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em nosso país que se tornou um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo22, 

sendo que alguns tipos em uso aqui são proibidos em outros lugares no mundo. 

Igualmente, tem como finalidade contribuir para preencher a lacuna de investigações 

sobre a vida e obras de Carson no Brasil, uma vez que a bióloga e seus escritos contribuem 

para diversas áreas do conhecimento.  

 

 

  

 
22 “No Brasil, a fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque, comercialização e uso do 

DDT só foram proibidos em 2009.” PEREIRA, Elenita M. “Rachel Carson, ciência e coragem”. Ciência 

Hoje, v. 50, p. 72-73, 2012.  
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CAPÍTULO 1 - Rachel Carson: escritora e cientista 

 

 Este primeiro capítulo da dissertação tem como objetivo apresentar a biografia da 

bióloga e autora Rachel Carson com o fim de aprimorar a divulgação de suas 

contribuições ao público brasileiro. A recuperação da trajetória de Carson também 

evidencia temas estruturantes do contexto histórico em que ela viveu e dos que 

influenciou postumamente. Para tanto, dividimos o texto em uma introdução e outras 

cinco partes que abordam fases da vida da cientista: sua infância, construção de carreira 

pública, publicação de livros, trabalho autoral e morte. 

 

1.1 Rachel Carson e sua admiração pela natureza 

Rachel Louise Carson (1907-1964) foi uma pessoa comum: teve problemas 

financeiros, responsabilidades familiares, dificuldade para encontrar o primeiro emprego, 

foi funcionária pública, recebeu negações, mudou de planos, perdeu pessoas queridas e 

encontrou amigos confiáveis. Seu talento como escritora e seus conhecimentos científicos 

a tornaram conhecida, alvo de críticas para um grupo e reverenciada por outro. Apesar 

das dificuldades enfrentadas, investiu em seu sonho de infância de tornar-se escritora e 

sua formação acadêmica em biologia rendeu-lhe assunto para escrever. Seus três 

primeiros livros (Sob o mar-vento, 1941; O mar que nos cerca, 1951; e Beira-Mar, 1955) 

foram sucessos de venda e a tornaram conhecida como escritora sobre natureza dos 

Estados Unidos. Alcance maior teve Primavera Silenciosa, publicada originalmente em 

1962, e no Brasil em 1964, denunciou os malefícios do uso de pesticidas em plena Guerra 

Fria e apesar de ter sofrido demasiados ataques de cientistas ligados à Indústria Química 

americana, foi considerada a fundadora do movimento ambientalista.  

De acordo com Benito Schmidt, todo historiador deve se perguntar primeiramente 

por que vale a pena biografar algum indivíduo, isto é, de que forma a biografia contribuirá 

para o conhecimento histórico23. A trajetória de Rachel Carson permite complexar 

discussões ao fazer parte de um contexto específico, isto é, ter vivenciado acontecimentos 

de conjunturas como a Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, aumento do uso de 

 
23 SCHMIDT Benito Bisso. “História e biografia”. In: Ronaldo Vainfas e Ciro Flamarion Cardoso. (Orgs.). 

Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 2012, p. 195. 
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substâncias químicas, impactos ambientais causados pela industrialização, entre outros. 

Além disso, viveu o que para narrativas mais estruturais seria um caso extraordinário: foi 

mulher, cientista, escritora de sucesso, não se casou, recebeu vários prêmios e, pela 

memória construída a seu respeito, é considerada uma das iniciadoras do movimento 

ambientalista global. Escreveu sobre a natureza que tanto admirava e estudava, a 

repercussão que obteve não só evidencia a habilidade de autora como também a existência 

de um público interessado em história natural, conservação e ecologia.  

Recuperar a sua trajetória de vida, nos permite compreender o período que viveu, 

sua obra, a repercussão que teve e os debates que levantou. Para esta biografia, tivemos 

como base as três principais biografias dedicadas à vida de Carson. O primeiro livro, 

Rachel Carson: the writer at work (1989), foi escrito por seu editor e amigo, Paul Brooks 

que teve como objetivo evidenciar como era o processo de escrita da bióloga e apresentar 

alguns textos selecionados de cada fase de sua vida. Aspectos subjetivos e da vida pessoal 

da autora não foram negligenciados, porque Brooks considera que foram importantes e 

influenciaram seu trabalho. A segunda obra foi o trabalho de fôlego de Linda Lear, Rachel 

Carson: Witness for Nature (1997), resultado de dez anos de pesquisa. Lear encontrou 

diversas documentações relativas a momentos da vida de Carson em igreja, escola, 

colégio, universidade, imprensa, cartas, livros, cadernos pessoais, diários e entrevistas. Já 

The Gentle Subversive (2007) foi escrita pelo historiador ambiental Mark Hamilton Lytle 

(Bard College) e dividida em quatro crônicas, cada uma fazendo referência a um livro 

publicado. 

A obra de Brooks foi a primeira biografia sobre Carson já lançada e tinha como 

objetivo realçar a vida da amiga como escritora. Há sim aspectos pessoais, mas não 

assuntos muito privados. Entre os escritos sobre as fases de vida de Carson, o editor 

anexou textos da bióloga como uma forma de vincular e analisar vida e obra em paralelo 

e divulgar ainda mais o trabalho autoral. Já a extensa obra de Lear tem como característica 

o trabalho acadêmico com fontes que resultou em uma narrativa bem descritiva sobre 

Carson. A historiadora pesquisou em diversos arquivos, jornais e entrevistou familiares, 

colegas e amigos de Carson. Diante destas duas biografias de reconhecida importância, o 

historiador ambiental Mark Lytle justificou a publicação de uma nova obra sobre Carson 

devido à renovação de ataques à obra e reputação da autora, no século XXI, e ao diferente 

enfoque proposto: evidenciar como Carson e Silent Spring inspiraram o que Donald 

Worster chamou de “the age of ecology”. De fato, o historiador, diferentemente dos 



26 

 

primeiros biógrafos, explorou as críticas endereçadas à Carson e relacionou a vida e obra 

da bióloga com questões e grupos mais abrangentes. Ele inseriu a vida de Carson no 

tempo histórico, enfocando como eventos de seu contexto influenciaram em sua vida 

pessoal e na sua maneira de pensar; localizou a posição acadêmica sobre natureza e 

política defendida por Carson a outros movimentos como o romantismo e Ecologic 

Group; explorou a rede de apoio científico que circundava a autora; e os impactos de 

Silent Spring mesmo após a morte de Carson. 

Um aspecto comum das três biografias é o claro apreço pela biografada. Lytle 

deixa essa questão evidente ao comentar em seu Posfácio: 

Quanto mais eu aprendia sobre Carson – a ambientalista, profissional, cientista, ativista 

dos direitos dos animais, filha fiel e tia amada, exemplo de mulher, amiga dedicada, 

escritora talentosa e dissidente política – mais interessante ela se tornava. Seu esforço 

para escrever Primavera Silenciosa enquanto lutava contra o câncer foi inspirador. A 

batalha que ela travou contra a ciência convencional dominada por homens foi 

verdadeiramente heróica. Na introdução à edição de Primavera Silenciosa que meus 

alunos leram, o ex-vice-presidente Al Gore escreveu: “Rachel Carson foi uma das razões 

pelas quais me tornei tão consciente e envolvido com as questões ambientais”. Assim 

como Carson o inspirou a escrever Earth in the Balance, ela me inspirou a escrever The 

Gentle Subversive. 24 (Tradução nossa). 

O título The Gentle Subversive reflete a maneira pela qual o autor interpreta as 

contribuições da bióloga. Segundo Lytle, Carson foi uma pessoa subversiva pelos seus 

escritos e, em âmbito pessoal, uma pessoa gentil. Essas características se relacionam com 

a importância de suas obras, com maior ênfase em Primavera Silenciosa, pelo fato de a 

bióloga vincular fatos científicos com apelo moral. É isto que faz, para o autor, com que 

o livro tenha sido tão bem-sucedido: Carson mobilizou a opinião pública e defendeu 

enfaticamente que as pessoas tinham o direito de saber dos riscos provocados pelos 

pesticidas25. Gentle Subversive também faz menção a como o biólogo Paul Sears 

caracterizou, em 1960, a ecologia: “the subversive science”. A ecologia seria subversiva 

por colocar a natureza no centro do mundo em detrimento dos humanos. Diferentemente 

dos americanos dos anos sessenta, os ecologistas não acreditavam que a ciência teria uma 

 
24 LYTLE, op. cit., pp. 241-2. Texto original: “The more I learned about Carson – the environmentalist, 

career woman, scientist, animal-rights activist, faithful daughter and beloved aunt, female role model, 

devoted friend, gifted writer, and pollical dissenter – the more interesting she became. Her struggle to write 

Silent Spring while fighting against cancer was inspirational. The battle she waged against the male-

dominated science establishment was truly heroic. In the introduction to the edition of Silent Spring my 

students read, former vice president Al Gore wrote, “Rachel Carson was one of the reasons I became so 

conscious of the environment and so involved with environmental issues”. Just as Carson inspired him to 

write Earth in the Balance, she inspired me to write The Gentle Subversive.” 
25 Idem, pp. 237, 255 e 256. 
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resposta para todos os mistérios da vida ou que soluções rápidas projetadas técnica e 

cientificamente poderiam resolver as crises crescentes do mundo natural.26 

De fato, a vida e escritos de Carson são inspiradores e gira em torno deles a 

memória de que ela, com Primavera Silenciosa, teria inspirado o movimento 

ambientalista. A recuperação da trajetória de vida da bióloga, neste capítulo, possui uma 

característica mais narrativa com o objetivo de apresentar com maiores detalhes a vida da 

autora para o público brasileiro. Como não existe material biográfico publicado em 

português, acreditamos que o balanço bibliográfico aqui realizado é importante em nível 

de divulgação. Ainda assim, tentamos tomar o cuidado de não esgotar o capítulo com esta 

intenção. Defendemos que evidenciar a trajetória de Carson é essencial para entender 

temas estruturantes como a emergência do movimento ambientalista, o crescimento da 

indústria química, os processos que envolvem o trabalho autoral de cientistas, entre 

outros. Ao se debruçar em acontecimentos pessoais e profissionais de Carson, é possível 

concluir que, embora ela tenha o mérito por seu trabalho e na repercussão que ele teve, 

ela nunca esteve sozinha: oportunidades, dificuldades, amizades, trabalhos científicos 

contemporâneos e anteriores e contato com ativistas a inspiraram e fortaleceram seus 

feitos.  

  Para averiguar como a autora e suas obras foram recebidas em contexto brasileiro, 

foi feita uma investigação em jornais do país mediante a uma busca de palavras-chaves 

relacionadas ao nome da autora nos seguintes sites com acervos digitais: Hemeroteca da 

Biblioteca Nacional e Estado de S. Paulo. Grande parte da investigação nessas fontes será 

apresentada no capítulo seguinte, mas algumas ligadas à vida de Carson serão utilizadas 

nesse capítulo. Por meio destas fontes, se narrará a vida de Carson desde sua infância até 

a morte prematura, de modo a não dividir sua trajetória entre questões pessoais e sua obra. 

Parte-se do pressuposto que o trabalho de escritores não se desvincula de questões 

pessoais como sua infância, formação, família e emprego. Também não se tentará traçar 

um panorama histórico como um pano de fundo da vida de Carson, como se o contexto 

fosse “algo homogêneo e estático, mas sim composto por múltiplas e dinâmicas relações 

sociais entabuladas por indivíduos, inclusive aquele que se escolheu para biografar”27. 

 

 
26 Idem, pp. 237-8. 
27 Idem, p .196. 
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1.2 Infância e Educação: a escolha pela Ciência Natural 

Rachel Louise Carson nasceu em 27 de maio de 1907 em Springdale, no estado 

da Pensilvânia, EUA. Foi a filha mais nova de Maria Carson (ou Maria McLean antes de 

se casar) e Robert Warden Carson que, vindo de Pittsburgh, comprou em 1900 um terreno 

de 60 acres nos arreadores da cidade onde plantava, tinha gado, cavalo e galinhas e 

floresta ao redor28. No período, isto é, o começo do século XX, os Estados Unidos haviam 

se tornado o maior poder econômico do mundo, com uma produção industrial ampla, 

marcada por grandes monopólios, que já superava as potências europeias. Assim, desde 

as décadas subsequentes à Guerra Civil, a economia agrícola e artesanal foi substituída 

por indústrias de carvão, aço e vapor que 

aproveitaram da ampla disponibilidade de matérias-primas, mão-de-obra extensiva e 

barata, inovação tecnológica, um crescente mercado de consumo e políticas estatais 

favoráveis para transformar os Estados Unidos, de longe, na maior nação industrial no 

mundo na virada do século XX.29 

Durante o período, que veio a se chamar de Era Progressista (1900-1920), vastas 

áreas foram abertas à agricultura comercial através da extensão de ferrovias que 

aumentaram seis vezes entre 1860 e 1920. Esta expansão também proporcionou a criação 

de um mercado nacional para produtos industrializados e um avanço na mineração de 

carvão e produção do aço. Tecnologias fundamentais foram desenvolvidas no período 

como a eletricidade, aço, motores a vapor e o automóvel.30 

Pittsburgh foi uma das cidades norte-americanas que se expandiu demasiadamente 

por conta do amplo e diverso desenvolvimento industrial. Sua área urbana passou de 100 

mil habitantes, em 1850, para mais de 1 milhão em 190731. O crescimento urbano foi 

promovido pelo desenvolvimento de fábricas - organizadas corporativamente, com 

produção em massa e intenso investimento capital - que, desde a década de 1870, 

passaram a substituir oficinas artesanais e familiares. O desenvolvimento fabril se apoiou 

na ampla oferta da região em ferro, carvão e gás natural e no aperfeiçoamento do aço, o 

 
28 BROOKS, Paul. Rachel Carson: the writer at work. São Francisco: Sierra Blub Books, 1989, p. 18; 

LYTLE, op. cit., p.18. 
29 KARNAL, Leandro; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; MORAIS, Marcus Vinicius de PURDY, 

Sean. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2008, 

p. 176. 
30 Idem, pp. 176-7. 
31 MULLER, Edward K. “Industrial suburbs and the growth of metropolitan Pittsburgh, 1870–1920”, 

Journal of Historical Geography, Volume 27, 2001, p. 58. 
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que acarretou no alargamento de ferrovias que levassem as fontes naturais às fábricas.32 

Ao mudar de cidade, Robert esperava que a industrial Pittsburgh se expandisse para 

Springdale fazendo-a prosperar e assim presumia que seu terreno poderia transformar-se 

em casas residenciais para operários. Conforme apontou Lytle, nem a cidade nem Robert 

prosperaram: a industrialização trouxe para cidade apenas trabalhadores administrativos, 

usinas de energia com suas fumaças e um fim a configuração bucólica da cidade33. Como 

outras cidades vizinhas de Pittsburgh e banhadas pelo rio Allegheny, em Springdle era 

possível acompanhar a poluição fluvial causada pelo transporte de ferro e minérios em 

direção a Pittsburgh34. O pai da família acabou vendendo parte do seu lote, passou a 

vender seguros e, em 1923, para suplementar a renda aceitou um trabalho de meio período 

na West Penn Power Plant 35. 

Rachel se interessava em estudar e observar a natureza com sua mãe que conhecia 

e se interessava por história natural, botânica e observação de aves. Maria era de família 

mais rica e foi professora até se casar com um homem mais pobre que ela. Como Lear 

deixou sublinhado em diversas partes de seu livro, durante a vida de Carson as mulheres 

não poderiam ser professoras se se casassem36, assim Maria se dedicou integralmente aos 

trabalhos domésticos e criação dos filhos.  Com os dois filhos mais velhos na escola e o 

marido em constante viagens para vender seguros, a mãe se dedicou intensamente à vida 

da filha caçula, algo que se manteve até a morte de Maria em 1958.37 Rachel e Maria 

foram especialmente próximas e salvo alguns anos quando Rachel estava na faculdade, 

as duas sempre moraram juntas. Maria foi a maior influenciadora profissional de Rachel, 

investiu em seus estudos, ajudava a cuidar da casa e a auxiliava em sua carreira, como 

uma espécie de secretária. 

Em geral, os biógrafos utilizam os registros de Rachel Carson sobre sua infância 

para reforçar a memória de que, desde crianças, ela era muito interessada pelo mundo 

natural. Conforme ela escreveu em uma carta: “Não me lembro de algum momento em 

que não estivesse interessada no ar livre e em todo o mundo da natureza” (tradução 

 
32 Idem, p. 61. 
33 LYTLE, op. cit., p. 15-17. 
34 LEAR, op. cit., pp. 8-9. 
35 LYTLE, op. cit., p. 15-17. 
36 LEAR, Linda. Rachel Carson: witness for nature. Nova York: Henry Holt and Company, 1997, pp. 13-

15. 
37 LYTLE, op. cit., p. 18. 
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nossa)38. Maria teria sido sua primeira e grande influenciadora em admirar a natureza 

desde muito cedo. Sua mãe também era bastante protetora e por isso Rachel 

frequentemente faltava a escola para preservar sua saúde, já que naquele tempo diversas 

doenças como escarlatina, difteria, febre tifoide e pneumonia poderiam levar crianças a 

morte, mas Maria a ajuda dela com os estudos39. Muito cedo Rachel desenvolveu gosto 

pela leitura e por autores que escreviam poemas e histórias sobre o mar como Herman 

Melville, Joseph Conrad e Robert Louis Stevenson.40 A jovem gostava de encontrar um 

lugar na natureza onde pudesse ler admirando os pássaros, insetos e flores. 41  Ao lado de 

sua paixão pela natureza e leitura, desde cedo começou a escrever, semeando o sonho de 

viver da escrita. Ainda criança teve textos publicados na sessão infantil da revista St. 

Nicholas, ganhando prêmios e remunerações. Desde 1899, a revista tinha uma sessão para 

publicar trabalhos de crianças até 18 anos, Carson tinha onze quando enviou seu primeiro 

trabalho nomeado “A Battle in the Clouds”, sobre a história de um aviador canadense que 

seu irmão havia contado. Ao todo enviou mais três textos com tema de guerra, e um 

período em que a Primeira Guerra havia terminado. Em sua quarta publicação na revista 

ganhou um prêmio de $10, seu primeiro pagamento como escritora.42  

A tendência determinista em relacionar a infância de Carson com sua carreira 

adulta precisa ser questionada. A historiadora Elenita Malta Pereira fez a mesma 

observação ao elaborar a biografia do ativista ambiental José Lutzenberger: o fato de ele 

se interessar por plantas, insetos e longas caminhadas não o levou a cursar agronomia ou 

a se tornar um militante ambiental embora a sensibilidade pela natureza possa tê-lo 

inspirado.43 A questão é que, como sugeriu Bourdieu, a “ilusão biográfica” pode levar a 

uma interpretação determinista que não considera as diversas possibilidades que cada 

trajetória de vida engloba.44 

 
38 Carson para Curtis Bok, 12 julho de 1956, RCP BLYU apud LYTLE, op. cit., p. 15. Texto original: “I 

can remember no time when I wasn’t interested in the out of doors and the whole world of nature.” 
39 BROOKS, Paul. Rachel Carson: the writer at work. São Francisco: Sierra Blub Books, 1989, p. 18; 

LYTLE, op. cit., p.19. 
40 LYTLE, op. cit., p. 19. 
41 Idem, p. 15. 
42 Idem, p. 20. 
43 PEREIRA, Elenita Malta. A ética da convivência ecossustentável: uma biografia de José Lutzenberger. 

Porto Alegre, RS. Tese de Doutorado. PPG História. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

alegre, 2016a., p. 63. 
44 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta, AMADO, Janaina. Usos e abusos da 

História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005 apud PEREIRA, op. cit., 2016, p. 63. 
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 Em 1923, Rachel passou a frequentar a escola de ensino médio Parnassus High, 

graças ao novo emprego de meio período do pai na West Penn Power que permitiu pagar 

pelo transporte. Carson acabou sendo a única filha a terminar o ensino médio e a ingressar 

no ensino superior, aos dezoito anos de idade. Com muita dificuldade, necessidade de 

bolsa e dívidas que perduraram até depois de sua formatura, ela frequentou o 

Pennsylvania College for Women (PCW), hoje Chatham College, localizado em 

Pittsburgh, com o intuito de se tornar escritora. As ex-alunas do PCW que deram 

entrevista para Lear, descreveram Carson como tímida, reclusa, com pele e cabelo oleosos 

e muito apegada à mãe que a visitava muito frequentemente. As visitas desta não pareciam 

incomodar Rachel, ao contrário, ela tratava a mãe como amiga íntima45. Ela teve poucas 

amizades e de certa forma se aproximou mais de professores, uma em especial foi 

importante e duradoura: Marie Scott Skinker, professora do curso introdutório de biologia 

e responsável por ensinar Rachel a ser cientista. Ela tinha sérias críticas à escola, por ter 

como ênfase o preparo da mulher para ser mãe e esposa e pouca atenção para ciência. A 

influência e admiração por Skinker foi tão forte que no segundo ano, Rachel decidiu trocar 

sua especialização para biologia, disciplina que demostrou habilidade excepcional. 

Sofreu quando a professora foi fazer seu doutorado na Universidade Johns Hopkins e a 

substituta não compartilhava e motivava o mesmo amor pela ciência. Lear afirmou que 

naquela época não havia muito incentivo para que mulheres seguissem a carreira 

científica.46 

Em 1927, Rachel tentou fazer mestrado em Hopkins junto com Skinker, em uma 

tentativa de pular seu último ano na faculdade, mas como não ganhou bolsa suficiente 

que garantisse sua mudança e vida em Baltimore (Maryland) acabou por ficar mais um 

ano na PCW. No ano seguinte, ela conseguiu o auxílio que a permitiu estudar zoologia 

na universidade47. Antes de se mudar, voltou para sua cidade de infância onde os pais 

ainda moravam. A fábrica de cola que antes incomodava pelo seu odor não existia mais, 

mas havia naquele momento um cheiro muito forte proveniente do enxofre das fábricas 

Harwick Coal e Coke Company. As duas usinas elétricas, a West Penn Power Company 

e Duquesne Light pareciam competir para ver quem poluía mais o Allegheny River, cada 

vez mais sujo e fedido.48 

 
45 LYTLE, op. cit., p. 28. 
46 LEAR, op. cit., pp. 35-41. 
47 Idem, pp. 46-48. 
48 Idem, pp. 54-5. 
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Antes das suas aulas na universidade começarem, Carson fez um curso de oito 

semanas em Woods Hole, Massachusetts, no Marine Biological Laboratory (MBL), uma 

comunidade de pesquisadores científicos fundada em 1888. De 71 pesquisadores 

iniciantes no laboratório, 31 eram mulheres, incluindo Rachel e sua amiga Mary Frye, 

com quem estudou biologia na PCW. Foi neste momento em que a jovem viu o mar pela 

primeira vez. Este acontecimento foi brevemente citado no Diário do Paraná, em 1958, 

na coluna Registro Social: 

Rachel Carson, autora do famoso livro “O mar que nos cerca” contou aos jornalistas que 

a primeira vez em sua vida que viu o mar, foi quando deixava a casa paterna em 

Springdale, para ir ao colégio. Ficou tão fascinada, que abandonou todos os seus projetos 

anteriores para ser[sic] dedicar nos estudos científicos, particularmente da flora e da fauna 

marinhas.49 

O jornal expressou bem a fascinação de Rachel ao ver o mar, mas exagerou ao 

dizer que ela abandonou outros projetos. Desde criança, a bióloga desejava ver o mar e a 

realização disso foi eternizada em 2013 por uma estátua de bronze feita por David Lewis 

e instalada bem em frente ao mar, em um parque em Woods Hole. O memorial inclui a 

inscrição: “Tive meu primeiro contato prolongado com o mar em Woods Hole. Eu nunca 

me cansei de ver as correntes de maré fluindo através do estreito – aquele lugar 

maravilhoso de redemoinhos e redemoinhos e água correndo rapidamente”50 (tradução 

nossa).  

Rachel não pôde ter a companhia de Skinker em Hopkins, dado que, por um 

motivo de saúde, a professora teve que pausar seus estudos e ir para Washington D.C. 

Nos estudos universitários, Carson teve um pouco de dificuldade em acompanhar o ritmo 

do se curso, devido à formação precária em ciências no PCW. Além disso, por conta da 

Grande Depressão, a família Carson estava enfrentando problemas financeiros. Rachel 

então propôs que viessem morar com ela em Baltimore, onde julgava ter mais 

oportunidades. Vieram sua mãe, pai e irmão, bem como a irmã com suas duas filhas, 

abandonadas pelo pai.51 Segundo Sean Purdy, a depressão trouxe uma “pobreza, choque 

social e desespero” que os americanos nunca haviam enfrentado antes.52 “Até 1935, mais 

de 15 milhões de americanos ou 25% do total da população economicamente ativa 

 
49 CAVALCANTI, Valdemar. “Para Você”. Diário do Paraná, Curitiba, 08 jan 1958, v. III, nº 838, Segundo 

Caderno, Registro Social, p. 3. 
50 Texto original: “I had my first prolonged contact with the sea at Woods Hole. I never tired of watching 

the tidal currents pouring through the Hole – that wonderful place of whirlpools and eddies and swiftly 

racing water.” 
51 LEAR, op. cit., p. 67. 
52 PURDY, Sean. “O século americano” IN KARNAL et al, op. cit., p. 206. 
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ficaram desempregados” e um terço dos trabalhadores teve seu salário e horas de trabalho 

reduzidos53. 

Durante o primeiro ano de estudos, Carson contou com uma bolsa acadêmica, mas 

no segundo ano o custo do mestrado subiu e sua bolsa permaneceu a mesma. Segundo 

Lytle, a Era da Depressão não era um bom momento para a carreira de mulheres cientistas 

e logo Rachel percebeu que o melhor seria obter seu grau de mestre o mais rápido 

possível54. Ela, então, não teve alternativa senão declinar a ajuda de custo e procurar um 

emprego55. Foi assistente de laboratório da escola de Higiene e Saúde Pública da sua 

Universidade e depois assistente da Escola Dental e de Farmácia da Universidade de 

Maryland. Com o trabalho, teve menos tempo para se dedicar à pesquisa que até então 

seria sobre o sistema nervoso de répteis - especificamente lagartos, cobras e talvez 

crocodilos - comparando-os entre si, algo não muito desenvolvido na área até então. Mas 

esta opção nunca concretizou56. Em 1931, quando já havia concluído os créditos, seu 

orientador Rheinart P. Cowles, biólogo marinho que na época pesquisava a vida marinha 

na Baia de Chesapeake, sugeriu que Carson pesquisasse a evolução do sistema urinário 

dos peixes.57 No ano seguinte, ela terminou sua pesquisa, sob o título The development of 

the Pronephros During the Embryonic and Early Larval Life of the Catfish (ictalurus 

punctatus), e obteve o grau de mestre.58 

A intenção de Carson era prestar doutorado em Hopkins e continuar a trabalhar na 

Universidade de Maryland. Mas ela ainda tinha dívidas com a PCW e a situação em casa 

continuava difícil não só financeiramente, mas também porque sua irmã e pai adoeceram 

e seu irmão saiu de casa não pretendendo ajudar sua família. Após desistir da carreira 

acadêmica, passou a procurar um emprego de carga horária integral. Segundo as cartas 

de recomendação que Lear teve acesso, os professores não descreveram Carson como 

pesquisadora excepcional. Herbert Spencer Jenning, presidente do Departamento de 

Zoologia, a descreveu como esforçada, capaz, mas não brilhante, confiável, com um bom 

conhecimento de biologia e afirmou que ela continuaria sendo uma professora 

satisfatória.59  

 
53 Idem, p 
54 LYTLE, op. cit., p. 36. 
55 LEAR, op. cit., p. 69. 
56 “Between 1928 and 1931 the combined departments of zoology, botany, and plat physiology graduated 

approximately eight-four students of which twenty-three were women”. LEAR, op. cit., p. 65. 
57 Idem. p. 73. 
58 Idem, p. 74. 
59 LEAR, op. cit., p.76; LYTLE, op. cit., p. 38. 
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O fracasso acadêmico de Carson é interessante para pensarmos sobre as condições 

necessárias para o sucesso nessa área. Carson tinha a desvantagem de uma a formação 

científica deficitária, pela falta de recursos financeiros, bolsa não suficiente, ser uma das 

provedoras de sua família e trabalhar enquanto estudava. Mesmo se ignorarmos esses 

critérios, ainda que simplesmente não fosse brilhante na carreira, isso não a privou de ser 

bem-sucedida em outras partes de sua vida e trabalho. Ela precisou de tempo construir 

uma carreira em um órgão federal e conciliar o trabalho com a escrita até receber 

oportunidades que permitiram se dedicar exclusivamente ao ofício, como sempre 

desejara.  O exemplo ajuda a quebrar o mito da genialidade imposto sobre intelectuais e 

nos faz pensar que a academia não é o único lugar onde um cientista, escritor ou pensador 

podem ser bem-sucedidos. Da mesma forma, expor o que não ocorreu em sua trajetória, 

quebra a tendencia determinista biográfica e amplia as possibilidades do eu”. Para a 

historiadora Sabina Loriga, é preciso romper “o excesso de coerência do discurso 

histórico”, interrogando “não apenas sobre o que foi, sobre o que aconteceu, mas também 

sobre as incertezas do passado e as possibilidades perdidas”60. 

1.3 Construção de carreira no Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos 

Voltando a Rachel da década de 1930, diante uma dificuldade financeira, ela 

retornou à escrita para complementar a renda.  

Aprimorando alguns de seus melhores trabalhos universitários, poemas e contos, ela os 

enviou para grandes revistas como Saturday Evening Post, Collier's, Poetry e Reader's 

Digest, revistas que pagavam bem, mas eram extremamente seletivas.61 

Assim como em 1928, seus textos tiveram também negações, mas ao menos serviram 

para ela se lembrar de como gostava de escrever.  

Em julho de 1935, o pai Robert Carson, que já não estava muito bem de saúde, 

faleceu aos 71 anos de idade acometido de um ataque cardíaco. Rachel virou, e assim 

seria por toda sua vida, a principal mantenedora da casa, onde morava ela, sua mãe, irmã 

e suas duas sobrinhas Virginia e Marjorie. Seu irmão morava próximo, mas não tinha um 

bom relacionamento com a família. Diante da situação, a bióloga precisou pedir mais uma 

vez ajuda de Skinker, que já havia nesse período concluído o doutorado, para encontrar 

 
60 LORIGA, Sabina. A biografia como problema. In: REVEL, Jacques. Jogos de escalas: a experiência da 

microanálise. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998, pp. 246-4 apud PEREIRA, op. cit., 2016, p. 40.  
61 LEAR, op. cit., p. 77. Texto original: “Revising some of her best college works, poems and short stories, 

she sent them off to major magazines such as Saturday Evening Post, Collier’s, Poetry, and Reader’s Digest, 

magazines that paid well but were highly selective.” 
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um emprego. A amiga indicou que entrasse em contato com Elmer Higgins, chefe da 

Divisão Cientifica da Secretaria de Pesca dos EUA, do então Departamento de Comércio.   

Em uma entrevista, ele disse que a divisão não tinha vaga de emprego aberta, mas que 

precisava de alguém para escrever roteiros para uma série de 52 programas de rádio 

curtos. O projeto, que a Secretaria de Pesca havia acordado, trataria sobre a vida marinha, 

e tinha como objetivo ser educativo para o público. Higgins estava com dificuldade em 

encontrar um biólogo marinho que fizesse o tema ser interessante para o público e sugeriu 

que Carson escrevesse algum roteiro como um teste. O chefe gostou dos escritos de 

Rachel e as transmissões semanais foram um sucesso.62  Quando a série acabou, Higgins 

convidou a bióloga para escrever uma introdução geral da vida marinha para integrar uma 

publicação do governo. Em julho de 1936, uma vaga foi aberta na Divisão de Pesquisa 

Cientifica em um escritório em Baltimore e Higgins concedeu-a para Carson. A posição 

de Bióloga Aquática Júnior consistia em auxiliar a pesquisa do chefe de escritório Robert 

Nesbit sobre os peixes da baía de Chesapeake. As atribuições consistiam em analisar 

dados, escrever relatórios e textos de divulgação cientifica para o público interessando 

em preservação de peixes. 63 Em paralelo, até 1937, a autora conseguiu publicar ao menos 

sete artigos para revistas como o Baltimore Sun. Neste ano, quando a família parecia ter 

atingido certa estabilidade, sua irmã faleceu por conta de uma pneumonia, deixando suas 

duas filhas aos cuidados de Maria e Rachel, que não tinha nem completado 30 anos.  

Em 1939, Higgins recomendou a promoção de Carson a Bióloga Marinha 

Assistente e sugeriu que ela fosse transferida do escritório em Baltimore para o 

laboratório de campo na cidade de College Park, Maryland. Contudo, mudanças 

burocráticas impediram que a promoção ocorresse. Naquele ano, o Departamento que 

trabalhava foi reestruturado pelo Ato de Reorganização Governamental instaurado pelo 

Presidente Franklin Roosevelt. A Secretaria de Pesca foi transferida do Departamento do 

Comércio para o Departamento do Interior. Em seguida, o então Departamento de Pesca 

mudou o nome para Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos EUA, em inglês U.S. Fish 

and Wildlife Service (FWS).64 

Carson acabou de fato transferida para o laboratório em College Park, com um 

aumento salário pequeno. Dentro do FWS, a carreira da bióloga ascendeu, conquistando 

cargos cada vez mais altos e com mais tempo de trabalho. De revisora de relatórios de 

 
62 Idem, p. 78 e 79. 
63 Idem, p. 82. 
64 Idem, p. 94 e 95. 
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outros pesquisadores, avançou para os seguintes cargos efetivos: Bióloga Marinha 

Assistente (1942-43), Bióloga Marinha Associada (1943-45), Bióloga Marinha (1945-

46), Especialista em Informação (1946-49), Bióloga e Editora Chefe (de 1949 até sua 

aposentadoria em 1952).65 

Enquanto trabalhava no Serviço, Rachel enviava os seus textos para revistas e 

alguns foram publicados. Um detalhe importante a ressaltar é a forma como assinava seus 

artigos. Em uma Carta para o editor da revista Atlantic Monthly Edward Weeks, a bióloga 

explicou o motivo de sua assinatura como “R. L. Carson”: 

De vez em quando, no meu trabalho com a Secretaria de Pesca…, sou chamada para 

preparar artigos sobre pesca comercial. Na medida em que esses artigos tratam em grande 

parte de questões econômicas, da base científica das medidas de conservação, etc., 

sentimos que seriam mais eficazes... se presumivelmente fossem escritos por um homem. 

Por várias razões eu prefiro usar o nome na minha escrita pessoal.66 (Tradução nossa).   

O testemunho da bióloga nos indica muito sobre como o período desqualificava a 

intelectualidade feminina. Para ser lida, publicada e considerada, a bióloga preferiu por 

vezes neutralizar seu gênero e nome, desassociando-os de sua escrita.  

Ainda que tivesse seu nome ofuscado, seus artigos publicados em revistas 

permitiram a criação de uma rede de leitores que passaram a conhecê-la e estimulá-la a 

escrever um livro. Isso ocorreu principalmente após a publicação de “Undersea” em 

setembro de 1937, na revista Atlantic, que ganhou diversos elogios por apelar tanto para 

a imaginação poética quanto a curiosidade científica67. Entre os admiradores 

conquistados estavam Quincy Howe, editor da Simon and Schuster, e Hendrik Van Loon, 

autor do best-seller The story of Mankind. Juntos incentivaram Carson a transformar o 

artigo em um livro.68 Para um primeiro projeto, que viria a se chamar Under the Sea-

Wind, a bióloga quis fazer do mar e da vida que nele habita uma realidade vívida para 

aqueles que leriam o livro, evidenciando a vida diária de diversas criaturas marinhas.69 

Sua maior influência foi o escritor naturalista inglês Henry Williamson e Henry Beston.70 

 

 
65 BROOKS, op. cit., p. 72. 
66 Carta de Carson para Edward Weeks, 18 de julho de 1937, RCP/BLYU apud LEAR, op. cit., p.87. Texto 

original: “From time to time in my work with the Bureau of Fisheries… I am called upon to prepare articles 

on commercial fisheries. Inasmuch as these articles deal largely with economic questions, the scientific 

basis of conservation measures, etc., we have felt that they would be more effective… if they were 

presumably written by a man. [F]or various reasons I prefer to use the name in my personal written.” 
67 LYTLE, op. cit., p. 41. 
68 LYTLE, op. cit., p. 44. 
69 BROOKS, op. cit., p. 34. 
70 Idem, p. 7. 
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1.4 Lançamento do primeiro livro: Under the Sea-Wind 

Under the Sea-Wind foi lançado em 1941, pela editora Simon and Schuster, e, 

embora elogiado, não vendeu mais do que duas mil cópias. Carson justificou a baixa 

vendagem pela falta de divulgação promovida pela editora. Para Lytle, deve-se considerar 

também outro fator: a Segunda Guerra Mundial. Após um mês da publicação da obra, a 

base naval de Pearl Harbor foi bombardeada por japoneses. Desta forma, a preocupação 

com a guerra e o interesse pelo assunto teriam distraído o público leitor e ofuscado o tema 

trazido pela autora.71  

Com a entrada dos Estados Unidos na 2ª Guerra, agências governamentais tiveram 

que ser mobilizadas para esforço de guerra. O FWS e outros serviços, foram transferidos 

de Washington D.C. para Chicago, para que somente agências essenciais utilizassem 

espaços na capital. Assim, Carson mudou-se para Chicago por seis meses. As operações 

de guerra trouxeram novidades e ampliação de temas no Serviço de Pesca e Vida 

Selvagem e permitiram que a bióloga tivesse acesso a pesquisas de ponta. Desembarque 

anfíbios e submarinos de guerra necessitam de estudos cuidadosos sobre a vida marinha, 

correntes oceânicas e geografia do subsolo. Já a guerra na selva trouxe demandas para o 

controle de pestes e germes, sendo uma das resoluções a descoberta das propriedades 

inseticidas no composto DDT (dicloro-Difenil-Tricloroetano). Já em 1945, Carson 

escreveu a um editor da Digest sobre estudos no Patuxent Research Refuge, localizado 

em Laurel Maryland, próximo de onde ela estava morando, sobre o impacto da substância 

no equilíbrio da natureza. Carson propôs à revista que traduzisse para a audiência popular 

os escritos de cientistas que alertaram sobre a o risco do DDT, que havia se tornado 

disponível para o público em massa pelo Departamento de Agricultura sem que seu 

potencial perigo aos humanos fosse testado. Estes escritos eram de interlocutores da 

autora: o ornitologista Edwin Way Tale, em um artigo escrito à Nature Magazine em 

março de 1945, e Elmer Higgins, que juntamente com Clarence Cottam, enviaram uma 

série de relatos críticos ao DDT para o FWS, editados por Carson. A Digest negou a 

sugestão da bióloga, pois o foco do momento era comemorar o triunfo da ciência naquele 

ano, já os EUA haviam detonado bombas atômicas no Japão.72 

Rachel então se concentrou em seu trabalho que incluía por vezes viagens a 

estações de pesquisa e preservações naturais. Um de seus projetos logo após o fim da 

 
71 LYTLE, op. cit., p. 55. 
72 Idem, p. 60 e 61. 
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guerra consistia na publicação de uma série de livretos chamada “Conservation in 

Action”, para introduzir ao público geral o Sistema Nacional de refúgio da Vida 

Selvagem, gerenciado pelo Serviço.  Para recolher materiais, a bióloga viajou ao longo 

da Costa Leste e à oeste em Utah, Montana e Oregon.73  

 

1.4 The Sea Around Us: o seu primeiro best-seller  

Com maiores responsabilidades profissionais, levou dez anos para Carson voltar 

a publicar livros, embora não tenha deixado de escrever artigos. Quando começou a 

cogitar um segundo livro seu amigo Charles Alldredge a incentivou a contratar um agente 

literário e indicou uma lista de nomes. Foi assim que ela conheceu Marie Rodell que, 

além de sua agente literária, se tornaria uma grande amiga, revisora, animadora e 

conselheira legal e financeira. Rodell livrou Carson de qualquer obrigação legal com a 

Simon and Schuster e procurou uma nova editora para o próximo livro da bióloga, 

inicialmente chamado Return to the Sea. A agente literária não se concentrava tanto na 

prosa de Carson e sim em garantir que a obra fosse convidativa à audiência popular, o 

que geralmente incluía adicionar interesse humano e encontrar detalhes par enriquecer a 

narrativa. Com o projeto mais maduro, elas fecharam contrato com a Oxford University 

Press que havia acabado de abrir uma filial nos EUA e tinha o interesse de migrar do 

mercado acadêmico para o comercial. Um dos seus representantes de venda, Philip 

Vaudrin, fez a proposta após um dono de livraria em Washington D.C. ter falado sobre 

Carson para ele. 74 

Vaudrin marcou a entrega do manuscrito para março de 1950, tornando a agenda 

de Carson apertada por conta do trabalho. Ela então concorreu para uma bolsa da 

fundação Mark Saxton of Harper & Brothers, justificando a necessidade de quatro meses 

ininterruptos para a conclusão do livro. Tendo seu pedido contemplado, em 1949, a autora 

tirou licença de seu trabalho.75 Ainda assim, sentido sua cliente muito pressionada, Rodell 

conseguiu adiar a data de entrega que por fim foi junho de 1950. 

No processo de elaboração de Under the Sea, como não queria concluir o livro 

sem ter visto o mar “de dentro”, a bióloga realizou uma viagem para Flórida, onde 

conseguiu mergulhar na companhia de sua amiga de trabalho, a ilustradora Shirley 

 
73 Idem, p. 62. 
74 Idem, p. 67-69. 
75 LEAL, op cit., p. 163; LYTLE, op. cit., p. 70. 
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Briggs. No processo de escrita, o nome do livro foi mudado para The Sea around Us e 

basicamente tinha como objetivo apresentar uma história natural do oceano até aquele 

período, abordando assim o problema da poluição, por exemplo. Conforme concluía 

capítulos, a autora os enviava para cientistas lerem e avaliarem. A sua rede de 

interlocutores era ampla e foi formada a partir de seu trabalho e artigos publicados em 

revistas científicas. Entre os nomes de avaliadores, destaca-se o ex-diretor do Laboratório 

Oceanográfico de Woods Hole e diretor do Museu de Zoologia Comparada de Harvard 

Henry Bigelow e o meteorologista de Harvard Charles Brook. 

Ainda antes do envio do manuscrito, Carson recebeu propostas de revistas que 

desejam publicar partes de seu trabalho, como a respeitada Yale Review e The New Yorker 

que, além de proporcionar um público leitor sofisticado, pagava bem. Por fim, a revista 

comprou nove capítulos que seriam condensados pelo editor William Shawn e 

comporiam uma série de três parte intitulada Profile of The Sea. Carson recebeu desta 

revista o valor de $7.200, a maior quantia que havia recebido por seus escritos até o 

momento e mais do que seu salário anual no FWS.76  

Após dois meses da entrega do manuscrito, Carson descobriu em um check-up a 

presença de um pequeno cisto em seu seio esquerdo, mesmo local que outro havia 

aparecido e sido removido quatro anos atrás. Em setembro, ela passou por uma cirurgia e 

seu cirurgião afirmou que o resultado da biópsia não havia apontado sinais de o tumor ser 

maligno.77 Entre o tempo de recuperação da operação e o lançamento do livro, a autora 

foi comtemplada por uma bolsa da Guggenheim Fellowship, no início de 1951, que 

possibilitou tirar licença de um ano do trabalho.78 

The Sea Around Us foi publicada em julho de 1951, e 

 

Em 8 de novembro, as vendas totais atingiram 100.000 cópias; pouco antes do Natal, o 

ritmo de vendas era de 4.000 cópias por dia. A pesquisa de Natal do Times o elegeu como 

“o livro marcante do ano”. Ele ficaria na lista dos mais vendidos por oitenta e seis 

semanas.79.80(Tradução nossa) 

 
76 BROOKS, op. cit., p. 123, LYTLE, op. cit., p. 76.  
77 LEAL, op cit., p. 184-5; LYTLE, op. cit., p. 77.   
78 LYTTLE, op. cit., p. 80. 
79 Sendo 32 dessas semanas em primeiro lugar. LEAR, 1997: 205. 
80 BROOKS, op. cit., p. 128. Texto original: “On November 8, total sales reached 100,000 copies; just 

before Christmas it was selling at the rate of 4,000 copies a day. The Times Christmas poll voted it “the 

outstanding book of the year”. It was to stay on the best-seller list for eighty-six weeks.” 
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A obra foi a responsável pela fama de Carson como escritora. Ela concedeu 

diversas entrevistas, embora não gostasse disso; foi bem premiada – pela National Book 

Award na categoria de não-ficção, por exemplo; entrou para a Academia de Artes e Letras 

dos EUA; recebeu título de doutora de Literatura e Ciências e viu o seu primeiro livro 

Sob o Mar-Vento se tornar um best-seller em sua republicação pela editora Oxford.  Parte 

do sucesso, conforme foi elogiado e mesmo descrito pela bióloga, foi a abordagem da 

natureza de forma literária e com emoção. 

Segundo analisou Lyttle, Carson dividiu o livro nas seguintes partes: criação; 

águas superficiais e profundezas sem sol; geografia do fundo do mar; ventos, marés e 

correntes; recursos; e efeitos no clima. Ela buscou não dissecar o assunto e sim conceder 

a noção do todo e defender a ideia de que toda a vida depende do mar. Para a construção 

da obra, ela se apoiou fortemente na ciência, não só reportando ao público as descobertas 

dos cientistas, mas mostrando como elas aconteceram e explicando por que ainda existem 

contestações e mistérios relativos ao assunto. Ela convidou seus leitores a pensar 

ecologicamente e sua visão sobre natureza era biocêntrica, fundamentada na abordagem 

evolucionista de Darwin na qual os humanos são apenas mais uma espécie, embora 

perigosa e frequentemente destrutiva. Por conta dessa aproximação, ela foi criticada por 

leitores que defendiam o criacionismo e a chamaram de ateia. Ainda que não frequentasse 

nenhuma igreja no momento, Carson teve formação cristã protestante e essas críticas a 

incomodavam porque para ela não havia conflito entre ambas as teorias, já que Deus 

poderia teria usado a evolução como método de criação.  

A sua abordagem ecológica estava em paralelo com o trabalho de Alfred North 

Whitehead, um filósofo inglês que se mudou aos EUA na década de 1920, que fazia parte 

do chamado Grupo da Ecologia (Ecology Group) da Universidade de Chicago. Whitehead 

criticava a tendência reducionista da ciência que, para explicar o mundo físico, dissecava 

e separava seus elementos. Ao fazer isso, perdia-se o senso da unidade orgânica do todo, 

já que tudo na natureza está interligada, formando a teia da vida. O Grupo da Ecologia 

levou a noção de organicismo da natureza para se pensar a sociedade, já que esta necessita 

da participação de partes individuais em um todo complexo.81 

Em outubro de 1951, quando a mais nova publicação já havia sido traduzida para 

32 idiomas, os estúdios RKO ofereceram produzir um documentário baseado nela.  Após 

 
81 LYTTLE, op. cit., p. 88-9. 
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diversas negociações, o acordo assinado prescreveu o pagamento de 17.500 dólares pelos 

direitos do filme e entre os termos constavam a revisão do roteiro pela autora e a obrigação 

de divulgar a obra cinematográfica. O que Rachel e sua agente não esperavam era que 

grande parte de suas correções e observações não foram levadas em consideração pelo 

diretor, escritor e produtor Irwin Allen. Ao invés de considerar os conhecimentos de 

autoridade da autora, Allen empregou conceitos ultrapassados e não-científicos de 

maneira amadora. A principal crítica da bióloga foi a linguagem antropomorfizada 

empregada para descrever as criaturas do oceano, algo que há algum tempo já havia sido 

superado. No ano seguinte, em maio, o filme foi lançado, mesmo com o seu conteúdo 

distorcendo fatos científicos tratados por Carson em seu livro. Por questões contratuais, 

ela não pôde expor as suas opiniões sobre a obra, experiência tão negativa que a fez nunca 

mais vender direitos autorais de suas obras para filmagens.82 

Embora o filme não tenha agradado Carson, ele foi bem avaliado por outras 

instâncias e recebeu o Oscar de Melhor Documentário de 1953. Sua repercussão chegou 

até ao Brasil, conforme pode-se observar na imprensa brasileira da época. Em maio de 

1954, alguns jornais divulgaram o lançamento do documentário no país, como o Jornal 

do Brasil (RJ) ao informar que a capital paulista teria o privilégio de exibi-lo nos cinemas 

do circuito Plaza83. Já o Diario de Notícias (RJ), informou que o documentário seria 

exibido como complemento do filme de drama e suspense Fronteiras da Crueldade. O 

jornal continuou o comentário afirmando que  

O cuidado técnico da filmagem de ‘O mar que nos cerca’ para seguir literalmente o 

famoso livro de Rachel L. Carson (The Sea Around Us) vem impressionando o mundo 

cinematográfico pela realidade e coragem com que as cameramen enferntam [sic] as 

revoltas da natureza.84 

Após a estreia brasileira, surgiram mais textos jornalísticos analisando o filme, 

nem todos o elogiando. Segundo Ely Azeredo, em sua coluna na Tribuna da Imprensa 

(RJ), o documentário premiado apresentado “como se fôsse a maravilha das maravilhas, 

é uma coleção de episódios sem muita conexão entre si, sem uma coordenação 

cinematográfica que oriente e organize a atenção do espectador”. Ainda assim, mesmo 

 
82 LEAR, op. cit., p. 240. 
83 “Documentário premiado”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 maio 1954, ano LXIV, n. 119, Cinemas, 

p. 9. 
84 “Cinema pelo Mundo”. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 27 maio 1954, ano XXIV, n. 9.680, Primeira 

Seção, p. 8 
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não estando à altura das Maravilhas da Natureza, de Disney, Azevedo sugeriu que o filme 

é interessante por mostrar ao espectador como são as profundezas oceânicas.85 

 Estes e demais comentários sobre o filme e sua exibição no Brasil traziam consigo 

a informação que o livro O Mar que Nos Cerca já possuía tradução para o português, 

lançada alguns meses antes. Em janeiro de 1954, por exemplo, o Estado de S. Paulo 

informou que a obra acabara de ser publicada pela Companhia Editora Nacional, como 

volume 19 (2ª serie) da “Biblioteca do Espírito Moderno”. O escritor Breno Silveira teria 

conseguido conservar “todo o encanto e espírito da autora” com a tradução realizada.86 

Outro comentário recorrente na imprensa, antes mesmo do livro ser lançado no Brasil, 

era referente ao fato de ele ter estado entre os mais vendidos nos EUA durante um ano 

inteiro. Em dezembro de 1951, Olga Obry, em uma coluna do A noite (RJ), afirmou que   

entre os autores dos “best-sellers” de 1952 – os livros mais lidos durante o ano – 

encontram-se dessa vez poucos nomes femininos, contrariamente à lista do ano passado, 

em que as mulheres constituíam uma maioria assustadora. Um dos maiores sucessos no 

campo da ciência popular, “The Sea around us” – “o mar à volta de nós” – foi escrito por 

Rachel Carson, biologista norte-americana, funcionária do “Serviço de Peixes, dos 

Estados Unidos”.87 

 

1.5 Autora em tempo integral 

O sucesso de O Mar que Nos Cerca levou Carson a tomar a decisão de se 

aposentar do FWS, em maio de 1952, e viver como autora em tempo integral. Como ela 

mesma apontou, era uma escritora lenta e precisava de tempo de pesquisa e para a 

elaboração de diversas versões de texto até o manuscrito final. Além de desejar uma 

escrita perfeita, ela tinha o costume de pensar em um próximo projeto de livro. O plano 

inicial para um terceiro seria fazer um guia para educar o público sobre criaturas marinhas 

que vivem na costa do mar. A ideia foi proposta por Paul Brooks, editor da Houghton 

Mifflin, a quem Maria Rodell havia apresentado a Carson. A autonomia financeira e 

liberdade das obrigações do FWS foram comemoradas pela compra de um carro 

Oldsmobile e um chalé na costa de Maine, um lugar em meio a natureza que Rachel tinha 

o prazer de ficar principalmente no verão. Ela voltava à sua casa em Silver Spring quando 

 
85 AZEREDO, Ely. “O mar que nos cerca”. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 02 jun 1954, ano VI, n. 

1347, Caderno 2, Cinema, p. 4 
86 “Rachel Carson”. Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jan 1954, ano LXXV, n. 24.138, Bibliografia, p. 8. 
87 OBRY, Olga. “Desvendando os segredos do mar”. A noite, Rio de Janeiro, 20 dez 1951, ano XL, n. 

13.974, Segunda Seção, Silhueta Feminina, p. 4. 
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tinha reuniões e pesquisas a fazer. A vontade de adquirir uma casa no local nasceu quando 

ela e sua mãe se hospedaram em um chalé na beira do rio Sheepscot, em 1946. Apelidado 

de Silverledges, a propriedade comprada não era longe daquela que visitaram 

anteriormente, sendo possível avistar o estuário do rio que, por ser muito profundo, era 

possível avistar baleias passando. Silverleges transformou-se em seu santuário e 

laboratório a céu aberto: Carson podia descer de sua varanda direto para poças de marés 

formadas para observar e analisar as criaturas que lá viviam.88 

Em contrapartida, a bióloga enfrentou desafios familiares naquele momento. Sua 

sobrinha Marjorie havia se envolvido com um homem casado e engravidado, o que para 

a sociedade da época era uma desgraça social. Além disso, Marjorie era diabética e 

necessitava de cuidados especiais. Roger Christie nasceu em fevereiro de 1952, oito 

meses antes da compra do chalé. Adicionado a isso, sua mãe Maria estava com mais de 

80 anos e sua saúde física e mental estava declinando. Maria até então cuidava da casa e 

negava a contração de alguém para ajudá-la. Ela era muito dependente e parceira da filha, 

ajudando-a na digitação de manuscritos e acompanhando-a aonde ela fosse: seja em 

mudança de casas ou nas viagens que fazia a trabalho. Segundo Lyttle, a interferência da 

mãe dificultava o entrosamento social de Rachel: quanto esta recebia uma visita, Maria 

ficava junto ou não recebia bem quem ela não gostava, como acontecia com Marie Rodell. 

Maria tinha ciúmes da importância que a agente literária ganhou para Rachel e muitas 

vezes reclamava que tanto Rodell quanto Paul Brooks estavam substituindo seu lugar no 

coração da filha.89  

Naquele momento, Brooks e Rodell eram os amigos mais próximos de Carson, de 

fato. Uma terceira grande amizade surgiu em Maine onde Dorothy Freeman e seu marido 

Stanley Freeman também possuiam um chalé e foram se apresentar assim que a bióloga 

comprou a propriedade. As duas desenvolveram uma relação muito forte desde então por 

terem muitos aspectos em comum como o amor por gatos, a necessidade de cuidar de 

uma mãe idosa e, acima de tudo, a paixão pela natureza e especialmente a costa do mar.90 

Segundo revelou Brooks, Dorothy e Maria Carson foram as únicas pessoas que Rachel 

realmente se abriu e, de acordo com Lear, a amizade com Dorothy era difícil de se 

descrever, provavelmente se referindo a um provável romance entre elas. Apesar de 

 
88 LYTTLE, op. Cit., pp. 96-9. 
89 LYTTLE, op. cit., pp. 95 e 116 
90 Idem, p. 100. 
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apontarem a intensidade afetiva da relação, nenhum dos três biógrafos consultados 

especularam sobre a sexualidade de Carson. O único autor que citou o assunto, mesmo 

sem se alongar, foi Lyttle. Segundo o historiador, ele escolheu, assim como Lear, não 

especular se as relações de Carson com Dorothy Freeman, Grace Coff e Mary Scott 

Skinker eram sexuais ou platônicas. Não há evidências sobre o assunto e ambos os 

biógrafos concordam que não seria importante tentar revelar a essência da autora. O que 

se pode afirmar é que, durante toda a sua vida, Carson dedicou seu emocional e sua 

energia na escrita, no trabalho e na família.91 

Em relação aos seus escritos, a bióloga já havia um contrato com a editora 

Houghton Mifflin para produzir um guia sobre a vida existente na costa do Atlântico, cujo 

editor era Brooks. A autora, contudo, teve muita dificuldade em levar a ideia para frente 

e o projeto só se desenvolveu quando ela decidiu que escreveria sobre três tipos de costa: 

rocha, areia e coral. Lidando com as áreas geológicas, abordaria a comunidade biológica 

que nelas habitam, não de forma a catalogar as variedades da vida nas costas, mas 

agrupando-as ecologicamente. 92 Para ela, o terceiro livro teria relação com o anterior, no 

sentido de que este lidava com aspectos físicos do mar, e aquele com biológicos. Pensando 

nas imagens da obra, a bióloga achou imprescindível uma escolha crítica de ilustrador 

que tivesse o máximo de acurácia possível e acabou optando por contratar Bob Hines, um 

de seus amigos do Serviço de Pesca e Vida Marinha. 93 

Carson dedicou dois anos para a pesquisa do novo livro que se chamaria The Edge 

of the Sea. Para estudar a costa formada por rochas, ela só precisava descer às piscinas 

naturais de seu chalé, onde poderia encontrar estrelas do mar, ascídias e plantas. Já outros 

estudos requeriam que ela fosse a Woods Hole e outros laboratórios oceanográficos 

localizados na costa Atlântica, bem como viagens a costas de areia nas Carolinas e 

manguezais no arquipélago Florida Keys.94 A bióloga previa concluir o manuscrito no 

verão de 1954, mas isso só ocorreu em fevereiro de 1955.  Em 1954, William Shawn do 

The New Yorker novamente ofereceu publicar parte do livro, dessa vez um capítulo, pela 

quantia de $2.500. Carson, que trabalharia com ele para condensar o texto, ficou animada 

com a proposta já que a publicação na revista prestigiada serviria propaganda antecipada 

do livro.  

 
91 Idem, p. 245.  
92 LEAR, op. cit., p. 242; LYTTLE, op. cit., p. 99. 
93 LYTTLE, op. cit., p. 103. 
94Ibidem. 
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The Edge of the Sea foi publicado em 1955 e virou também um best-seller, embora 

não tenha atingido o mesmo sucesso de vendas do livro anterior. Entre as críticas estava 

o apontamento de que o livro não só falava de preservação objetiva, mas era repleto de 

poesia e sentimento em relação a natureza. A obra foi indicada para o National Book 

Award, mas não ganhou. Em contrapartida, a American Association of University Women 

honrou a bióloga com seu Achievement Award e a National Council of Women of the 

United States escolheu a obra como o livro do ano. A obra de Carson encontrou nas 

livrarias outro livro sobre o mar, Gift from the Sea, escrito por Anne Morrow Lindbergh 

que, lançado no ano anterior, se manteve no topo dos mais vendidos. Mesmo tendo 

competido com The Edge of the Sea, Carson gostou do livro de Lindbergh e seu livro 

ficou próximo dos mais vendidos por quase cinco meses.95 

Após o lançamento da obra, Carson participou de alguns projetos. De imediato, 

ela tinha um contrato com a editora Harper & Brothers para elaborar um livro sobre 

evolução para compor a coleção World Perspectives Series. Como em seguida Julian 

Huxley publicou Evolution in Action e foi amplamente lido, a bióloga desistiu do projeto 

por julgar que um segundo livro sobre o tema seria redundante. A autora então trocou a 

temática para ecologia, pensando em um livro que se chamaria Remembrance of the 

Earth. Ao mesmo tempo, ela iniciou a elaboração de um roteiro para uma série de 

televisão educacional chamada Omnibus, sobre o tema nuvens. Em janeiro de 1956, 

Rachel entregou o texto intitulado “Something about the Sky” e dois meses depois o 

episódio foi ao ar em rede nacional. Com dificuldade para desenvolver o tema do novo 

livro, Carson focou na escrita de um artigo comissionado pela Woman’s Home Companion 

que ela nomeou “Help Your Child to Wonder”. No texto, Carson apresentou e descreveu 

a sua relação com o sobrinho Roger, a fim de sugerir aos pais que ensinassem seus filhos 

a apreciarem a natureza, já que  

Uma vez que as emoções são despertadas – uma sensação do belo, a excitação do novo e 

do desconhecido, um sentimento de simpatia, piedade, admiração ou amor – passamos a 

desejar conhecer o objeto de nossa admiração.96 

Após a sua morte o texto saiu em formato de livro sob o título de The Sense of Wonder.97  

 
95 LYTTLE, op. cit., p. 108. 
96 BROOKS, House of Life, pp. 202-203. apud LYTTLE, op. cit., p.115. Texto original: “Once the 

emotions have been aroused – a sense of the beautiful, the excitement of the new and the unknown, a feeling 

of sympathy, pity, admiration or love – then we wish for knowledge about the object of our emotional 

response.” 
97 Idem, p. 216. 



46 

 

Com a necessidade de ganhar renda, já que estava cuidando de uma sobrinha 

doente e uma mãe com idade avançada, Carson se lançou a projetos que não exigiam 

muito tempo e renderiam pagamentos por direitos autorais. Trabalhou na versão infantil 

de The Sea Around Us e uma antologia para uma série chamada World of Nature.98 

Infelizmente, em 1957, sua sobrinha Marjorie faleceu deixando Roger de cinco 

anos para Rachel cuidar. Como Brooks apontou, aos 50 anos Rachel virou mãe, além de 

ter que cuidar de Maria que com os seus 80 anos requeria cuidados especiais99. No ano 

seguinte, a mãe não conseguiu se recuperar totalmente de um AVC e faleceu.  Sobre ela, 

Rachel escreveu à amiga Marjorie Spock: 

O seu amor pela vida e por todos os seres vivos era sua qualidade excepcional, da qual 

todos falam. Mais do que qualquer outra pessoa que conheço, ela encarnava a “reverência 

pela vida” de Albert Schweitzer. E embora gentil e compassiva, ela poderia lutar 

ferozmente contra qualquer coisa que ela acreditasse errada, como em nossa atual 

Cruzada! Saber como ela se sentiu sobre isso me ajudará a voltar em breve e levar até o 

fim.100 (Tradução nossa). 

 

1.6 Agravamento da saúde e a pesquisa sobre pesticidas 

Dentre tantos projetos, Carson escreveu para sua amiga Dorothy que gostaria de 

publicar não só divulgação científica, mas também pesquisas originais. Eventos de seu 

presente, como bombardeamentos atômico de Hiroshima e Nagasaki, a fizeram 

questionar a capacidade da “vida” em resistir aos ataques humanos e repensar a fé pela 

ciência e progresso humano, característica do pós-guerra americano. Ela escrevera para 

Dorothy que havia se despertado e que já era tempo para alguém escrever sobre a “vida” 

à luz da verdade.101 Juntamente a nova forma de pensar, outros acontecimentos, hoje 

vistos em retrospectiva, já encaminhavam para o que seria a gênese do projeto de 

Primavera Silenciosa. Primeiramente, Carson passou a fazer parte de um grupo de 

conservação no Maine e até considerou comprar terrenos apenas com o intuito de 

 
98 LYTTLE op. cit., p. 117. 
99 BROOKS, op. cit., p. 215. 
100 Idem, p. 245. Como em todas as outras citações, Brooks não indica de qual carta a menção faz referência. 

Texto original: “Her love of life and of all living things was her outstanding quality, of which everyone 

speaks. More than anyone else I know, she embodied Albert Schweitzer’s ‘reverence for life’. And while 

gentle and compassionate, she could fight fiercely against anything she believed wrong, as in our present 

Crusade! Knowing how she felt about that will help me to return to it soon, and to carry it through to 

completion.” 
101 Carta de Rachel Carson para Dorothy Freeman, 3 de fevereiro de 1956 in FREEMAN, Martha. Always, 

Rachel: letters of Rachel Carson and Dorothy Freeman. Boston: Beacon Press, 1995, p. 150 apud LYTLE, 

op. cit., p. 120. 
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conservá-los. A escassez financeira, contudo, não tornou isso possível. Um segundo 

evento foi a descoberta de que o Departamento de Agricultura estava lançando um 

programa de pulverizações. A informação foi enviada à Carson por Olga Owens, editora 

literária do Boston Post, que havia escrito uma resenha favorável de The Sea Around Us 

no passado. Huckings, em 1958, enviou à bióloga uma cópia de uma carta que escreveu 

ao Boston Herald reclamando do programa nacional de controle de insetos por sprays 

que havia matado dezenas de pássaros em um santuário de aves próximo a uma terra que 

possuía. A editora perguntou se Carson teria algum contato em Washington que poderia 

ajudá-la a montar um caso. Carson a partir desse momento começou a reunir informações 

sobre pesticidas e, anos depois, creditou a Huckings o tema do que viria a ser sua obra 

mais conhecida.102 

Segundo Paul Brooks, já havia cientistas há alguns anos preocupados com o uso 

de substâncias químicas para deter insetos. Até mesmo Carson, dezessete anos antes da 

publicação de Primavera Silenciosa, acompanhava o avanço do uso do DDT, chegando 

até a escrever uma carta para o Reader’s Digest sugerindo que a revista investigasse o 

assunto103. Ela percebeu, contudo, que era ela quem deveria escrever sobre o assunto, 

porque sabia que seria um tema que causaria desconforto e contra-ataques. A bióloga 

inicialmente não se considerava hábil para discorrer sobre a temática, mas depois de tanta 

pesquisa ela acabou mudando de ideia. Além disso, como queria divulgar suas 

considerações, ela não ficou com muita escolha além de publicar um livro, dado que 

revistas negaram publicar seus artigos.104  

Em 1958, assinou contrato com a Houghton Mifflin, cujo editor era Paul Brooks, 

já seu amigo. Como a entrega do manuscrito estava prevista para o final de 1959, Rachel 

decidiu contratar duas assistentes para auxiliarem na produção de sua obra. Uma delas 

era a secretária Jeanne Davis, experiente em conduzir pesquisas médicas e editar 

publicações, que sabia como coletar materiais sobre o risco de câncer advindo dos 

pesticidas. O segundo auxílio veio da sua velha amiga Dorothy Algire que Carson havia 

conhecido em Woods Hole e era mestre em biologia. Algire trabalhava na época nos 

Institutos Nacionais da Saúde dos EUA (NIH, em inglês) e podia assim conceder acesso 

a documentos não prontamente disponíveis para outros pesquisadores. Com o auxílio de 

 
102 LYTTLE., op. cit., p. 121. 
103 Idem, p. 231. 
104 Idem, p. 238. 
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sua equipe, o projeto da obra, que inicialmente tinha o nome de Man Against the Earth, 

começou a avançar e tomar forma. Carson já tinha o esboço de dois capítulos sobre câncer 

e outros sobre lençóis freáticos; resistência de insetos; contaminação dos solos; pássaros 

e outros animais selvagens; e células e mutação genética. 105 

O avanço da obra, contudo, foi atravancado por diversos problemas de saúde que 

a autora teve que enfrentar. Primeiramente, ela foi acometida por uma úlcera que a deixou 

de cama por diversas semanas. Quando estava minimamente recuperada, em janeiro de 

1960, se concentrou por um tempo na edição revisada de The Sea Around Us, por pressão 

da Oxford University Press. Em março, enviou para Brooks os dois capítulos sobre câncer 

que haviam sido aprovados por um pesquisador do Sloan-Kettering Institute em Nova 

York. Logo após, em abril, ela passou por uma cirurgia na qual foram descobertos 

diversos cistos em seu seio que acarretaram a uma radical mastectomia. Seu cirurgião 

escondeu a informação de que o tumor era maligno e havia dado metástase, uma prática 

infelizmente comum da época especialmente em pacientes mulheres solteiras106. Em 

novembro, apareceu uma massa em sua costela esquerda que foi tratada com radiação. 

Em seguida, dado a um linfoma e pelo fato de ainda menstruar com 55 anos, teve que ser 

esterilizada com radiação nos ovários107. Já nesse momento, Carson sabia que não teria 

muito tempo de vida e fez da publicação da obra uma missão. Em uma carta a Brooks, 

ela disse que mais ou que nunca estava ansiosa para terminar o livro logo.108 Após o 

tratamento radioativo, ela voltou a se sentir disposta para trabalhar, ainda que por diversas 

vezes ela tivesse que voltar a fazer tratamentos conforme novos sintomas apareciam. 

Mesmo com suas questões de saúde e seu trabalho com o livro, Carson participou 

da campanha presidencial de John F. Kennedy, em 1960. Segundo Lytle, ela sempre foi 

progressista, democrata no estilo New-Deal e contava que o partido adotasse o controle 

de poluição e contaminação radioativa, proteção de habitats vitais e proteção de regiões 

selvagens em sua agenda. Em outubro, a bióloga compareceu ao Women’s Committee for 

New Frontiers que ocorreu na casa de Kennedy, então senador, e saiu de lá encorajada 

pelas discussões.109 

 
105 Idem, pp. 150-2. 
106 Segundo Lear, ele não teria feito isso se Carson fosse um homem ou tivesse um marido a quem se dirigir. 

LEAR, op. cit., p. 368. 
107 LEAR, op. cit., p. 380. 
108 Carta de Rachel Carson para Paul Brooks, 27 de dezembro de 1960, RCP-BLYU apud LYTLE, op. cit., 

p. 157. 
109 LYTLE, op. cit., p. 155. 
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No início do ano seguinte, novamente a autora precisou pausar a escrita do livro 

devido à uma artrite infecciosa seguida de diversos tratamentos com radiação. Em junho, 

ela voltou a trabalhar na obra que teve seu título alterado para Silent Spring. Brooks 

sugeriu este nome para o capítulo sobre pássaros e Rodell instigou se não poderia ser o 

título da obra como um todo. Em setembro, o manuscrito já estava quase pronto após a 

autora ter trabalhado arduamente em seu capítulo sobre substâncias químicas sintéticas, 

considerado o mais difícil devido o necessário balanço de informações técnicas e 

simplificação para que os leitores pudessem entender. Em seguida, Carson enfrentou mais 

um desafio em sua saúde: ela havia contraído um caso severo de irite que a deixou 

praticamente sem visão por duas semanas. Foram necessários meses para que Rachel se 

recuperasse e sua secretária Jeanne Davis precisou ler a obra em voz alta para a autora 

revisá-la.110 

Se no início Rachel pesquisava sem anunciar que estava escrevendo sobre o 

assunto, a partir do momento que comunicou o projeto, seu acesso a documentos 

passaram a ser negados e ataques começaram a surgir por parte daqueles que defendiam 

o uso de pesticidas. A tensão só aumentou quando Primavera Silenciosa foi finalmente 

publicada, em 1962. Muitas das críticas eram ofensas misóginas chamando-a de histérica, 

“freira da natureza”, “solteirona”, “feiticeira” e insinuando que deveria se calar apenas 

pelo fato de ser uma mulher.111 Apesar da ofensiva, que geralmente vinha de 

entomologistas e da indústria de pesticidas, Carson ganhou muitos aliados, leitores e 

visibilidade. Abordaremos mais sobre a recepção da obra no capítulo seguinte e 

focaremos nos próximos parágrafos em aspectos mais pessoais do fim da vida da bióloga. 

Não bastasse o momento conturbado, Carson teve que lidar com a dor causada 

pelo câncer ter chegado aos ossos e pelas fraturas consequentes. Aos poucos não 

conseguia mais andar ou mesmo escrever e tinha constantemente náuseas, vômitos e 

fatiga. Sua maior preocupação era com quem deixar a guarda de seu sobrinho, já que não 

podia contar com familiares e tinha receio de pedir abertamente a algum amigo. Após 

contrair doenças respiratórias, ter anemia e náuseas, no dia 14 de abril faleceu, devido a 

um ataque cardíaco. A morte foi uma supressa para muitos, já que a autora quis esconder 

seu quadro o quanto pôde.  

 
110 Idem, pp. 157-60.  
111 PEREIRA, Elenita M. “Rachel Carson, ciência e coragem”. Ciência Hoje, v. 50, p. 72-73, 2012. 

Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/rachel-carson-ciencia-e-coragem. Acesso: 20/08/2018. 
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O funeral foi organizado por seu irmão Robert, frequentemente ausente da família 

e com o histórico de maltratar Roger, que não seguiu o planejamento de Rachel. A bióloga 

havia solicitado que o funeral ocorresse em All Souls, uma igreja unitária cujo ministro 

era Duncan Howlett. Ele havia confortado Rachel em seus últimos meses de vida e 

ajudado a projetar uma fundação que se tornaria a Rachel Carson Trust for the Living 

Environment. Ela também havia pedido para ser cremada e suas cinzas espalhadas nas 

proximidades de seu chalé no Maine. O irmão, contudo, preparou uma cerimônia 

pomposa na Catedral Nacional de Washington para 150 pessoas, presidida pelo bispo 

episcopal William Creighton. Como Marie Rodell organizou quem carregaria o caixão, 

ela seguiu as indicações da autora e Robert não se opôs. Assim, os carregadores 

honorários foram: o senador Abraham Ribicoff, o secretário do interior Stewart Udall, 

Robert Cushman Murphy, Edwin Way Teale, Charles Callison da National Audubon 

Society e Bob Hines, ilustrador de The Edge of The Sea. Robert estava planejando enterrar 

a irmã junto à sepultura da mãe, mas aceitou a negociação de amigos de Rachel que 

pediram para que metade das cinzas fossem enterradas e a outra metade espalhada em 

Maine por Dorothy, como solicitou a autora. Os amigos também encontraram um meio 

de realizar a vontade de Carson, reunindo-se no dia 17 de abril, dois dias antes da 

cerimônia organizada por Robert, em All Souls. Dorothy, Jeanne Davis, Marie Rodell e 

Bob Hines prestaram homenagens e Howlett leu um escrito de Carson, conforme ela havia 

solicitado. 112 

Em seu testamento, Carson cuidou financeiramente da vida de seu sobrinho Roger 

e indicou nomes de possíveis guardiões, como Stan Jr., filho de Dorothy, e seu editor Paul 

Brooks. Stan recusou e Brooks e sua esposa Susie concordaram em adotar Roger. Robert 

não era uma opção, já que claramente não gostava no menino. A fim de evitar qualquer 

revelação que considerava constrangedora, o irmão destruiu documentos e cartas pessoais 

da irmã. Marie se apressou em enviar os documentos e manuscritos que sobraram para a 

Universidade Yale e quando Robert descobriu, a expulsou da casa que era de Rachel.113 

A morte de Carson não foi muito comentada na imprensa brasileira. Geralmente, 

ao falar sobre a publicação de Primavera Silenciosa no país, acrescentava-se o comentário 

que sua autora havia falecido recentemente. Uma exceção foi o Estado de S. Paulo que, 

em 16 de abril 1964, noticiou: “faleceu na noite de ontem a escritora Rachel Carson, 

 
112 LYTLE, op. cit., p. 196-8. 
113 Idem, pp. 197-8. 
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autora de ‘O mar que nos rodeia’ e várias outras novelas que obtiveram grande êxito”, 

aos seus 56 anos devido a um câncer114.  

Vale dizer que, após a morte da bióloga, foi criado o The Carson Trust for the 

Living Environment e publicado The Sense of Wonder. Essas iniciativas mostram que, 

apesar da partida de Carson, as suas contribuições intelectuais nas discussões políticas e 

ambientais não cessaram. Isso ficará ainda mais claro nos próximos capítulos que 

analisam Primavera Silenciosa e a sua repercussão. 

 

  

 
114 “Faleceu a escritora R. Carson”. Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abril 1964, ano LXXXV, n. 27295, 

p. 15. 
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CAPÍTULO 2 - A Voz da Primavera   

 

 Este capítulo é voltado para analisar Primavera Silenciosa. Começamos por 

discorrer sobre como o livro foi publicado e repercutido em seu país de origem para 

depois apresentar como ele foi estruturado e os seus principais argumentos. Por fim, com 

o objetivo de complexificar as narrativas que tendem a atribuir à obra uma importância 

pioneira no movimento ambientalista, trouxemos um contraponto levantado pelo 

historiador Chad Montric que aponta os limites e problemas de tal afirmação. 

 

2.1 Publicação e recepção nos Estados Unidos 

Quando Carson estava com capítulos prontos, ela os enviou para alguns cientistas 

de referência darem o seu parecer.  Clarence Cottam, um colega que conhecera no FWS 

e que já estava investigando os impactos dos pesticidas na natureza, escreveu 10 páginas 

de comentários sobre os quatro capítulos destinados à vida selvagem. Clarence Tarzwell, 

biólogo aquático do Serviço de Saúde Pública, não encontrou nada para corrigir, mas 

concedeu evidências adicionais de que peixes distantes da costa pacífica tinham acúmulo 

de DDT em seus organismos. O ecologista Frank Egler, que dedicou parte de sua vida 

profissional na luta contra a aliança do Governo com a indústria que promove o uso de 

herbicidas ao longo de estradas, escreveu uma nota de doze páginas sobre “O Manto 

Verde da Terra”, fazendo sugestões de pontos a acrescentar e modos de deixar a 

linguagem mais clara. 115 Carson também enviou para William Shawn, editor do The New 

Yorker, muitos de seus capítulos e tinha, enquanto escrevia Primavera Silenciosa, um 

projeto de artigo sobre controle de insetos e impactos dos pesticidas.  

Carson considerou que Primavera Silenciosa teve um impulso inicial irresistível 

porque, antes mesmo de ser publicada, algumas pessoas selecionadas já haviam lido, 

comentado e se colocado à disposição para defender a obra de ataques. Entre essas 

pessoas estavam: Agnes Meyer, dona do Washington Post, que demonstrou interesse pela 

obra desde cedo; o juiz da suprema corte William O. Douglas, que havia oferecido para 

Carson fontes importantes; e o secretário do interior Stewart Udall. Outros fatores 

também colaboraram para indicar um possível grande apelo que o livro traria: a escolha 

 
115 LYTLE, op. cit., pp. 161-3. 
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da obra para o mês de outubro do Book-of-the-Month Club; a intenção demonstrada pela 

CBS de trazer os assuntos do livro para o seu noticiário CBS Reports; e o pedido da 

National Audubon Society para utilizar excertos do livro para uma série de duas partes 

de sua revista de alta circulação Audubon.116. 

Em junho de 1962, três meses antes da publicação da obra, The New Yorker lançou 

uma série de três partes com excertos da obra, atraindo assim um público antecipado.117 

Além dos leitores interessados no tema, a revista também atraiu críticos e instituições que 

se sentiram ameaçadas pela denúncia da bióloga. Após o lançamento da segunda parte da 

série, o concelho legal do The New Yorker recebeu um telefonema de Louis McLean, 

conselheiro geral da Velsicol Chemical Company em Chicago, única fabricante de 

heptacloro e clordano. McLean ameaçou processar a revista se ela publicasse o último 

texto referente à Primavera Silenciosa. Lytle, baseado nos escritos de Lear e Brooks, 

escreveu sobre o acontecimento: “confiante na precisão do material de Carson, o 

advogado do The New Yorker convidou Velsicol a ir em frente e processar”118 (tradução 

nossa). 

 Em razão dos tratamentos médicos que a deixavam sem energia, Carson negou a 

maioria dos pedidos de entrevistas e discursos. Uma exceção foi a solicitação do CBS 

Reports que foi aceita pela bióloga por ser uma grande oportunidade de difundir suas 

ideias a milhões de telespectadores. Como ela estava muito doente, ao invés de ir aos 

estúdios, Eric Sevareid realizou a entrevista na casa da autora, em dezembro de 1962. Em 

abril de 1963, o programa foi com ao ar com o título "The Silent Spring of Rachel 

Carson", exibindo tanto a entrevista de Carson quanto com aparições do Dr. Robert 

White-Steven que representou a indústria química. Segundo interpretou Lytle, o 

programa foi uma espécie de arena na qual Carson saiu vitoriosa, persuadindo algo entre 

10 a 15 milhões de telespectadores. Entre eles estava o senador Abraham Ribicoff de 

Connecticut que, percebendo a falta de informações sobre os perigos ambientais dos 

pesticidas, anunciou que seu Subcomitê de Operações do Governo abriria audiências e 

Carson seria uma das testemunhas convidadas. Em 15 de maio, primeiro dia de audiência, 

o Comitê Consultivo Científico do Presidente [President's Science Advisory Committee 

 
116 Idem, p. 164. 
117 LYTLE, op. cit. p 161; LEAR, op. cit., p. 405. 
118 LYTLE, op. cit. p. 165. Texto original: “confident in this instance of the accuracy of Carson’s material, 

The New Yorker’s counsel invited Velsicol to go ahead and sue”. 
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– PSAC] emitiu seu relatório “Use of Pesticides” baseado na conferência de imprensa 

realizada em agosto do ano anterior. Neste evento,  

[…] um repórter notou a preocupação pública com o uso de pesticidas e perguntou [ao 

presidente John F. Kennedy] se ele havia instruído “o Departamento de Agricultura ou o 

Serviço de Saúde Pública a examinar isso mais de perto”. Ele respondeu: “Sim, eu – e eu 

sei que eles já estão –eu acho que particularmente, é claro, desde o livro da Srta. Carson, 

mas eles estão examinando o assunto”.119 (Tradução nossa). 

 O relatório de 1963 recomendou um forte monitoramento dos resíduos de 

pesticidas, o aumento de pesquisas sobre a toxicidade dos pesticidas químicos, 

desenvolvimento de métodos alternativos ao controle de pestes e uma documentação mais 

aberta sobre os programas de controle já lançados.120 Desta forma, o documento 

contribuiu para amenizar as críticas a Carson e reforçar a credibilidade de Primavera 

Silenciosa. 

Ainda assim, a bióloga teria que lidar com ataques a sua pessoa e obra até sua 

morte. Segundo classificou Lytle, seus principais críticos podem se dividir em três 

grupos: entomologistas, muitos dos quais acusaram Primavera Silenciosa de ser mais um 

discurso emocional do que um livro de ciência; companhias químicas e agroindústrias 

que lançaram campanhas para defender a importância de produtos químicos no mundo; e 

“apóstolos da tecnologia” que interpretaram Carson como inimiga do progresso 

científico.121 Estes grupos que procuraram deslegitimar o trabalho de Carson são 

geralmente bem organizados, financiados ou com grande poder aquisitivo. Ao atacar a 

obra e sua autora, acabaram contribuindo na divulgação do livro.122 

 

 

 

 

 
119 STOLL, Mark. “Rachel Carson’s Silent Spring, a Book that Changed the World.” Environment & 

Society Portal, Exibição Virtual, 2012, n. 1 [6 fevereiro 2020]. Versão 2.0. Rachel Carson Center for 

Environment and Society. Disponível em: <https://www.environmentandsociety.org/exhibitions/rachel-

carsons-silent-spring>. Acesso: 01/04/2022. Texto original: “[…], a reporter noted public concern about 

the use of pesticides and asked [President John F.] Kennedy whether he had directed ‘the Department of 

Agriculture or the Public Health Service to take a closer look at this.’ He responded, ‘Yes, I—and I know 

that they already are—I think particularly, of course, since Miss Carson’s book but they are examining the 

matter’”. 
120 LYTLE, op. cit. p. 184. 
121 LYTLE, op. cit. p. 173-5. 
122 Idem, p.176. 
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Figura 1 – Capa de Silent Spring, Houghton Mifflin (1962) 

 

Primavera Silenciosa encontrou um grande sucesso editorial: a primeira edição 

pela Houghton Mifflin vendeu 600 mil cópias123 e ficou mais de dois anos nas listas dos 

mais vendidos dos Estados Unidos. Um de seus méritos reconhecidos foi divulgar 

argumentos e informações específicos da biologia em linguagem romanceada e didática 

para aqueles que não eram familiarizados com a área científica. Assim, para além 

contribuir com o início do movimento ambientalista internacional, a obra também foi um 

marco na divulgação científica, pois abordou uma temática complexa, isto é, “a química 

das interações entre um pesticida e organismos vivos, incluindo questões evolutivas como 

a seleção de insetos resistentes ao produto, bem como a contaminação do solo e da água” 

com uma linguagem acessível aos leitores cientificamente leigos 124. 

A memória construída sobre a obra reconhece sua importância  no âmbito ativismo 

social, políticas públicas e pesquisas acadêmicas. “É comum cientistas e ativistas 

ambientais veteranos, de muitas partes do mundo, afirmarem hoje em dia que se 

 
123 SILVA, C. E. L. “Cinco décadas de consciência ecológica: Primavera silenciosa, de Rachel Carson, faz 

50 anos e permanece um clássico da literatura ambiental”. Revista Pesquisa Fapesp. Edição 202, dez 2015. 

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/12/10/cinco-decadas-de-consciencia-ecologica. 

Acesso: 19/08/2018. 
124 JOLY, Carlos Alfredo. “Reflexões sobre o cinquentenário de publicação do livro ‘Primavera silenciosa’ 

de Rachel Carson”. Revista Pesquisa Fapesp. Edição Online. 10 dez 2012. Disponível em: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/12/10/reflexoes-sobre-o-cinquentenario-de-publicacao-do-livro-

primavera-silenciosa-de-rachel-carson. Acesso: 19/08/2018. 
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‘converteram’ à questão ambiental lendo esse livro e testemunhando sua repercussão”.125 

Um centro internacional de pesquisa e educação, situado em Munique (Alemanha), 

homenageou a bióloga batizando seu nome de Rachel Carson Center for Environment 

and Society. Em 1995, a Biblioteca Pública de Nova York incluiu Primavera Silenciosa 

entre os 156 livros mais importantes do mundo editados entre os anos 1895-1995126. Em 

2010, anos depois das primeiras publicações, a Editora Gaia, do grupo Global, reeditou 

as quatro obras da autora no Brasil. Esses exemplos nos evidenciam que Rachel Carson 

foi e continua sendo uma figura importante mundialmente. 

 

2.2 Primavera Silenciosa: estrutura, tese e argumentação 

Discorremos a seguir a estrutura, argumentações e tese da obra, tendo como 

objetivos divulgá-la na academia e assim ajudar a preencher a lacuna de investigações 

brasileiras sobre ela. Apresentar o conteúdo do livro também é necessário para o esforço 

seguinte de compreender como se deu a sua recepção no Brasil. Para tanto, utilizaremos 

como referência a segunda edição publicada em 1969, pela Editora Melhoramentos, como 

já argumentamos na introdução da dissertação. A gramática da época foi mantida nas 

citações.  

Carson percebeu o impacto dos pesticidas como um todo no meio ambiente, já 

que “raramente ou nunca a natureza funciona em compartimentos fechados e separados”, 

ao se pulverizar algum tipo de veneno em alguma plantação, não só a espécie de inseto 

ou planta, considerados pragas, serão atingidos, mas também outros animais que entram 

em contato direto ou indireto, por meio da cadeira alimentar que envolve o alvo dos 

agrotóxicos, bem como a terra da plantação, outras espécies de plantas, as águas 

subterrâneas e de rios, entre outros127. Por essa razão, o livro não lida só com agricultura, 

mas com os elementos da natureza em geral, havendo 19 capítulos destinados ao impacto 

dos biocidas no solo, na água, na vegetação, nos animais, entre outros. O título da obra, 

se deu porque algumas cidades americanas, antes marcadas pelos cantos, cores e belezas 

dos pássaros que regressavam na primavera, tornaram-se silenciosas durante essa época 

 
125 DRUMMOND, op. cit., 2006, p. 6. 
126 QUEIROZ, Luis Roberto Souza. “Os livros que ‘fizeram a cabeça’ do século”. O Estado de S. Paulo, 

Caderno 2, São Paulo, ano IX, n. 3.073, p. D12, 09 jul 1995. 
127 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010, p. 49. 
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do ano, porque as aves ou morreram envenenadas ou migraram por suas condições de 

vida terem sido afetadas pelas pulverizações.128 

O capítulo inicial é curto e tem como objetivo explicar o que seria Primavera 

Silenciosa e sobre o que o livro tratará. Sob o título “Uma fábula Para Amanhã”, Carson 

apelou para a curiosidade dos leitores e utilizou linguagem literária, ao narrar um ocorrido 

numa cidade no coração da América. Subitamente o local antes harmônico com sua fauna 

e flora, foi acometido por uma estranha doença, como um feitiço maléfico: galinhas, 

vacas, carneiros e pessoas adoeciam e morreriam; galinhas chocavam, mas nenhum 

pintinho nascia; a vegetação tornou-se marrom e murcha; as abelhas sumiram; os rios 

estavam destituídos de vida; as calhas apresentavam um pó branco e havia um estranho 

silêncio: 

Havia, ali, um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo – para onde é que tinham ido? 

Muita gente falava dêles, confusa e inquieta. Os postos de alimentação, nos quintais, 

estavam desertos. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam 

moribundos; tremiam violentamente, e no podiam voar. Aquela era uma primavera sem 

vozes (p. 12). 

Ao final do curto texto, Carson adverte: o fenômeno não foi obra de feitiçaria, o próprio 

povo fizera aquilo. A cidade, aponta a autora, não existe concretamente, mas situações 

semelhantes podem ser facilmente encontradas nos Estados Unidos. O intuito do livro é 

de explicar o que tem silenciado as vozes das primaveras em inúmeras cidades 

americanas.   

 Em “A obrigação de suportar”, a bióloga defende resumidamente os principais 

argumentos que discorrerá na obra. O título faz alusão da importância de que a população 

seja informada dos reais riscos que os inseticidas oferecerem, pautado na frase de Jean 

Rostand: “a obrigação de tolerar, de suportar, dá-nos o direito de saber”. De acordo com 

Carson, as informações sobre os resultados danosos de inseticidas não são 

verdadeiramente divulgadas. Primeiramente, faltam análises científicas mais gerais da 

questão, já que a tendência era de investigadores se especializarem cada vez mais, 

perdendo a noção de contextos mais amplos. Outro motivo é a “era dominada pela 

indústria”, em que o direito de lucrar não é discutido. Assim, quando a população 

questiona o uso de pesticidas, recebem “pílulas tranqüilizadoras”, compostas de meias 

verdades (p. 13). Para contribuir com a solução desses problemas, Carson expõe desde 

este capítulo seus argumentos que são desenvolvidos no restante da obra. A crítica feita 

 
128 ALMEIDA, op. cit., 2019. p. 188.  
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pela bióloga começa com o questionamento da vida moderna, já que a partir do século 

XX, uma única espécie adquiriu a capacidade de alterar a natureza do seu mundo, 

aplicando o seu ritmo veloz sob o tempo longuíssimo e cauteloso da natureza. Carson já 

anunciava as discussões atuais em torno no antropoceno: o poder de alterar a natureza 

não só aumentou em magnitude quanto tomou outro caráter e a poluição causada é 

irrecuperável.  

Foram necessários centenas de milhões de anos para que a vida pudesse existir na 

Terra, que anteriormente era um ambiente hostil pela radiação perigosa das rochas e do 

sol. O tempo, então, é ingrediente essencial na natureza, “mas no mundo moderno não há 

tempo” (p. 16). A adaptação às substâncias químicas desenvolvidas pelos humanos 

levaria um tempo geracional, muito diferente da escala temporal humana. Acrescenta-se 

a essa situação, a constância de síntese de novas substância pelos laboratórios: desde 

1940, até período que a autora estava escrevendo o livro, mais de duzentos produtos 

químicos tinham sido criados, e estes permanecem por um longo tempo nos solos. O 

ponto de partida para o desenvolvimento de mais insumos foi a criação do DDT para 

combater espécies indesejadas. A bióloga questiona:  

Como poderiam sêres inteligentes procurar controlar umas poucas espécies não-

desejadas, por meio de um método que pode contaminar todo o meio ambiente, e que 

corporificaria ameada de enfermidades e de morte até mesmo para a sua própria espécie? 

(pp. 18-7). 

 Ela não nega que insetos possam ser um problema e necessitem de controle, mas 

defende este deva ser pautado na realidade, e não na imaginação, para que os produtos 

não nos destruam junto com os insetos. Carson então tece uma argumentação que muitas 

das doenças transmitidas pelos insetos foram ocasionadas por ações humanas, seja (a) por 

péssimas condições de higienes, em contextos de desastre natural, guerra e pobreza 

extrema; (b) pela intensificação da agricultura no sistema de monocultura; ou (c) pela 

importação de plantas que, invariavelmente, implicou na importação de animais e insetos.  

 O terceiro capítulo “Elixires da morte” discorre sobre a história e aspectos 

químicos dos inseticidas e herbicidas sintéticos, diferenciando-os dos inorgânicos. É um 

capítulo com mais conteúdos científicos que embora complexos, foram expostos de 

maneira didática. Carson justifica sua explicação de forma crítica:  

Uma vez que vamos viver tão intimamente ligados a tais substâncias químicas – 

comendo-as e bebendo-as – deixando que elas entrem na própria medula dos nossos ossos 

– será melhor que saibamos alguma coisa a respeito de sua natureza e da sua potência. (p. 

27). 
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De início, a autora sublinhou a característica específica do seu tempo presente: 

“pela primeira vez na história do mundo, cada um dos sêres humanos está sujeito a entrar 

em contato com substâncias químicas perigosas, desde o momento que é concebido, até 

ao instante em que sua morte ocorre” (p. 25). As substâncias em questão são os pesticidas 

sintéticos, isto é, desenvolvidos em laboratório, que têm como característica alojarem-se 

no corpo de animais e humanos, nos processos mais vitais do corpo e alterá-los de forma 

sinistra e muitas vezes mortal (p. 26). A indústria que as produz é fruto da Segunda Guerra 

Mundial, quando agentes foram testados para serem usados na guerra química e se notou 

em testes com insetos que algumas substâncias artificiais ou sintéticas, como os derivados 

do ácido fosfórico, eram letais a esse grupo de animais. Ainda durante a guerra, técnicos 

químicos americanos produziram substâncias para destruir, por via aérea, áreas de 

colheitas dos inimigos.129 Após esse período a indústria química cresceu acentuadamente 

e uma grande quantidade de produtos sintéticos foram desenvolvidos e comercializados 

mundialmente. 

Os inseticidas utilizados antes da guerra eram mais simples, inorgânicos, 

derivados de minerais e plantas.  

Eram compostos de arsênico, de cobre, de chumbo, de manganês, de zinco e de outros 

minerais; continham igualmente, sulfato de nicotina, extraído de plantas aparentadas com 

o tabaco; e também rotenona, tomada de plantas leguminosas das Índias Orientais. (p. 26) 

Embora a Segunda Guerra tenha marcado a entrada das moléculas de “cârbonio” 

(gramática portuguesa dos anos 1960 para o que chamamos hoje de “carbono”), algumas 

substâncias da primeira geração de pesticidas se mantiveram, como o arsênico (p. 27). De 

acordo com a bióloga, os inseticidas modernos são ainda mais mortíferos e são divididos 

em dois grupos: hidrocarbonetos clorados e fósforo orgânico. O primeiro, confeccionado 

com base em átomos de carbono, tem como representante o DDT. A sua descoberta 

revolucionou a produção de pesticidas, porque embora a primeira síntese orgânica tenha 

foi o Lethane 384, em 1932, inaugurando assim a segunda geração de agrotóxicos130, é a 

partir do DDT que a utilização de biocidas ocorreu de forma larga e progressiva131. De 

acordo com Carson, as pessoas se enganavam ao pensar que o composto não era nocivo, 

já que em formato de pó – usado por soldados, refugiados e prisioneiros durante a 2º 

 
129 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010, pp. 29 e 33; ALVES FILHO, José 

Prado. Uso de agrotóxico no Brasil: controle social e interesses corporativos. São Paulo: Annablume; 

Fapesp, 2002, pp. 24 e 25. 
130 ALVES FILHO, op. cit., pp. 23-4. 
131 ALVES FILHO, op. cit., p. 24. 
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Guerra Mundial para combater piolho – ele não apresentava malefícios imediatos, porém 

tornava-se tóxico se dissolvido em óleo. Se ingerido, mesmo que indiretamente pela 

cadeia alimentar, ele é absorvido pelo aparelho digestivo ou pelos pulmões, e armazenado 

em órgãos ricos em graxas como as glândulas adrenais, os testículos e a tireoide e, em 

quantidades elevadas, no fígado, rins e na gordura dos mesentérios que envolvem os 

intestinos. Uma informação que chocou a opinião pública foi a descoberta de resíduos do 

inseticida no leite humano.132 Desde que essa substância se tornou disponível aos 

cidadãos, mais a indústria química se lançou a descobrir novos produtos tóxicos, muitos 

deles piores que o DDT.133 Entre outros compostos desse grupo de inseticidas podemos 

citar: clordano, heptacloro, naftaleno clorado, dieldrina – cinco vezes mais toxica que o 

DDT, aldrina e eldrina, o mais tóxico dos hidrocarbonetos clorados.  

A partir dos próximos capítulos, a bióloga irá especificar os casos e efeitos de 

envenenamentos em diferentes partes da natureza, a começar pela água, reconhecida pela 

autora como recurso natural mais precioso. Em “Águas da Superfície e Mares 

Subterrâneos”, discorre sobre a poluição nos cursos das águas que vêm de diversas fontes, 

como de lixos radioativo, doméstico e químico, que se somam aos sprays usados em 

lavouras, florestas e campos. Como ela criticará ao longo do texto, não havia 

possibilidade de prever o resultado dessas interações químicas que não seriam feitas em 

nenhum laboratório controlado. No caso da água, conforme assinalou Carson: 

No quadro do todo o problema da poluição da água, talvez não haja nada que seja mais 

perturbador do que a contaminação generalizada das águas subterrâneas. Não é possível 

acrescentar pesticidas à água de qualquer lugar, sem ameaçar a pureza das águas de 

quaisquer outros lugares (p. 52).  

Como a natureza não opera de modo compartimentado, o efeito de cada inseticida 

será sentido em diversas partes do todo que compõem a natureza. O curso da água é muito 

complexo e amplo: a chuva que cai na superfície terrestre, penetra o solo formando 

correntes subterrâneas que podem ser lentas ou viajar rapidamente até poços, rios, lagos, 

reservatórios e até mesmo copos de água (p. 54). Quando a água entra em contato com a 

poluição direta ou indiretamente, leva-a para todos os lugares. Foi-se relatado em 

fazendas no Colorado e refúgios nacionais na Califórnia o aparecimento de centenas e 

milhares de peixes, ou animais que se alimentam deles, mortos. 

 
132 CARSON, op. cit., p., pp. 33-5. 
133 Idem, p. 24. 
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A autora cita então um relatório científico, publicado em 1960 pelo Serviço de 

Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos, que evidencia a preocupação com o 

envenenamento de peixes: 

O mencionado Serviço realizou estudos para descobrir se os peixes, à maneira dos 

animais de sangue quente, armazenam, ou não os inseticidas e seus tecidos. As primeiras 

amostras foram tomadas de áreas florestais do Oeste, onde tem havido pulverizações em 

massa de DDT (...). Como se poderia ser esperado, todos os referidos peixes continham 

DDT. (P. 51). 

 O exemplo acima é somente um entre tantos que elucidam o desdobramento de 

pulverizações de inseticidas sentidos na vida que circunda as águas.  O próximo capítulo 

se destinou a analisar como a poluição está acontecendo no solo, outro recurso básico da 

Terra. Em “O Reino do Solo”, Carson inicialmente explica as origens e funcionamento 

do solo, processos estes intimamente relacionados com seres vivos como plantas, animais 

e microrganismos. Após a breve descrição, problematiza a pouca preocupação dada ao 

impacto de substâncias químicas venenosas nos numerosos habitantes do solo, que 

perturbam o equilíbrio minucioso da natureza. 

 Após discorrer sobre a água e o solo, a bióloga destinou o capítulo seguinte, “O 

Manto Verde da Terra”, para explicar as consequências dos herbicidas nas plantas que 

sustentam a vida animal do planeta. Primeiramente, Carson lembra que o homem não 

poderia existir sem os alimentos que as plantas fornecem e que muitas são condenadas 

por simplesmente estarem no lugar e hora errados, na perspectiva humana. Assim, “o 

próspero négocio dos ‘matadores de hervas daninhas’” perturba as relações íntimas e 

essenciais entre plantas, solos e animais sem o cuidado e consciência devidas (p.74). A 

bióloga cita como um dos exemplos do uso de herbicidas, a região dos planaltos 

ocidentais dos EUA, onde houve uma campanha para substituir plantações de artemísia 

por pastagens. Segundo a autora, essa iniciativa precisava ser “iluminada” por noções de 

história e o significado de “paisagem”. Carson então apresenta a evolução da paisagem 

do local, onde depois de anos uma planta conseguiu se instalar, resistindo aos climas 

extremos e harmonizando-se com a população animal que passou a depender dela. O livro 

My Wilderness: East to Katahdin [Meu Deserto: A Leste de Katahdin], escrito pelo juiz 

William O. Douglas, é uma das fontes que registraram o impacto da “destruição ecológica 

efetuada pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, na Floresta Nacional de Bridger, no 

Wyoming” (p. 77), onde cerca de 40km² foram pulverizados. Em 1959, ano que a 

pulverização ocorrera, e no ano seguinte, o juiz visitou a região e ficou impressionado ao 

ver a paisagem do local devastada: os salgueiros estavam murchos, os alces e castores 
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tinham sumido e nenhuma truta selvagem resistira.  Outros exemplos como este 

ocorrerem no sudoeste dos EUA, em uma ilha do Maine e em comunidades na Nova 

Inglaterra.  

Carson, então, critica ferozmente o modo como as pulverizações estavam sendo 

feitas indiscriminadamente, corroborando a sede de poder do homem: 

Os destruidores químicos de ervas daninhas constituem um brinquedo brilhante e nôvo. 

Funcionam de forma espetacular; proporcionando, ao homem, uma estonteante sensação 

de poderio contra a Natureza; e, quanto aos seus efeitos a longo prazo, menos óbvios – 

êstes são facilmente postos de lado, como se constituíssem infundadas imaginações de 

pessoas pessimistas. (pp. 78-9).    

  Para provar que há meios de contornar os problemas causados por plantas sem a 

utilização de herbicidas, Rachel cita a iniciativa do dr. Frank Eagler, diretor de uma 

Comissão de Recomendações para o Controle de Arbustos em Vias Públicas, do Museu 

Norte-Americano de História Natural. Eagler defendia uma “pulverização seletiva” em 

detrimento dos “ataques químicos” feitos regularmente nas margens de estradas para 

conter a vegetação, o que para Carson perpetuava o problema ao invés de corrigir, já que 

todos os anos novas pulverizações precisavam ser feitas. A pulverização seletiva tinha o 

objetivo de eliminar diretamente plantas altas e lenhosas, que poderiam obstruir a visão 

do motorista ou interferir nos fios de energia elétrica, através do plantio de arbustos que 

impediriam que as árvores tomassem o local. Esse modo aproveitava a estabilidade da 

natureza e era mais eficiente, provando que “os melhores meios de controle, e também os 

mais baratos, para a vegetação, não são as substâncias químicas, e sim as outras plantas” 

(p. 85).  

 O sétimo capítulo, “Devastação Desnecessária”, é uma espécie de introdução ao 

impacto de inseticidas em pássaros, mamíferos, peixes e todas as formas de vida 

selvagem. No início do texto, Carson cita o dilema sobre o assunto e justifica a 

legitimidade do conhecimento biológico 

O cidadão que desejar fazer julgamento imparcial do problema das perdas, no setor da 

vida silvestre, se defronta, hoje, com um dilema. De um lado, os conservacionistas e 

muitos biólogos da vida silvestre afirmam que têm sido severas, e, em alguns casos, até 

mesmo catastróficas. De outro lado, os departamentos de controle inclinam-se a negar, 

simples e categoricamente, que tais perdas hajam ocorrido, ou que se revistam de alguma 

importância, se ocorreram. Qual das duas afirmativas devemos nós aceitas? (p. 96). 

 De maneira objetiva, a autora responde que o biólogo é o profissional que estuda 

e trabalha com a vida silvestre, sendo qualificado para verificar e interpretar os dados que 

apontam o desaparecimento dos seres vivos. Ao contrário do entomologista, especialista 
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em insetos, que não está qualificado e nem disposto a considerar os efeitos dos programas 

de controle. De maneira clara, evidencia que esses profissionais trabalham para os 

governos estaduais ou federais e fabricantes de inseticidas. Como em uma guerra, Carson 

então nomeia os adversários, convidando os leitores a abraçarem o lado dos biólogos e 

conservacionistas, não esperando que acreditem em sua palavra, mas por meio de 

evidências. Para que cada as pessoas possam formar seu próprio julgamento, o capítulo 

então se destinou a analisar os principais programas de controle de insetos da década. 

 Um dos programas foi dirigido pelo Departamento de Agricultura de Michigan e 

Departamento de Agricultura dos EUA, em 1959, para combater o besouro-japonês. Mais 

de 100 mil km² foram pulverizados por avião no sudeste de Michigan, inclusive em 

subúrbios de Detroit. A população, desconfiada, contatou imediatamente as autoridades 

municipais e a Agência Federal de Aviação que receberam quase oitocentas ligações em 

uma hora. Segundo o Detroit News, a polícia solicitou que jornais, estações de rádio e 

televisão informasse que o fenômeno era seguro. A “chuva de veneno ‘inofensivo’” caiu 

sobre os besouros, mas também sobre trabalhadores, crianças, donas de casa, pássaros, 

animais de estimação etc. Dias após a pulverização, a Sociedade Audubon de Detroit 

passou a receber telefonemas sobre a ausência de pássaros e a aparição de espécies mortas 

ou moribundas, com os seguintes sintomas de envenenamento: tremores, impossibilidade 

de voar, paralisia e convulsão. Cães e gatos também adoeceram, apresentado diarreia, 

vômitos e convulsões. Pessoas também procuraram o Departamento de Saúde 

apresentando sintomas semelhantes: “náusea, vômitos, calafrios, febre, fadiga extrema e 

tosse” (p. 101).  Segundo Carson, poucas justificativas foram apresentadas para tal 

perigosa ação. Pelo contrário, em 1959, Walter P. Nickell, renomado naturalista daquele 

estado, afirmou que nos últimos 30 anos o número do besouro-japonês não apresentou 

aumento considerável e o governo de Detroit mantinha em sigilo qualquer informação 

que provasse o contrário. Após apresentar outros exemplos das consequências de 

pulverizações, Carson mais uma vez teceu a sua argumentação que os inseticidas não são 

venenos seletivos, eles envenenam toda a vida que entram em contato, muitas vezes 

calhando em uma morte não apenas de forma súbita, mas horrível. Em Sheldon, Illinois, 

observadores relataram que os esquilos terrestres mortos 

Exibiram atitude característica na morte. O dorso apresentou-se encurvado; as patas 

dianteiras, com os dedos fortemente enclavinhados, vigorosamente puxadas para o 

tórax... A cabeça e o pescoço estavam esticados para a frente; a bôca, com frequência, 

continha sujeira, sugerindo que os animais, ao morrer, tinham estado a morder o chão.” 

(p. 111). 
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A autora concluiu o texto apelando para a sensibilidade dos leitores: “aquiescendo 

em praticar um ato que ocasiona tamanho sofrimento a uma criatura vivente, quem, dentre 

nós, não fica diminuído como ser humano?” (p. 111).  Esta parte da obra é exemplar sobre 

a escrita de Carson que apela para a sensibilidade humana. Tal característica foi criticada 

por cientistas após o lançamento da obra, inclusive por uma veia misógina. Conforme 

discorreu Lytle: 

A escrita de Carson não evocou simplesmente os perigos da ciência descontrolada. Uma 

reverência pelos mistérios da natureza e pela complexa teia da vida a ligava aos 

românticos. Com seu idealismo, paixão e fascínio pelo mundo desconhecido, os 

românticos frequentemente esbanjam aprovação. A ciência empírica rotineiramente 

descartou a sensibilidade deles como “esganiçada”, “irracional” e “emocional”. Esses 

mesmos termos distinguiam o masculino do feminino, de modo que os críticos de Carson 

podiam usar tanto sua paixão quanto seu gênero para desacreditar suas ideias.134 

(Tradução nossa). 

O capítulo seguinte, nomeado “E Nenhum Pássaro Canta”, tem como objetivo 

apresentar casos em que populações de pássaros foram afetadas pelo uso indiscriminado 

de pesticidas. Fazendo jus ao nome da obra, a autora começa o texto da seguinte maneira: 

“por áreas cada vez mais amplas dos Estados Unidos, a primavera agora surge sem ser 

anunciada pelo regresso dos pássaros; e as madrugadas se apresentam estranhamente 

silenciosas, nas regiões que outrora se enchiam de beleza do canto das aves” (p. 113). 

Cidadãos de alguns locais haviam sentido a falta de pássaros e começaram a questionar, 

como foi o caso de uma dona de casa da cidade de Hinsdale, Illinois que escreveu, em 

1958, uma carta a Robert Cushman Murphy, um dos mais renomados ornitólogos do 

mundo e curador do Departamento de Aves do Museu Norte-Americano de História 

Natural. Em uma parte da carta, ela escreveu que após muitos anos de pulverizações de 

DTT em seu povoado, “é difícil explicar às crianças que os pássaros foram eliminados 

por extermínio, quando essas mesmas crianças aprendem, na escola, que há uma lei 

federal que protege os pássaros, defendendo-os contra a captura e contra a matança” (p. 

113). Outras pessoas, muitas delas mulheres, observaram o mesmo fenômeno em 

Alabama, Mississipi, Louisiana, Virginia Ocidental, Nova Inglaterra, Michigan, 

Wisconsin etc, e Carson trouxe o relato delas. No caso de Illinois, e outros locais, os 

pássaros foram envenenados devido ao contato direto com inseticidas usados para atacar 

 
134 LYTLE, op.cit., p. 134. Texto original: “Carson’s writing did not simply evoke the dangers of science 

run amok. A reverence for the mysteries of nature and the intricate web of life linked her to romantics. With 

their idealism, passion, and fascination with the unknown world, romantics often flaunt convention. 

Empirical science has routinely dismissed their sensibility as ‘shrill’, ‘irrational’, and ‘emotional’. These 

same terms distinguished the masculine from feminine, In the way, Carson’s critics could use both her 

passion and her gender to discredit her ideas.” 
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besouros, hospedeiros de um fungo que estava causando a doença grafiose em árvores da 

espécie olmo. Segundo Carson, a insistência no uso de inseticidas culminaria na perda 

tanto da árvore quanto das aves, já que os insumos químicos não garantem o extermínio 

completo dos insetos, e mais tarde, quando eles ressurgirem, os produtos químicos terão 

destruído seus principais inimigos naturais, os pássaros.  

No mesmo capítulo, a bióloga sublinhou que entre os pássaros com risco de 

desaparecimento, está a águia, símbolo nacional. O fenômeno tem sido observado e 

registrado por pesquisadores da ave, como os ligados ao Santuário de Hawk Mountain, 

ao leste da Pensilvânia. Entre os pesquisadores da época que haviam estudado o impacto 

de inseticidas nas aves e se oposto ao uso deles, citados pela bióloga, sublinhamos: Owen 

J. Gromme, curador de aves do Museu Público de Milwaukee; dr. James DeWitt do 

Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos EUA; doutores Robert Rudd e Robert Genelly da 

Universidade da Califórnia; e dr. Wallace e Richard F. Bernard da Universidade de 

Michigan. A autora também citou a observação do desaparecimento de aves causados por 

substância químicas em outros países como França, Inglaterra e Bélgica.  

O capítulo nono, como o título “Rios de Morte” sugere, é sobre o envenenamento 

dos fluxos de água, caminhos dos peixes, seja por pulverizações diretas ou escoamento 

de fazendas e florestas. Carson começa por citar os caminhos percorridos pelos salmões 

que nascem em Miramichi, Canadá, onde foram feitas pulverizações nas regiões 

próximas, entre os anos de 1953-1961, para combater os insetos tornicídeos que atacam 

tipos de coníferas. Dias após as primeiras pulverizações, peixes mortos e moribundos 

foram avistados às margens dos rios, especialmente os filhotes que são menos tolerantes. 

Os insetos mostraram-se resistências e o problema que causavam só foi solucionado 

temporariamente. Um relatório do Departamento de Pesca Fluvial e caça do Maine, região 

que também tem dificuldade em controlar insetos florestais, relatou em 1958 que, após 

pulverizações no riacho Big Goddard, os peixes sugadores apresentaram sintomas típicos 

de envenenamento por DDT: nado errático, respiração ofegante nas superfícies, tremores 

e espasmos. Muitos estudos já haviam comprovado que o DDT também pode causar 

cegueira em peixes (p. 145). Carson também levantou exemplos de envenenamentos de 

peixes em outras regiões dos EUA e, de forma breve, no mundo: no Zimbábue e países 

asiáticos como Filipinas, China, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Índia, países estes no quais 

o cultivo de peixes é alimento indispensável.  
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Após discorrer sobre a água, Carson escreveu sobre os pesticidas lançados no céu 

no capítulo seguinte. A edição de 1969 traduziu o título como “Indiscriminadamente, 

Procedendo dos Céus” e a versão de 2010 como “Lançados Indiscriminadamente nos 

Céus”. No texto, a bióloga apresentou duas grandes campanhas de pulverização, 

acompanhadas por publicidade, para convencer a população da eficiência dos produtos 

químicos, durante a década de 1950, nos EUA. Uma delas foi contra a mariposa-cigana 

do Nordeste e a outra contra a formiga-lava-pés, no Sul do país. As campanhas tiveram 

em comum os seguintes fatores: (a) os insetos não serem nativos das regiões, mas levados 

acidentalmente por humanos; (b) as pulverizações terem ocorrido em vilas ou cidades; 

(c) a falta de justificativas pautadas em estudos para a necessidade real das pulverizações; 

(d) a existência de grupos de cidadãos terem se oposto legalmente às campanhas; (e) o 

ressurgimento dos insetos depois dos programas de “extermínio”; (f) a consequência de 

envenenamento de animais silvestres, domésticos e de estimação; e (g) a ocorrência de 

processos contra os departamentos governamentais por perda do sustento de fazendeiros, 

horticultores ou apicultores.  

Neste texto, em especial, a bióloga trouxe detalhes de como as pulverizações 

foram sentidas pelas populações locais que tiveram seus alimentos e a fontes de sustento 

financeiro abaladas. Foi o caso de um apicultor do estado de Nova York que perdeu 

oitocentas colônias depois que o governo pulverizou uma grande área, em 1953.  

O impacto direto dos inseticidas na saúde humana começa a ser apresentado no 

capítulo seguinte intitulado “Para lá dos sonhos dos Bórgias”. No texto, a bióloga 

explicita que, com os anos, houve o enfraquecimento da consciência do perigo que os 

pesticidas apresentam. Na época, nomeada por ela como “Era dos Venenos”, os insumos 

não eram mais vendidos com o símbolo de caveira, que simboliza a ameaça do produto, 

mas juntamente com produtos alimentícios, como picles e azeitonas. O ponto levantado 

pela bióloga no capítulo é de que as pulverizações em massa apresentam uma importância 

menos relevante aos humanos se comparado com as numerosas e constantes exposições 

em menor escala que as pessoas têm se sujeitado durante toda sua vida.  

No seio de população generalizada, que não se haja exposto sabidamente aos efeitos de 

pesadas doses de inseticidas, pode-se presumir que a maior parte do DDT, armazenado 

em depósitos de gordura, entrou no corpo através de alimentos. (p. 187). 

 Isto foi comprovado por uma pesquisa do Serviço de Saúde Pública dos Estados 

Unidos que recolheu amostras de refeições em restaurantes, refeitórios e prisões. A 
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conclusão é que quase nenhum alimento está livre de DDT e havia pouca fiscalização. A 

Administração de Alimentos e Medicamentos que deveria fazer esse serviço só tinha 

jurisdição para os alimentos comercializados entre Estados. Não obstante, a fixação de 

um limite aceitável pelo órgão é questionável, porque, por exemplo, mesmo que sete 

partes por milhão de DDT seja considerada segura na alface, a salada é apenas uma parte 

da refeição. Portanto, não faz sentido falar em quantidade segura de resíduos de 

inseticidas nos alimentos.   

 Até o momento, a obra já havia apresentado o desgaste causado pelos inseticidas 

nas águas, ar, solo, vegetação e animais. A partir do capítulo “O Preço Humano”, Carson 

discorrerá sobre como os inseticidas agem no corpo humano. No texto, a autora sublinhou 

que a “doença ambiental” produzida pelos homens, por meio da criação e uso de 

substância químicas, também o impacta. “O homem, por mais que êle pretenda ou goste 

de pretender o contrário, faz parte da Natureza”, não podendo fugir dos efeitos da 

poluição difundida em todas as partes do mundo. A Ecologia, isto é, a teia da vida (ou da 

morte)  que existe no mundo que nos rodeira, também existe dentro do corpo humano. E, 

como a bióloga discorrerá no próximo capítulo com maior ênfase, os inseticidas 

desequilibram o funcionamento da biologia humana, armazenando-se em tecidos 

gordurosos, danificando o fígado – órgão que, entre outras funções, protege-nos contra 

materiais tóxicos – e afetando o sistema nervoso. 

 O décimo terceiro capítulo é nomeado “Através de Uma Janela Estreita”, fazendo 

alusão ao dizer do biólogo George Wald de que é a partir do momento que nos 

aproximamos de uma fresta de luz vinda de uma janela que podemos ver o universo. Para 

a bióloga, é partindo das estruturas das células do corpo humano e das reações 

moleculares que se pode entender o efeito dos agentes químicos nos humanos. Assim, 

inicialmente, a autora cita como se deu a descoberta da mitocôndria para depois explicar 

como elas produzem a energia na célula, isto é, o ciclo oxidativo. Ao dedicar 

aproximadamente três páginas concisas, complexas e compreensíveis sobre o assunto, é 

importante notarmos duas características. A primeira é que Carson respeita a inteligência 

dos leitores, partindo do pressuposto que eles podem compreender assuntos científicos 

ainda que nem todos saibam previamente do assunto. A segunda é que ela não deixa de 

citar a historicidade do pensamento científico, mostrando que a ciência tem sua história e 

sua produção e descobertas são constantes.  
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 Carson aborda as conexões necessárias para a produção de energia na célula para 

então explicar por que os inseticidas são perigosos. Eles, como a radiação, têm o poder 

de separar a oxidação da produção de energia 

O DDT, o metoxicloro, o malatião, a fenotiazina e vários compostos dinitro figuram entre 

os numerosos pesticidas que, ao que se verificou, inibem uma ou mais enzimas envolvidas 

no ciclo de oxidação. Tais pesticidas, portanto, aparecem como agentes potencialmente 

capaz de bloquear o inteiro processo de produção de energia, e de destituir e privas as 

células de oxigênio utilizável. Trata-se aqui, de lesão cujas consequências são das mais 

desastrosas (p. 212). 

 Entre os mais variados efeitos que podem ser sentidos em diversos animais que a 

bióloga aborda, resumimos: deformidades ao nascer e deterioração genética. Para explicar 

o papel dos inseticidas, assim como da radiação, nos materiais genéticos, a autora explica 

o processo da mitose, ou divisão celular, e o funcionamento dos cromossomos, que 

carregam o bem mais valioso da vida individual: a herança genética, moldada por muitas 

eras de evolução. Os genes são um elo entre o nosso passado com o futuro, sendo então 

os pesticidas, criados pelos humanos, o maior perigo à nossa civilização (p. 215). A 

radiação e os pesticidas são mutagênicos, isto é, causam danos aos cromossomos, gerando 

anomalias e tumores. Segundo Carson, nossa herança genética carrega bilhões de anos de 

evolução, sendo um bem que passaremos para as gerações futuras. Fabricantes de 

produtos químicos, defende ela, deveriam ser obrigados a fazerem testes que demonstrem 

os efeitos genéticos de seus produtos. 

 A relação dos pesticidas com doenças em humanos é maior aprofundada no 

capítulo seguinte “Um em Cada Quatro”, cujo tema é o câncer. De início, a autora discorre 

sobre a longa história da doença, como foi descoberta e os fatores de risco proporcionados 

pela era industrial. De acordo com as pesquisas da época feitas em animais, cinco ou seis 

pesticidas precisaram ser classificados como carcinógenos, mas a lista aumentaria se 

acrescentar os produtos causadores de leucemia e os que agem sobre tecidos vivos ou 

células, causando indiretamente doenças malignas. Embora Carson cite algumas 

pesquisas em andamento, não havia dado tempo suficiente para que todos os efeitos 

causados pelos novos inseticidas se manifestassem, já que a maioria das doenças malignas 

demora para apresentar sintomas clínicos. Uma das pesquisas apresentadas foi a do dr. 

Malcolm Hargraves e seus associados do Departamento de Hematologia da Clínica Mayo. 

Quase sem exceção, centenas dos pacientes com leucemia atendidos haviam tido contato 

direto com produtos químicos tóxicos e a bióloga trouxe o histórico de algumas dessas 

vítimas em sua obra (p. 233).  Nem todos os casos de câncer se darão por um contato 
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imediato com produtos tóxicos, mas derivarão de constantes e pequenos contatos, já que 

a exposição dos humanos a produtos químicos cancerígenos, entre eles os pesticidas, é 

incontrolada e múltipla (p. 243). Combater o uso desses insumos diminuiria a ameaçadora 

estimativa de que uma a cada quatro pessoa poderia desenvolver a doença. Para o combate 

ao câncer, a prevenção deve estar ao lado de pesquisas para sua cura. Nas palavras da 

bióloga: 

A solução [para o câncer] virá lentamente (...). Nesse entrementes, visto que despejamos 

os nossos milhões de dólares em pesquisas, e que investimos tôdas as nossas esperanças 

em vastos programas orientados no sentido do centro de curas para os casos conhecidos 

de câncer, estamos deixando de lado, por negligencia, a oportunidade de ouro para efetuar 

a prevenção, mesmo durante a fase em que estamos procurando a cura (p. 248). 

É preciso lembrar que no período que escrevera isso, a autora estava travando uma luta 

contra a doença há alguns anos, vindo a falecer dois anos após a publicação da obra. 

 No capítulo quinze “A Natureza Revida”, Carson alega que, ao que tudo indica, é 

uma ironia que todos os esforços arriscados do homem em moldar a Natureza tenham 

fracassado. Devido à seleção genética dos insetos, eles acabaram se mostrando resistentes 

aos produtos químicos, com a infelicidade de que as defesas internas do meio ambiente 

tenham se enfraquecido. De acordo com a bióloga, raramente a humanidade tem 

consciência de que o controle mais eficaz é o aplicado pela natureza. Se o humano andasse 

pelo mundo observando as belezas, maravilhas e a intensidade de vida que os cerca, 

poderiam conhecer as atividades dos insetos e seus predadores e parasitas, e assim sentir 

a força incansável pela qual a natureza controla a si mesma (p. 255).  

 Após severas pulverizações, os insetos estão mais resistentes e com seus 

predadores enfraquecidos, fazendo com que vejamos cada vez mais graves surtos 

daqueles. A autora então, de maneira corajosa, aponta que os profissionais que deveriam 

prever esse encaminhamento estavam trabalhando na produção de inseticidas.  

Relatou-se, em 1960, que somente dois por cento de todos as entomologistas econômicos, 

dos Estados Unidos, estavam trabalhando no campo dos contrôles biológicos. Uma parte 

substancial dos 98 por cento restantes se encontrava empenhada na pesquisa de inseticidas 

químicos (pp. 264 e 265). 

A explicação para tal dado é que as maiores indústrias químicas estavam financiando 

pesquisas sobre pesticidas nas universidades, criando bolsas atrativas para alunos da pós-

graduação e cargos interessantes na academia. Já o controle biológico não recebia os 

mesmos incentivos, com salários baixos provenientes de órgãos estaduais e federais. A 
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grande exceção no país seria o programa de controle integrado desenvolvido por 

entomologistas da California.  

 Em “Os Ribombos de Uma Avalanche”, a bióloga explica como ocorre a 

resistência dos insetos aos inseticidas, trabalhando assim o argumento de que as 

pulverizações, além de perigosas, podem causar problemas maiores. Seguindo a teoria de 

Darwin, as espécies mais fortes sobreviveram culminando no maior esforço para 

combatê-las. O professor de entomologia A. L. Melander, da Faculdade Estadual de 

Washington, já havia questionado, em 1914, a resistência dos insetos. A pergunta foi 

precoce já que, segundo Carson, foi o DDT que inaugurou a Era da Resistência.  

Antes de 1945, somente umas doze espécies tinham, ao que se sabia, criado resistência a 

qualquer dos inseticidas anteriores ao DDT. Com as novas substâncias químicas 

orgânicas e com os novos métodos concebidos para a sua aplicação intensiva, a resistência 

intensiva, a resistência começou a sua ascensão meteórica – (...) 137 espécies, em 1960. 

(p. 271). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), havia recrutado cerca de trezentos 

cientistas pelo mundo para avaliar a questão da resistência. Um deles, o britânico dr. 

Charles Elton, afirmou que estaríamos ouvindo os primeiros ribombos do que pode se 

tornar uma avalanche, se referindo ao impacto que a resistência causaria. Foi dessa fala 

que a autora se inspirou para nomear o capítulo de seu livro. Em 1958, o canadense dr. 

A. W. A Brown escreveu uma monografia para a OMS, alertando que o combate a 

doenças transmitidas por artrópodes - como a malária, febre tifoide e a peste bubônica -

poderia fracassar, a menos que o problema seja superado rapidamente. Carson questiona 

se seria sensato tentar controlar as doenças transmitidas por insetos usando métodos que 

pioram a situação.  

Nem todos os insetos haviam apresentado resistência até o momento, como os 

borrachudos, os maruins e as moscas-tsé-tsé. Outros como o piolho e as moscas 

domésticas tinham aumentado em escala global. Geralmente, o tempo que um inseto leva 

para tornar-se imune aos efeitos dos pesticidas é de dois ou três anos. Há casos que levam 

menos de uma estação ou até seis anos. O que faz com que o processo seja muito mais 

rápido que outros animais, como mesmo os humanos, é porque novas gerações de insetos 

surgem em questão de dias ou semanas, ao passo que levariam centenas ou milhares de 

anos para que a humanidade se tornasse imune aos pesticidas.  

Métodos mais eficientes e menos danosos foram apresentados no último capítulo 

da obra, nomeado “A Outra Estrada”. O título do texto faz menção ao poema de Robert 
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Frost sobre o ponto onde duas estradas se divergem, sendo necessário a escolha de uma 

delas. Para Carson, o caminho que estava sendo trilhado era enganosamente fácil e seu 

fim seria um desastre. A outra opção oferece a única possibilidade de preservação da 

Terra. A bióloga então lista diversas alternativas, todas biológicas, para o controle dos 

insetos. De maneira resumida, as técnicas são: esterilização masculina pela exposição de 

raios X que gerariam ovos inférteis, o uso de aromas ou sons que atuam como atraentes 

ou repelentes de insetos; controle biótico ou inseticida microbiano – isto é, se valer de 

doenças que afetam os insetos para combatê-los; e controle por inimigos naturais. 

Sômente levando em linha de conta essas fôrças de vida, e procurando cautelosamente 

orientá-las para dentro de canais favoráveis para nós mesmos, é que poderemos esperar 

conseguir uma acomodação razoável entre as hordas de insetos e nós mesmos. (p. 305). 

 Carson então encerra seu livro questionando novamente a tentativa de “controle 

da natureza”: um desejo arrogante nascido da “era Neanderthal” da biologia e filosofia 

que presumia que a Natureza existia para a conveniência do homem. Também critica os 

estudos ultrapassados de entomologia que, juntamente com as armas modernas, ao atacar 

os insetos, voltaram-se contra a Terra. 

Após o estudo da estruturação e argumentos de Primavera Silenciosa, reforçamos 

os seus pontos mais relevantes: a obra estava atualizada quanto a pesquisas científicas, 

tanto sobre dados sobre o impacto dos inseticidas como sobre relatos de especialistas que 

já haviam se colocado contra o uso dos insumos e diagnosticado os seus efeitos. A sua 

linguagem, embora sem simplificar fenômenos científicos, é acessível ao público não 

especialista em ciência, porque em nenhum momento a autora perde de vista os seus 

destinatários. Estabelece diálogos diretos e apela para o lado sensível das pessoas, que 

como ela, não desejam ver suas comunidades perdendo vida. Se Carson é precisa com 

seus interlocutores, também é ao se posicionar contra seus opositores: fabricantes de 

pesticidas sedentos por lucros e órgãos nacionais de controle de insetos e ervas daninhas. 

Não à toa, a linguagem bélica é utiliza na obra, em termos como “guerra química” e 

“ataque químico”,  

Mesmo afirmando constantemente que a natureza funciona de maneira interligada, 

a autora utilizou como metodologia a divisão dos capítulos para apresentar os efeitos dos 

pesticidas em diferentes grupos de seres vivos. Ela começou por explicar a história e 

funcionamento dos inseticidas; depois apresentou como eles desgastam as águas, ar, solo, 

vegetação e animais, para depois explicar seus efeitos no corpo humano, mais 
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precisamente; em seguida, discorreu sobre a resistência que os insetos têm; e, por fim, 

evidenciou práticas alternativas para contornar os problemas causados pelos insetos.  

Pedagogicamente, na maioria dos capítulos, a bióloga primeiro explica o 

funcionamento natural do tema do capítulo para depois explicar com exemplos e fatos 

como os inseticidas provocam o desequilíbrio na natureza. Como dados, a autora traz 

muitas vezes relatórios científicos ou comentários de doutores, departamentos oficiais e 

universidades, até então publicados de forma local. Também dialoga com matérias de 

jornais e obras em que cidadãos expressam sua revolta ao assistir a natureza sendo 

destruída. 

Assim, conclui que os inseticidas têm destruído e impactado a vida de modo geral, 

causando uma destruição muito difícil de controlar e reverter. Além disso, não são 

eficazes a longo prazo no combate de insetos e ervas daninhas, causando um prejuízo não 

só ambiental como também financeiro. Destarte, a bióloga argumenta que os estudos 

deveriam se voltar cada vez mais em buscas alternativas, que conciliam características da 

própria natureza com as necessidades humanas. 

 

2.3 O “Mito” de Primavera Silenciosa 

Em nossa pesquisa, foi muito comum encontrar em livros acadêmicos o discurso 

de que Rachel Carson, em Primavera Silenciosa, teria iniciado o movimento 

ambientalista global. Certamente sua importância é notável, mas é preciso traçar uma 

discussão que problematize se um único livro teria esse poder. Em seu livro The Myth of 

Silent Spring: Rethinking the Origins of American Environmentalism, Chad Montric 

problematiza o mito de que Primavera Silenciosa teria fundado o movimento 

ambientalista nos Estados Unidos. Sem negar a importância da obra e da repercussão 

imediata que trouxe ganhos para a regulamentação dos impactos ambientais e para a 

popularização da ecologia, Montrie recupera outras iniciativas importantes que são 

geralmente ignoradas nas narrativas que enfocam o pioneirismo de Carson.135 

No limite, iniciar a história da luta ecológica em 1964, com a publicação do “livro 

revolucionário”, como consequência dos desgastes do meio ambiente ocorridos no 

 
135 MONTRIE, Chad. The Myth of Silent Spring: Rethinking the Origins of American 

Environmentalism. University of California Press, 2018, p. 9. 
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contexto do pós-guerra, não permite investigar iniciativas anteriores de grupos 

preocupados com os impactos socioambientais decorridos da industrialização nos Estados 

Unidos.  

Desde seu início no século XIX, a manufatura industrial consumiu grandes quantidades 

de recursos naturais e gerou quantidades consideráveis de resíduos nocivos. Fábricas de 

têxteis e papel, fundições de ferro, curtumes de couro, fábricas de cartuchos (ou seja, 

munições), matadouros e outras indústrias despejaram milhões de galões de águas 

residuais – carregadas de produtos químicos de limpeza, resíduos de corantes, soluções 

de curtimento, óleo lubrificante e partes de animais – diretamente em córregos e rios 

locais.136 (Tradução nossa). 

O agravamento da poluição industrial, que trouxe consigo diversos problemas sanitários, 

acabou gerando apreensão e intervenção do estado pressionado pela população. Em 1878, 

com a organização de conselhos 0municipais e estaduais de saúde que reivindicavam leis 

de controle da poluição, Massachusetts aprovou uma lei que proibia a descarga de 

resíduos industriais não tratados e esgotos nos córregos e rios do estado.137 Na virada do 

século, Ellen Swallow Richards - primeira mulher a entrar e lecionar no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) e fundadora da área de química sanitária - teve um papel 

de destaque na luta pelo direito à água purificada na Nova Inglaterra. Estes são alguns 

exemplos de iniciativas em prol da manutenção do meio ambiente e saúde pública 

anteriores à Primavera Silenciosa. Acrescentados a estes, Montrie recuperou o ativismo 

dos moradores de Long Island que inspiraram Carson ao denunciar e processar o 

programa federal de pulverização em sua comunidade. Desta forma, 

As versões ambientalistas que veneram Primavera Silenciosa como peça central não 

apenas ignoram a crescente consciência ambiental provocada pela industrialização, mas 

também exibem um desprezo impressionante pelo ativismo anterior que ela provocou, até 

mesmo negligenciando o que estava acontecendo na véspera do lançamento do livro.138 

(Tradução nossa). 

A já existente conscientização ambiental americana, fruto da preocupação das 

consequências socioambientais da industrialização, foi o motivo pelo qual Primavera 

Silenciosa teve um grande impacto e recepção. A obra encontrou um público leitor, de 

 
136 Idem, p. 10. Texto original: “From its beginning in the nineteenth century, industrial manufacturing 

consumed vast amounts of natural resources and generated considerable amounts of noxious waste. Textile 

and paper mills, iron foundries, leather tanneries, cartridge (i.e., munition) factories, slaughterhouses, and 

other industry dumped millions of gallons of wastewater— laden with scouring chemicals, spent dyes, 

curing liquors, lubricant oil, and animal parts—directly into local streams and rivers.” 
137 Idem, p. 11. 
138 Idem, p. 12. Texto original: “accounts of environmentalism that venerate Silent Spring as a pivotal 

centerpiece not only miss the growing environmental awareness prompted by industrialization but also 

exhibit a striking disregard for the earlier activism that it provoked, even neglecting what was happening 

on the very eve of the book’s publication.” 
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um determinado espaço e tempo, que já havia percebido que o progresso industrial 

moderno precisava ser calibrado e controlado para proteger a humanidade e o restante do 

mundo natural. Assim, “um número incontável de pessoas já havia começado a fazer algo 

a respeito sem a orientação, inspiração ou orientação de Carson” (tradução nossa).139 

As considerações de Montrie são importantes para não desconsiderarmos o 

ativismo de diversos atores históricos ao privilegiar o papel de um, ou alguns indivíduos 

que, embora possam ter tido um papel notável na emergência do ambientalismo 

americano e devam ser reconhecidos na historiografia, não são suficientes para explicar 

a mudança ou a continuidade na história. A eleição de um “grande livro” do 

ambientalismo ganharia o mesmo peso de um “grande homem” (ou mulher) na 

interpretação da História quando, na verdade, movimentos sociais são iniciados e 

espalhados por pessoas comuns.140 A motivação de um grupo não é gerada, segundo o 

autor, “porque eles leram um determinado livro ou ouviram um certo discurso ou 

assistiram a um programa de televisão, mas (inicialmente, pelo menos) porque foram 

movidos por suas próprias circunstâncias reais” (tradução nossa). 141  

Ainda há um aspecto importante sobre a falta de complexidade e diversidade nas 

narrativas sobre a formação do movimento ambientalista: 

Muitos daqueles que fazem parte do movimento ambientalista ou que estão contribuindo 

para contar a história do movimento simplesmente não podem imaginar que trabalhadores 

e pobres e pessoas que não são brancas possam ter uma sensibilidade ambiental ou que 

possam participar de protestos ambientais, seja no passado ou presente. Eles também têm 

dificuldade em considerar as preocupações tipicamente multifacetadas dos trabalhadores, 

dos pobres, afro-americanos, latinos e outros como propriamente ambientais, 

desconsiderando qualquer esforço que vincule explicitamente problemas ambientais e 

injustiça econômica ou social, ou rotulando-o como outra coisa.142 (Tradução nossa). 

Desta forma, Montrie, além de questionar como um único livro poderia ter revolucionado 

a História dos EUA, problematiza os escritos sobre o fundamento do movimento 

 
139 Idem, p. 11. Texto original: “countless numbers of people had started to do something about it, without 

Carson’s prompting, inspiration, or guidance”. 
140 Idem, pp. 15-6. 
141 Ibidem. Texto original: “because they read a particular book or heard a certain speech or watched a 

television program but (initially, at least) because they were driven by their own actual circumstances”. 
142 Idem, pp. 18-9. Texto original: “Many of those who are part of the environmental movement or who are 

contributing to telling the movement’s story simply cannot imagine that workers and the poor and people 

who are not white might have an environmental sensibility or that they might participate in environmental 

protest, whether past or present. They also have trouble regarding the typically multifold concerns of 

working people, the impoverished, African Americans, Latinos, and others as properly environmental, 

discounting any effort that explicitly links environmental problems and economic or social injustice, or 

labeling it as something else.” 
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ambiental americano que muitas vezes ignoram iniciativas muitas das quais advindas de 

pessoas pobres, negras ou latinas.  

As críticas de Montrie são importantes para esta pesquisa por questionar vestígios 

de uma historiografia que eleva poucos e ignora as contribuições de minorias políticas. 

Da mesma forma que ele procurou contar a história do ativismo ambientalista americano 

lançando luz em iniciativas de pessoas “comuns”, o mesmo deve ser feito nas pesquisas 

historiográficas sobre qualquer movimento social. Para nós, que temos como objeto de 

pesquisa a contribuição de Rachel Carson, foi importante evidenciarmos as pessoas e 

iniciativas que estiveram ao redor dela, de modo a não interpretar suas ações de modo 

isolado, como se ela tivesse sozinha inventado a crítica ambiental. Trabalhar com estes 

limites nos permite também investigar a repercussão de seu livro no Brasil de maneira 

calibrada, sem o peso ou expectativa de encontrar em nossas fontes uma recepção 

descomunal.  

Dito isso, consideramos ponderar algumas considerações de Montrie sobre 

Carson. Concordando com a importância de não individualizar o motivo por uma 

mudança história, em nossa pesquisa, preferimos interpretar a trajetória da bióloga e os 

escritos de Primavera Silenciosa em diálogo com o conjunto de ações de cientistas e 

população no geral preocupados com os impactos ambientais que os circundavam.  Ao 

estudar sobre a vida da autora, percebemos um grupo de pessoas que fizeram parte da sus 

formação, as inspiraram, serviram como referência e motivaram a escrita do livro. Carson 

afirmou que a carta de Olga Huckings e a denúncia de um grupo referente às 

pulverizações do Departamento de Agricultura contribuíram para a decisão da sua 

pesquisa sobre pesticidas e na escrita do livro. Já a base científica da obra teve como 

referência especialistas de diversas áreas científicas que já estavam preocupados pelo uso 

de pesticidas. Ainda assim, Carson tem mérito pela escrita e coerência científica de 

Primavera Silenciosa, pois soube catalisar ideias e pesquisas especializadas e apresentá-

las de um modo pedagógico e acessível ao público de modo a convidá-los para ação. 

Destarte, um único livro não teria o poder de converter pessoas à causa ambiental, mas 

tem papel, somado à outras diversas experiências de cada indivíduo, de informar, 

divulgar, sensibilizar e sistematizar. Conforme discutimos na introdução da dissertação, 

o ambientalismo contemporâneo não inventou a conservação e proteção ambiental, mas 

possui características específicas de seu tempo, como o já histórico de degradação 

provindo das indústrias; a globalização; o fortalecimento de meios de comunicação de 
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massa; a síntese química de compostos; e o aumento do poder destrutivo de armas de 

guerra, como a nuclear. Por fim, Montrie foi assertivo em denunciar a falta investigação 

de grupos não brancos na história do movimento ambientalista americano, sabemos que 

isso decorre de uma tradição acadêmica elitista. Acrescentados a esta lacuna, parecemos 

que faltou incluir a contribuição de mulheres nas pesquisas científicas, porque também é 

por isso que a ampla divulgação de Primavera Silenciosa ganha destaque.  
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CAPÍTULO 3 - Os ecos da Primavera Silenciosa no Brasil 

 

 O presente capítulo aborda de forma mais direta a circulação da obra Primavera 

Silenciosa no Brasil, desde sua tradução em 1964 até o fim da década de 1970. 

Inicialmente, apresentamos alguns aspectos da conjuntura política, econômica e social da 

época. Discutimos como a conservação da natureza ganhou força na sociedade brasileira 

ainda que esta estivesse sob um governo autoritário. Em seguida, continuamos a abordar 

o contexto brasileiro com uma ênfase maior no processo de editoração da obra. Por fim, 

analisamos como o livro de Carson foi repercutido na imprensa nacional. 

 

3.1 Cultura, Natureza e Conservação Ambiental no Brasil 

 Primavera Silenciosa encontrou uma grande repercussão para além de seu país 

original e, ao longo dos nos, foi publicada e traduzida em outros locais. A obra foi 

traduzida para o alemão em 1962; para francês, sueco, dinamarquês, holandês, finlandês 

e italiano em 1963; para espanhol, português e japonês em 1964; para o islandês em 1965, 

norueguês em 1966, esloveno em 1972, chinês em 1979, tailandês em 1982, coreano em 

1995 e turco em 2004.143 

No Brasil, o ano de publicação coincidiu com o golpe que instaurou a Ditadura 

Militar (1964-1985) no país. Durante este período, de acordo com a tese de Antoine 

Acker, houve uma mudança na delimitação entre cultura e natureza. Durante os anos 70, 

a “natureza” enviesada pelo regime militar como algo hostil e que deva ser conquistado 

para exploração de recursos se transforma em uma natureza frágil que precisa ser 

protegida. A mudança foi promovida por diversos setores da sociedade que passaram a 

entender que a proteção ambiental é fundamental para a conservação da identidade e 

soberania nacional.  

Para a construção de sua argumentação, Acker evidencia, primeiramente, como a 

natureza é um elemento importante para a identidade brasileira, sendo caracterizada no 

hino e bandeira nacional. No hino, adotado oficialmente em 1922 e composto por Joaquim 

Osório Duque Estrada, é possível perceber como as condições ambientais brasileiras são 

 
143 STOLL, Mark. “Rachel Carson's Silent Spring, A Book that changed the world”. Site Environment and 

Society. 
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consideradas superiores, conforme a seguinte estrofe: Do que a terra mais garrida / Teus 

risonhos, lindos campos têm mais flores / Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida, no 

teu seio, mais amores. Já na bandeira, embora não esteja registrado em nenhum 

documento oficial, é de crença comum que os seus elementos enaltecem as características 

naturais nacionais:  

a esfera central azul significaria o céu estrelado, sem nuvens e o clima tropical ameno, 

sob um losango amarelo que evocaria o ouro e, de modo mais geral, os ricos recursos 

naturais, em um fundo tão verde quanto as florestas infinitas do país (tradução nossa).144 

Ainda que apresentada como uma característica nacional, a forma de interpretar a 

natureza não é estática, sendo objeto de debates, disputas e rupturas ao longo do tempo. 

Conforme apresentou o historiador, há duas principais interpretações sobre a relação da 

humanidade e natureza que competem entre si: a civilizatória e a conservacionista. A 

primeira, 

em grande parte inspirada pelo espírito colonial, definiu a construção da nação brasileira 

como um processo de superação de elementos selvagens e “atrasados”: o Brasil deve, 

portanto, libertar-se dos obstáculos ambientais, civilizar as populações submetidas ao 

domínio da natureza e transformar a floresta em terras agrárias para garantir a 

prosperidade nacional (tradução nossa).145 

Para tanto, sob tal visão, era necessário esforçar-se para colonizar territórios tidos como 

“selvagens” como ocorreu na “Marcha para o Oeste”: uma campanha que encorajava a 

agricultura colonizadora em Goiás e Mato Grosso, durante a ditadura do Estado Novo.146  

Já a visão conservacionista, ou romântica, parte do pressuposto que sendo a 

natureza um elemento de identidade nacional é imperativo a sua proteção. A base dessa 

ideia são os escritos fisiocratas das primeiras décadas do século XIX que indicaram a 

relação da conservação com benefícios econômicos. Um grande expoente brasileiro da 

interpretação foi José Bonifácio que alertou sobre o risco de o desmatamento levar ao 

empobrecimento do solo e desertificação e quem encorajava a agricultura familiar por 

conservar as matas.147 

 
144 ACKER, Antoine, The nature of the Brazilian flag: an environmental turn under military rule (1964-

1985). Forum for Inter-American Research (FIAR), Bielefeld , vol 13, mar. 2020, p. 69. 
145 Idem, p. 71. Texto original: “The civilizationist viewpoint, largely inspired by a colonial spirit, has 

defined the construction of the Brazilian nation as a process of overcoming wild and “backward” elements: 

Brazil must therefore liberate itself from environmental obstacles, civilize the populations subjected to 

nature’s dominion, and transform the forest into agrarian lands to ensure national prosperity.” 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. Texto original: “the central blue sphere for the star-spangled, cloudless sky and the balmy 

tropical climate, nested in a yellow rhombus evoking gold and, more generally, wealthy natural resources, 

against a background as green as the country’s endless forests.” 
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Conforme argumentou Acker, embora tais grandes, mas não únicas, interpretações 

sejam discordantes quanto à exploração do meio ambiente pelo humano, ambas seguem 

a concepção cristã que separa a natureza da cultura148. Tais visões foram postas em 

conjunto pelo escritor Afonso Celso, em 1900, na construção de sua teoria patriótica 

chama de Ufanismo. A ambígua lógica de patriotismo exulta a beleza e grandeza da 

natureza do país, maior motivo de orgulho nacional, ao mesmo tempo que incentiva a 

exploração de seus recursos tidos como abundantes. A paradoxal maneira de lidar com a 

natureza atingiu seu ápice no período desenvolvimentista, quando houve acelerações nos 

processos produtivos do Estado, iniciado no governo de Getúlio Vargas, em 1930, e 

estendido até o regime militar. Ao mesmo tempo, durante esse período, houve iniciativas 

de conservação da natureza que defendiam a proteção natural como como um valor 

nacional. Cientistas naturais de organizações como o Museu Nacional, Jardim Botânico 

e Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro, e mais tarde, os da Fundação Brasileira para 

Conservação da Natureza (FBCN), interferiram no interesse desenvolvimentista do 

Estado. Exemplos desses esforços foram o Código Florestal de 1934 e a criação de 

dezesseis parques nacionais entre 1934 e 1965. Na disputa entre exploração e conservação 

nacional, Acker interpreta o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) como marco 

da vitória da visão civilizatória devido aos seus projetos como a construção da capital 

brasileira no interior do país e pelo lançamento de programas de rodovias na Amazônia, 

ambas ações seguindo a lógica de conquista de regiões menos exploradas pelo homem. 

149 

Os governos militares pós-golpe de 1964 persistiram na lógica expansionista de 

conquista que, em 1966, resultou na operação Amazônia: “um conjunto de medidas 

legislativas, grandes projetos de infraestrutura e campanhas publicitárias visando a 

organização da colonização da Amazônia” (tradução nossa).150 A propaganda política 

justificou as intervenções no local como uma espécie de cruzada desenvolvimentista que, 

ao modernizar a região, ampliaria a potencialidade de seus recursos. Uma marca da 

política ufanista antropocêntrica foi a construção da Rodovia Transamazônica com 

 
148 Acker cita rapidamente outras concepções de natureza que não as dominantes, como a de indígenas e 

afro-brasileiros. Antropólogos como Philippe Descola e Eduardo Viveiros de Castro têm pesquisado como 

muitos indígenas não concebem o universo da maneira binária, isto é, natureza diferente da humanidade. 

Já em cultos como o Candomblé, há a crença na conexão mística entre água, terra, ar e fogo que se difere 

da visão de natureza propagada pela elite branca brasileira. Cf: ACKER, op. cit., p. 72. 
149 Idem, p. 72. 
150 Idem, p. 72. Texto original: “a set of legislative measures, major infrastructure projects and propaganda 

campaigns aimed at organizing the colonization of the Amazon”. 



80 

 

extensão de quase cinco mil quilômetros. O otimismo exagerado e inocente sobre a 

abundância dos recursos naturais teve que enfrentar a crescente preocupação ambiental 

em nível global que levou à Conferência de Estocolmo, em 1972. Na reunião promovida 

pela ONU, o regime militar brasileiro foi criticado pelas obstruções de informações na 

cúpula.151 No ano seguinte, o então presidente Médici criou a Secretaria do Meio 

Ambiente, um dos primeiros órgãos oficiais de proteção ambiental mundo, como resposta 

aos seus críticos que o acusaram de desonrar o Brasil quando se opôs a adotar normas 

internacionais de combate à poluição traçadas na Conferência.152 

Nos anos seguintes, setores da sociedade brasileira passaram a se colocar contra a 

política depredatória do regime militar. As primeiras pesquisas e levantamentos de 

organizações como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e a Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), publicadas na década de 70, 

indicaram que as políticas de colonização da Amazônia levaram a esgotamentos do solo. 

Em 1975, no 27º congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

ocorrido em Belo Horizonte e amplamente reportado pela impressa, dezenas de 

acadêmicos atacaram as políticas destrutivas da fauna e flora concretizadas pela Operação 

Amazonia. O título do congresso era “Por quê” e, em seu pôster, havia uma ilustração de 

um pássaro aparentemente morto. Segundo Acker, a ilustração seria uma referência 

implícita à obra Primavera Silenciosa de Carson o que demonstraria a ifluencia da autora 

em diferentes pautas referentes à degradação do meio ambiente.153 Contudo, José Roberto 

Ferreira, ao descrever o mesmo cartaz, criado pelo artista Luiz Diaz, interpretou que o 

pássaro seria “uma pomba, representando a paz, abatida sobre um ramo verde sugerindo 

a vida e esperança”. Neste sentido, a ilustração dialogaria com os debates realizados no 

evento a respeito da marginalização da comunidade científica no acordo nuclear do 

governo brasileiro com a Alemanha, naquele mesmo ano.154 

 

 
151 Idem, p. 73. 
152 Idem, p. 77. 
153 Idem, p. 74. 
154 FERREIRA, José Roberto. “Os anos de chumbo A SBPC no governo dos generais (1964-1985)”. IN 

NADER, Helena Bonciani; BOLZANI, Vanderlan da Silva; FERREIRA, José Roberto (Orgs). São Ciência 

para o Brasil: 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) [livro eletrônico]. São 

Paulo: SBPC, 2019, pp. 73-121. 
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Figura 2 - Cartaz da 27ª Reunião Anual da SBPC, 09 a 16 de julho de 1975, 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (MG) 

 

               Fonte: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).155 

Ainda que haja diferentes interpretações sobre o cartaz do 27º congresso da SBPC, 

o ponto principal levantado por Acker é que as críticas levantadas por cientistas da época 

refletem a virada na percepção da natureza promovida pela classe média brasileira 

sobretudo. As oposições às políticas depredatórias também estiveram presentes na 

impressa alternativa, na produção cinematográfica, na política da ala esquerda do único 

partido de oposição permitido (Movimento Democrático Brasileiro – MDB), em artistas 

visuais e em diversos movimentos sociais. Em 1971, foi criada a Associação Gaúcha de 

Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN); em 1973, o pintor Walter Garcia fundou o 

Movimento Arte e Pensamento Ecológico; e, em 1976, Chico Mendes e seus 

companheiros seringueiros lançaram a técnica dos empates, que consistia em formar 

correntes humanas ao redor de árvores ou áreas florestais para impedir sua extração. Em 

contexto urbano, no fim da década de 1970, cidadãos de Cubatão (SP), uma das cidades 

 
155 Disponível em: <http://sbpcacervodigital.org.br/handle/20.500.11832/5108>. Acesso: 01/07/2022. 
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mais poluídas do mundo até então, se organizaram em comissões para lutar contra a 

poluição do ar e da água causada por duas décadas de descontrolada industrialização.156  

Dentre as iniciativas ambientais da década de 1970, é interessante destacar a 

contribuição do agrônomo José Lutzenberger, primeiro presidente da AGAPAN e quem 

escreveu o primeiro manifesto ambiental brasileiro, cujo título é “Fim do Futuro”. A 

historiadora Elenita Malta Pereira escreveu uma biografia sobre o pioneiro nas discussões 

ecológicas que, por diversas vezes, afirmou ter sido inspirado por Rachel Carson. Então, 

como parte da discussão sobre a repercussão de Primavera Silenciosa no Brasil e para a 

compreensão do contexto histórico da emergência do ambientalismo, recuperaremos 

brevemente a trajetória do ativista. Lutzenberger se formou em agronomia, em 1947, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), onde ainda não se ensinava a 

utilizar pesticidas na agricultura, conforme afirmou o agrônomo. Somente em 1960, 

quando a universidade afirmou cooperação com a Universidade de Winsconsin, as 

discussões sobre uso de agrotóxicos foram implementadas.157 Após se formar, no final de 

1950, ingressou em um programa de pós-graduação na Louisiana States University 

(LSU), EUA, para especializar-se em Edafologia e Agroquímica.158 Depois de dois anos, 

ele retornou ao Brasil e ingressou no mercado de trabalho de sua área. Entre 1953 e 1956, 

trabalhou na Cia Riograndense de Adubos; depois foi trabalhar, por um ano, na também 

produtora de adubos Sulpampa; e, em seguida, tornou-se executivo da multinacional 

BASF.159 Inicialmente a empresa era especialista na produção de fertilizantes e, a partir 

da segunda década de 1960, em herbicidas.160 

Em 1970, incomodado pela ênfase da empresa na produção de pesticidas, o 

agrônomo pediu demissão. Elenita Pereirea chamou esse momento de “conversão” e 

Carson, como uma das principais referências sobre ecologia para Lutzenberger, teve 

papel no acontecimento. Conforme o ativista discorreu sobre Primavera Silenciosa, em 

uma conferência aos estudantes da UFGRS: 

Este livro, pode-se dizer que foi o que acendeu a primeira faísca da atual preocupação 

pelo ambiente. Apesar de alguns pontos fracos, logo ferozmente atacados pela indústria, 

a Senhora Carson, em uma linguagem apaixonada e apaixonante, conseguiu alertar e ser 

 
156 ACKER, op. cit., pp. 76-7. 
157 PEREIRA, Elenita Malta. A ética da convivência ecossustentável: uma biografia de José Lutzenberger. 

Porto Alegre, RS. Tese de Doutorado. PPG História. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

alegre, 2016a., pp. 62 e 64 
158 Idem, p. 66. 
159 Idem, p. 69. 
160 Idem, p. 70 



83 

 

ouvida pelo grande público. Sem este livro, ainda não teríamos, pelo menos em alguns 

países, os primeiros passos de uma legislação ambiental. Não haveria ainda a atual 

retomada dos métodos biológicos e integrados na agricultura.161 

Em uma entrevista, o agrônomo contou que fora seu antigo chefe da BASF que 

havia lhe apresentado Primavera Silenciosa, “como se fosse um tremendo escândalo: 

onde é que já se viu escrever este monte de coisas contra nossos lindos produtos 

fitossanitários! Daí eu peguei o livro e o li de ponta a ponta e fiquei impressionado”162. 

Em seguida, a empresa se juntou a outras multinacionais agroquímicas em uma campanha 

difamatória da obra. Sobre o acontecimento, ele relatou: 

Pra mim foi um tremendo choque. Eu tenho um grande respeito pelos meus diretores e 

toda aquela gente. Afinal de contas, mesmo com certas visões diferentes eu os 

considerava uns grandes caras. Eu tava vendo a indústria química, era um troço louco. Eu 

não tenho problema com a química em si. Para mim, é uma das grandes conquistas da era 

moderna. Mas quando surgiu este livro, os meus superiores no campo dos agrotóxicos em 

vez de começar a pensar a se preocupar [com] o que nós estamos fazendo de errado, eles 

começaram uma campanha de vituperação contra esta mulher. A BASF propriamente não 

fez propaganda pública, mas interna: os documentos que eu vi lá dentro eram horríveis. 

Isso me chocou profundamente. Mas a indústria química moderna fez uma campanha 

violenta contra essa mulher (...). Essa coisa me chocou profundamente porque já a 

conhecia antes do livro [não pessoalmente]. A Rachel Carson era uma grande naturalista, 

uma pessoa duma tremenda capacidade científica acumulada, sensibilidade artística, 

estética e naturalista. (...) eu já tinha lido três ou quatro livros dela, tudo livro muito bom, 

de grande sensibilidade, grande profundidade.163 

Pereira encontrou, no Arquivo Privado de José Lutzenberger (APJL), em Eldorado 

do Sul-RS, alguns documentos que relataram um “sumiço” da obra Primavera Silenciosa 

que teria sido orquestrado por empresas químicas. O primeiro documento, datilografado 

e sem autoria, denunciou que edições do livro desapareceram 

em todo o território nacional. Fala-se sobre grandes fogueiras feitas com livros comprados 

em todas as livrarias do país. Na verdade o livro desapareceu e, embora a procura, não 

houve outra edição. Tudo muito estranho!164 

 O segundo documento encontrado foi um livreto, distribuído pela empresa 

agroquímica Dow Chemical, intitulado Outono Silencioso, de autor desconhecido. O 

 
161LUTZENBERGER, José. A problemática da química na agricultura. Conferência pronunciada para 

estudantes de Agronomia. 1973 (APJL), p. 16 apud PEREIRA, op. cit., 2016, p. 186. 
162 LUTZENBERGER, José. Depoimento sobre o início da AGAPAN. Entrevista a João Batista Aguiar. 

Porto Alegre, 11/03/1986, p. 6, APJL apud PEREIRA, op. cit., 2016, pp. 188. 
163 Ibidem. 
164 AUTOR DESCONHECIDO. Pelos meandros dos interesses do império dos defensivos. 

S/Data. S/local, (APJL), folha 8 apud PEREIRA, op. cit., 2016, pp. 187. 
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texto apontou que foram as indústrias químicas que “sumiram” com o livro, na tentativa 

de ocultar dos brasileiros o alerta contra o uso de seus produtos. É interessante recuperar 

a nota de rodapé de Pereira que explica a referência do título do livreto: 

O autor, Henry Lewert, escreveu uma ficção, que, em muitos trechos, parece-se com 

Primavera Silenciosa. Começa com uma comunidade agrícola que prosperou com a 

tecnologia química. Porém, com o tempo, as pessoas ficaram preocupadas com a poluição 

do ar e da água: “uma boa parte de suas preocupações tem motivos; mas parte é apenas 

uma reação excessiva a riscos imaginários ou a histórias alarmistas”. As preocupações 

levaram a leis “para limitar a utilização dos fertilizantes necessários e banir o uso dos 

defensivos úteis, sem compreender que estarão aumentando os preços de alimentos, 

roupas e materiais de construção (...). as plantas estão começando a murchar nos campos; 

nas árvores, as folhas começam a secar e a morrer [grifos meus]” (LEWERT, 1979, p. III, 

APJL). Além disso, em virtude do aumento populacional e consequente risco de “fome”, 

o autor defende que “os produtos químicos para a agricultura são mais necessários do que 

nunca, para manter nossas fontes de alimentos e proteger a saúde pública” (p. 2). Trata-

se de uma tentativa de legitimar o uso os pesticidas, invertendo os argumentos dos 

ambientalistas, como se a falta dos produtos químicos fosse a causa dos problemas 

infligidos à natureza e à saúde pública.165 

 Embora as fontes encontradas por Malta sejam insuficientes para afirmar que 

houve uma campanha de censura de Primavera Silenciosa, elas são importantes, aliadas 

ao testemunho de Lutzenberger, para nos indicar que a obra causou algum impacto nos 

produtores de agroquímicos em contexto brasileiro. Talvez essa hipótese explique o 

motivo pelo qual a obra demorou a ser republicada no país. 

Em meio ao contexto conturbado, Lutzenberger levou oito anos desde sua 

primeira leitura de Primavera Silenciosa até sua demissão na BASF, em 1970. Para ele, 

foi um processo que o fez se desvincular da empresa de agrotóxicos e se envolver na luta 

ecológica. Anos depois, o agrônomo foi chamado de “Rachel Carson do Brasil” no portal 

Mother Earth que publicou uma entrevista que ele havia concedido ao amigo Herman E. 

Daly. Segundo Pereira, Daly tinha como objetivo apresentar o agrônomo para o público 

norte americano.166 A explicação da relação de Carson com Lutzenberger é justificada da 

seguinte forma: 

 

“Lutz”, como é chamado por seus muitos amigos, está essencialmente desempenhando 

no Brasil hoje o mesmo papel desempenhado por Rachel Carson, dos EUA, no início dos 

anos 1960. Na verdade, pode ser mais correto dizer que ele está operando como uma 

combinação de Rachel Carson, Paul Ehrlich, Amory Lovins e David Brower, porque 

Lutzenberger vem dedicando seus esforços para combater não apenas uma ameaça à 

ecologia, mas quatro: pesticidas, superpopulação, desperdício de energia e energia 

 
165 PEREIRA, op. cit., 2016, pp. 187, nota 83. 
166 Idem, p. 544. 
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nuclear. Além disso, fundou a associação de proteção ambiental mais eficaz do Brasil, a 

AGAPAN. 167 (Tradução nossa). 

Desta forma, pudemos observar que Lutzenberger teve um papel de destaque entre 

as iniciativas civis em prol da conservação do meio ambiente ocorridas durante o regime 

militar. Tal movimento configurara o que Acker denominou como “virada ecológica” que 

recuperou a tradição conservacionista, modernizando-a e amplificando-a, e se estabeleceu 

no Brasil em oposição à propaganda antropocêntrica difundida pelo governo autoritário. 

Essa perspectiva conseguiu se fortalecer em pleno contexto de perseguição, tortura e 

assassinato de opositores à ditadura, por ser considerada inofensiva pelos governantes. 

Contudo, para o historiador, o pensamento ambiental da década de 1970 foi altamente 

subversiva porque se constituía por uma profunda crítica integral ao modelo econômico 

e político dos militares.168 

Na maioria das vezes, o regime militar via os ambientalistas como nada mais do que 

ingênuos amantes da natureza e pouco se importava com suas atividades e menos ainda 

com as mensagens políticas que transmitiam. Por ter permanecido amplamente intocado 

pela censura e repressão, o pensamento ambientalista pôde se espalhar por toda a 

sociedade, especialmente no contexto de uma crise ecológica globalmente reconhecida, 

como um modelo alternativo de identificação nacional ao regime. 169 (Tradução nossa). 

Embora nas décadas de 1970 e 80 tenha havido uma intensa mobilização que derrotou 

projetos que geram degradação ambiental, como as operações industriais em Cubatão, a 

política civilizacionista causou muitos impactos no meio ambiente. A agricultura tem uma 

forte contribuição quando o assunto é devastação ambiental, já que a monocultura, “como 

a cana-de-açúcar, é apontada como principal vetor da ocupação territorial e da supressão 

da cobertura vegetal no país”170. O quadro de impactos ambientais causados pela 

agricultura se agravou durante a Revolução Verde, ocorrida nas décadas de 1960 e 1970 

 
167 DALY, Herman. Jose Lutzenberger: The Rachel Carson of Brazil. Interview. July/August 1981. Texto 

original: “Lutz,” as he is called by his many friends, is essentially playing the same role in Brazil today as 

was played by Rachel Carson of the U.S. in the early 1960’s. In fact, it might be more accurate to say that 

he’s functioning as a combination Rachel Carson, Paul Ehrlich, Amory Lovins, and David Brower, because 

Lutzenberger has been dedicating his efforts to fighting not just one threat to the ecology, but four: 

pesticides, overpopulation, energy waste, and nuclear power. In addition, he founded Brazil’s most effective 

environmental protection association, AGAPAN. 
168 ACKER, op. cit., p. 78. 
169 Ibidem. Texto original: Most of the time, the military regime saw environmentalists as nothing more 

than ingenuous nature lovers and did not care much about their activities and even less about the political 

messages they conveyed. Because it remained widely untouched by censorship and repression, 

environmental thinking could spread throughout society, especially in the context of a globally recognized 

ecological crisis, as an alternative model of national identification to that of the regime. 
170 MARTINEZ, op. cit., p. 56. 
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no Brasil, quando ocorreram mudanças na produção agrícola como o uso de novas 

tecnologias e agrotóxicos171. Quanto a estes,  

os primeiros registros de compostos organoclorados foram feitos no ano de 1946. Nesse 

mesmo período foram introduzidos os inseticidas sistêmicos e, em 1958, os antibióticos 

à base de sais de estreptomicina. Durante os anos de 1954 a 1960, foi intenso o processo 

de registro de novos produtos junto ao Ministério da Agricultura. Os números divulgados 

pelo serviço de defesa sanitária vegetal davam conta de que 2.045 produtos haviam sido 

registrados no período.
172

 

Esse processo histórico está relacionado com mudanças que o país passou a partir 

de 1950. Antes, ele estava longe da linha de frente do processo de industrialização e 

urbanização que outros lugares começaram a experimentar no século anterior. O quadro 

começou a se alterar com investidores internacionais atraídos pelos recursos naturais, mão 

de obra barata, mercado consumidor em expansão e o enorme território a ser explorado. 

A tecnocracia do governo autoritário do regime militar proporcionou um rápido 

crescimento econômico acompanhado com o aumento demográfico, expansão da 

paisagem urbana, obras de infraestrutura e áreas industriais. O processo trouxe profundos 

impactos ambientais com a expansão da paisagem urbana, derrubada de florestas tropicais 

para uso da agropecuária e a conversão de áreas rurais tradicionais em operações de larga 

escala baseadas em máquinas e agrotóxicos173. Foi nesse período que o livro de Carson 

chegou ao Brasil, trazendo casos e informações relacionadas sobretudo ao contexto 

americano, mas que encontrou leitores que pensavam o caso brasileiro. 

 

3.2 A publicação de Primavera Silenciosa no Brasil 

A Companhia Melhoramentos de S. Paulo, uma das maiores editoras e empresas 

do Brasil174, foi a responsável por publicar Primavera Silenciosa no Brasil. A obra foi 

traduzida por Raul de Polillo e integrou a Série Hoje e Amanhã. O motivo pela tradução 

do livro pode ser pela intensificação da destruição da natureza e o começo das discussões 

 
171 RIBAS, P. P.; MATSUMURA, A. T. S. “A química dos agrotóxicos: impacto sobre a saúde e meio 

ambiente”. Revista Liberato, Novo Hamburgo, v. 10, n. 14, 2009, p. 150. 
172 ALVES FILHO, op. cit, p. 25. Com fontes de LIMA, A. D. F. Seis anos na Direção da Defesa Sanitária 

Vegetal. Rio de Janeiro: G. B. (Brazil), 1960, p. 62. 
173 Idem, pp. 116-117 
174 Desde sua fundação em 1890, a Melhoramentos atua na produção de produção de materiais de 

construção e papel, material pouco produzido no Brasil até então, e na prestação de obras de saneamento e 

urbanização em São Paulo. HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Trad. de Maria da 

Penha Villalobos, Lólio Lourenço de Oliveira e Geraldo Gerson de Souza. 3ª ed. São Paulo: EDUSP, 2012, 

p. 372. 
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e lutas ecológicas no Brasil e no globo, ou mesmo porque o livro de Carson se tornou um 

best-seller em outros lugares do mundo. É importante ressaltar que a bióloga já tinha um 

de seus livros, O mar que nos cerca, publicado no Brasil pela Cia. Editora Nacional, com 

tradução de Brenno Silveira, no início da década de 1950. 

Figura 3 – Capa de Primavera Silenciosa, Edições Melhoramentos (1964). 

 

Figura 4 – Capa de O Mar que nos Cerca, Cia Editora Nacional (1956). 

 

Conforme está indicado na primeira e segunda edição de Primavera Silenciosa 

(em 1964 e 1969, respectivamente), Polillo teve a assessoria de dois profissionais para 
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auxiliá-lo na tradução, dado aos vocabulários específicos da biologia e medicina.  Na 

página 6 de ambas as edições, consta o seguinte agradecimento do tradutor: 

Para a nomenclatura brasileira, tanto científica como vulgar, de sêres, enfermidades e 

substâncias mencionados nesta obra, o tradutor conto com o recurso de livros 

especializados, bem com pesquisas e a devota colaboração de Lia de Abreu Sacchetta, 

formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo 

(História Natural, com especialização em Biologia), e do Prof. Dr. Francisco de Assis 

Sporques, Assistente de Ensino da Escola Paulista de Medicina. A ambos, os nossos 

sinceros agradecimentos. 

Segundo nossas pesquisas, Polillo já havia traduzido outras obras da 

Melhoramentos, inclusive para a Série Hoje e Amanhã. Por exemplo, em uma nota de 

divulgação em 1960, é informando que ele era o responsável pela tradução de África de 

Hoje, de Ellen e Attilio Gatti175. O tradutor também foi escritor tendo lançado, em 1924, 

Kirmah: a sereia do vicio moderno. Em A Gazeta (SP), a obra é divulgada apresentando 

Polillo como “jovem escritor”, “nosso colega do ‘Jornal do Commercio’” e também autor 

de “Dansa do Fogo”.176 As informações da fonte impressa corroboram os dados, 

encontrados no site da Livraria Traça, de que Kirmah foi editado pela Cia. Graph. Editora 

Monteiro Lobato e que Polillo “nasceu em Tatuí/SP 1898, [era] jornalista, crítico de arte 

e comentarista internacional”177. 

 O período de publicação de Primavera Silenciosa era de instabilidade tanto 

política, por conta do golpe militar em 1964, quanto econômica, já que entre os anos 1960 

e 1964 a inflação atingira o mercado editorial fazendo com que o custo de impressão 

subisse 30%, em 1958, e 250% em meados de 1961. Neste mesmo ano, também houve 

elevação do preço do papel de seis para 150 cruzeiros, situação que se manteve até 

1966.178 Diante desse cenário, o historiador Laurence Hallewell inferiu que os editores 

não ousavam publicar um livro sem a certeza de que ele seria vendido rapidamente179. No 

entanto, o mesmo autor afirmou que as estatísticas oficiais apresentaram apenas um 

pequeno declínio da produção de livros entre 1963 e 1964 (de 4.010 títulos e 54.222.606 

 
175 CONDÉ, José. “Escritores e Livros”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, n. 20.558, ano LIX, 1960, p. 

2 do Segundo Caderno. 
176 “Kirmah: a sereia do vicio moderno – o novo livro de Raul Polillo”. A Gazeta, São Paulo, n. 5658, ano 

XIX, 1924, p. 1. 
177 Site da Livraria Traça. Disponível em: <https://www.traca.com.br/livro/16231>. Acesso em 

12/04/2022. 
178 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Trad. de Maria da Penha Villalobos, Lólio 

Lourenço de Oliveira e Geraldo Gerson de Souza. 3ª ed. São Paulo: EDUSP, 2012, p. 600 e 602. 
179 Ibidem. 
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exemplares naquele ano para 3.882 títulos e 51.912.564 exemplares neste ano), talvez 

porque as editoras tivessem papel em estoque.180  

Em relação ao contexto editorial da obra, é anunciado na última página da edição 

de 1964 que Primavera Silenciosa fazia parte da Série Hoje e Amanhã, da 

Melhoramentos, que reúne: 

Temas fascinantes descritos com clareza e objetividade, focalizando o porvir da 

Humanidade segundo os prognósticos, cálculos e teorias dos cientistas hodiernos, e 

procurando avaliar os progressos e a indubitável supremacia do espírito humano sobre as 

efêmeras coisas materiais. 

Ainda naquela página são listados os seguintes livros que compõem a série: O 

futuro Já Começou, de Robert Jungk; Mistério do Encontro e A Humanidade Ora, ambos 

de Wladimir Lindenberg; Igual aos Deuses, de Diether Stolze; De onde viemos – para 

onde vamos, de Heinrich Faust; Aforismos para a sabedoria na vida, de Arthur 

Schopenhauer; Decadência e Regeneração da Cultura, de Albert Schweitzer; e Origem 

e destino da Vida, de F. M. Bergounioux. É interessante notar que Carson tinha o 

penúltimo autor citado, Albert Schweitzer, como referência e dedicou Primavera 

Silenciosa a ele. Em sua dedicatória, citou o seguinte escrito do autor: “O Homem perdeu 

a sua capacidade de prever e de prevenir. Ele acabará destruindo a Terra”. 

Por meio de anúncios de jornais, como um no Jornal do Brasil (RJ), de 1967, foi 

possível averiguar mais duas obras constituintes da Série Hoje e Amanhã: Crimes contra 

a Natureza, de Hans-Joachim Netzer; e Mundo de Hoje – Mundo de Amanhã, de Ernst 

Sambhaber 181. 

Ainda que o projeto da Melhoramentos tenha sido classificado como “série”, é 

interessante recuperarmos algumas discussões sobre o processo de lançamento de 

coleções para auxiliar-nos a entender mais sobre o contexto editorial de Primavera 

Silenciosa no Brasil.  

Ao pesquisar a Coleção Atualidades Pedagógicas da Companhia Editora 

Nacional, de 1931 a 1981, a historiadora Maria Rita de Almeida Toledo recuperou o 

trabalho de Isabelle Olivero182 - especialista em história do livro e das edições na França, 

e particularmente em coleções no século XX, na perspectiva proposta por Roger Chartier 

 
180 Idem, p 603. 
181 Anúncio Série Hoje e Amanhã, Jornal do Brasil, n. 171, ano LXXVII, 1967, p. 24. 
182 OLIVERO, Isabelle. L'invention de la collection: de la diffusion de la littérature et des savoirs à la 

formation du citoyen au XIXe siècle. Paris, Imec/Maison des Sciences de l’Homme, 1999. 
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e Henri-Jean Marin em Histoire de l’édition Française (1990). Segundo Olivero, a 

coleção é uma prática editorial que visa a ampliação do mercado livreiro, “cativando 

novos leitores e propiciando novas formas de uso [de um livro]”183. Dessa maneira, uma 

literatura já lançada e traduzida pode ganhar um novo formato e ser adaptada para um 

novo público, como um produto especialmente desenvolvido para ele. Um exemplo são 

os livros infantis que possuem letras maiores, textos mais curtos e muitas ilustrações184. 

No contexto francês do século XIX, quando as coleções tiveram suas produções 

intensificadas, a estratégia editorial, para além de “ampliar o mercado consumidor de 

livros em um período de crise da indústria livreira francesa”, tinha a missão de “educar, 

civilizar, universalizar e edificar”185. 

As coleções possibilitam ampliar o público leitor pelo barateamento de custos de 

cada título, dado a padronização “em termos de cobertura (capa, lombada, contracapa), 

de estrutura interna (estabelece-se um modelo no qual os textos publicados são 

submetidos) e de estratégias de divulgação [...].”186 Assim, pelo estabelecimento de um 

padrão que unifica a coleção, os custos editoriais são reduzidos, considerando também o 

trabalho de especialistas editoriais que se concentram na produção geral e não de cada 

obra. 

O estudo das coleções pela história cultural possibilita reconstruir as práticas 

específicas dos editores, que investem em aparelhos críticos, e redesenhar os leitores 

imaginados por eles. Como na França há uma abundância de títulos e autores, cada 

coleção oferece uma operação de seleção feita pelo editor na qual são apresentados os 

critérios de reunião das publicações, “de modo que os leitores possam, em vez de escolher 

cada título, optar por um conjunto de obras que atenda ao seu interesse, com a garantia 

dada pelo editor da qualidade da seleção”. Os públicos de cada coleção podem ser 

diversos - como moças, religiosos ou interessados em divulgação científica, todos 

confiantes na curadoria editorial e com a vantagem de obter preços mais acessíveis. 187 

 Como cada projeto editorial visa um público de leitor característico, cada coleção 

possui um sistema de difusão também específica.  

 
183 TOLEDO, Maria. Rita de Almeida. Coleção Atualidades Pedagógicas: do projeto político ao projeto 

editorial (1931-1981). São Paulo: Edusp, 2020, p. 19 
184 Idem, p. 20. 
185 Ibidem. 
186 Idem, p. 21. 
187 Idem, p. 22. 
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O editor não oferece ao leitor um título novo, mas um conjunto de títulos organizados em 

determinada ordem. Nela está inserida uma proposta específica, que orieta o leitor para 

determinada forma de lê-los (proposta por seu aparelho crítico). Esses títulos contam com 

círculos específicos de distribuição, como no caso da Bibliothèque des Chemins de Fer 

(produzida pela casa de edição Hachette), que visava o passageiro, distribuída nas 

estações de trem e também nelas divulgada.188 

Ainda restam maiores investigações sobre o projeto da Série Hoje e Amanhã da 

Melhoramentos, bem como sobre cada obra que a constitui. É possível inferir que a série 

tinha como característica reunir diversas obras internacionais, que analisaram as ações da 

humanidade na sua contemporaneidade com o objetivo de lançar direcionamentos para o 

presente e futuro, e divulgá-las para o público brasileiro. As estratégias de divulgação em 

periódicos adotadas diferenciavam ora apresentando a obra sozinha - mas sempre fazendo 

menção a série que ela faz parte, ora fazendo propaganda da coleção inteira. 

Contextualizar Primavera Silenciosa como integrante de uma série abre o leque de 

instrumentos de análise, pois nos permite analisá-la considerando o trabalho editorial em 

que foi publicada. A obra não foi traduzida e publicada separadamente, mas dentro de um 

projeto que visava alcançar um público específico de leitores e convidá-los para se 

debruçarem sobre o grande tema em cada livro da série. 

 

3.3 A repercussão de Primavera Silenciosa na imprensa brasileira 

Por meio das palavras-chave “Primavera Silenciosa” e “Rachel Carson”, na busca 

dos acervos digitais da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, foi possível encontrar um 

número razoável de materiais relacionados à obra. São anúncios, notas de divulgação. 

resenhas, comentários e notícias que dizem respeito tanto exclusivamente ao livro e/ou a 

autora, quanto sobre agricultura, preservação ambiental e uso de inseticidas, que citaram 

as considerações da bióloga sobre o assunto. Das unidades federativas existentes no Brasil 

na época, houve ao menos uma menção sobre o livro ou à autora em jornais e revistas de 

dez delas: Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Percorrendo páginas dos 24 impressos consultados, ao longo de dezessete anos, é 

possível notar algumas questões gerais. Na década de 1960, parte das referências a 

Primavera Silenciosa vieram de anúncios ou notas de divulgação do livro em colunas 

 
188 Idem, p. 23. 
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literárias destinadas à apresentar novos lançamentos e fazer comentários curtos. Contudo, 

as citações da obra não se limitaram à divulgação, havendo textos que mencionam o livro 

pela sua importância em assuntos como o uso e malefícios de inseticidas. Grande parte 

delas se baseiam em notícias do estrangeiro que, após o alarde de Carson, passaram a 

investigar os efeitos dos pesticidas. Alguns poucos relacionaram os conteúdos do livro 

com o contexto brasileiro, mas a impressão geral é que havia uma escassez de estudos 

sobre o tema no Brasil. Nos anos 1970, esse panorama começa a mudar, passando a 

abordar o tema em relação com pesquisas e dados referentes às especificidades brasileiras. 

Comecemos a análise com um panorama sobre os anúncios e comentários 

literários sobre Primavera Silenciosa. Antes mesmo de sua publicação no Brasil, dois 

grandes jornais anunciaram o processo de tradução da obra. Em março de 1964, Valdemar 

Cavalcanti escreveu uma nota sobre o best-seller estar em processo de tradução pela 

Melhoramentos.189 Cinco meses depois, o Jornal do Brasil (RJ) anunciou a programação 

de lançamento da obra na coluna Literatura que destacou o Plano das Edições 

Melhoramentos. Primavera Silenciosa era um dos treze livros que seriam publicados pela 

editora.190 

Já lançada, a obra foi comentada, só no mês de novembro, seis vezes por cinco 

impressos. De maneira geral, ela foi apresentada como um protesto em favor da natureza 

pautado em pesquisas. Alguns jornais destacaram a atenção que o presidente dos EUA 

John F. Kennedy deu às denúncias de Carson e algumas características do livro, como a 

quantidade de página e o seu preço. Um exemplo é o seguinte anúncio de O Jornal (RJ):  

PRIMAVERA SILENCIOSA, de Rachel Carson. Livro baseado em pesquisas científicas 

que expõe e prova os resultados danosos para a Natureza, advindo do uso indiscriminado 

de produtos químicos no combate a insetos. E um eloquente protesto em nome da unidade 

da Natureza inteira, um protsto em favor da Vida. Ruidoso ‘besst-seller’ nos Estados 

Unidos. Ora que traz uma grande advertência. Com base estritamente científica, constitui 

corajosamente revelação das fôrças que o homem moderno pôs em ação, em sua 

indiscriminada guerra contra a vida – vol. Ilustrado, de 308 páginas. Cr$ 3.200,00 – 

Edições Melhoramentos. – Em tôdas as livrarias.191 

Além dos anúncios e comentários com recursos apenas escritos, destacamos o uso 

de uma imagem da capa do livro em A Luta Democrática (RJ). No texto, que acompanha 

 
189 CAVALCANTI, Valdemar. “Jornal Literário”. O Jornal, Rio de Janeiro, 24 mar 1964, n. 13.127, ano 

XLIII, Segundo Caderno, p. 2. 
190 BURNETT, Lago Burnett. “Plano das Edições Melhoramentos”. Jornal do Brasil (RJ), n. 205, ano 

LXXXIV, 1964, p. 10, caderno B. 
191 “Vitrine e Livros anuncia”. O Jornal, Rio de Janeiro, n. 13.393, ano XLVI, 22 nov 1064, Quarto 

Caderno, p. 2. 
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a iconografia, sugere-se que tanto cientistas e autoridades públicas, como quem faz uso 

de inseticidas no lar ou em propriedades agrícolas, lessem o livro.192 No ano seguinte, 

chamamos a atenção para os anúncios no Jornal do Brasil publicados em quatro datas 

distintas do mês de maio, sob o título de “A humanidade está morrendo aos poucos”. O 

longo texto – para um anúncio – trabalha principalmente a advertência da autora de que 

todos os dias as pessoas estão comendo e bebendo veneno. Assim a estratégia de 

divulgação do livro é chocar os leitores. No fim do anúncio é possível verificar o aumento 

do preço do livro: 

Talvez não esteja longe o dia em que, terminado o inverno, a estação das flôres virá sem 

pássaros, sem homens, sem flôres. Será a “Primavera Silenciosa”, quando tudo terá 

morrido. “Primavera Silenciosa”, obra de autoria da biologista Rachel Caron, é um livro 

que encerra terrível advertência: V. pode estar comendo e bebendo veneno diariamente. 

A água que mata sua sêde e o alimento que V. ingere podem conter uma partícula do 

veneno que os homens, no afã de destruir animais daninhos, espalham por todos os cantos 

do plâneta. Um drama insidioso se processa no ar, nos líquidos e nas entranhas da terra: 

o homem está recebendo a silenciosa resposta da Natureza, que não permite o extermínio 

de nenhuma de suas criaturas, mesmo as perniciosas pra o gênero humano. Leia os 

episódios dêste drama nas páginas “Primavera Silenciosa”, editado pelas Edições 

Melhoramentos – um livro que o fará estremecer a cada página. Em tôdos as livrarias, ao 

preço de Cr$ 4.000.193  

Em 1966, ano que saiu a segunda edição do livro, os anúncios e notas 

bibliográficas não pararam. Há a ocorrência destas em seis impressos, sem grandes 

novidades na forma de comentar o livro, geralmente o colando ao lado de outros livros 

que foram (re)lançados. No ano seguinte, no Jornal do Brasil (RJ), saíram dois anúncios 

ilustrados sobre sete títulos da série Hoje e Amanhã. A propaganda é grande, ocupando 

metade da página em ambas as ocasiões. A imagem está à esquerda mostrando oito livros 

empilhados uns sobre os outros e ao lado direito há maiores informações sobre eles 

(nome, autor, quantidade de páginas, preço e sinopse). O valor dos livros está na nova 

moeda, Cruzeiro Novo, sendo o custo de Primavera Silenciosa NCr$ 4,70. 194 

Conforme vai se aproximando o fim da década de 1960, os anúncios e comentários 

sobre a obra vão diminuindo, até porque o livro não foi mais reeditado. Sendo assim, o 

 
192 VIANA, Marfa Barbosa. “Livros e Comentários”. A Luta Democrática (RJ), n. 3310, ano XI, 1964, 

p.2, 2º caderno. 
193 Anúncio “A humanidade está morrendo aos poucos”. Jornal do Brasil, n. 107, ano LXXV, 1965, p. 5, 

Caderno B; Anúncio “A humanidade está morrendo aos poucos”. Jornal do Brasil, n. 110, ano LXXV, 

1965, p. 7, Caderno B; Anúncio “A humanidade está morrendo aos poucos”. Jornal do Brasil, n. 115, ano 

LXXV, 1965, p. 5, Caderno B; Anúncio “A humanidade está morrendo aos poucos”. Jornal do Brasil, n. 

121, ano LXXV, 1965, p. 5, Caderno B. 
194 Anúncio “Série Hoje e Amanhã”, Jornal do Brasil, n. 139, ano LXXVII, 1967, p. 5 do Suplemento do 

Livro n. 14; Anúncio “Série Hoje e Amanhã”, Jornal do Brasil, n. 171, 1967, ano LXXVII, p. 24 

Suplemento do Livro n. 15.  
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período de investida de propaganda, por parte da Melhoramentos, se concentrou nos cinco 

primeiros anos consecutivos da tradução brasileira.  

Talvez a parte mais interessante sobre a repercussão de Primavera Silenciosa na 

imprensa esteja nos artigos ou notícias que citam o livro como referência de assuntos, 

como o uso de pesticidas. Tanto nos anos da década 1960 quanto nos de 1970, muitos 

desses artigos vieram de notícias ou pesquisas publicadas em outros países. Isso é 

interessante pois nos permite pensar que as formas como o livro foi recebido no Brasil 

refletiram em como ele foi discutido e citado no estrangeiro.  

 Sobre conteúdos produzidos em outros países que chegaram ao Brasil podemos 

citar alguns exemplos. Um deles foi a construção do texto Osvaldo Pereira de Almeida 

para o Diario da Tarde (PR), baseado na revista Paris-Match. Esta fez menção a obra de 

Carson, que já estava batendo “todos os recordes nos Estados Unidos”, sublinhando que 

com o desenvolvimento de produtos tóxicos, os homens estavam prestes a destruir a 

natureza.195 De Nova Iorque, Irma Gold escreveu que a atividade de caça e pesca deixará 

de existir nos EUA, segundo o engenheiro florestal Edgard Pick. O motivo é “a poluição 

das águas, inseticidas, barulho de aviões e dos veículos, a penetração do homem e a 

construção nas regiões até aqui quase virgens”. O ataque deste pesquisador, segundo 

Gold, seguiu-se do êxito do livro de Carson, que é um libelo contra os inseticidas e que 

levou a um inquérito oficial vindo da Casa Branca. Pick, contudo, não se colocou contra 

essas práticas modernas que tem afetado o mundo natural, mas defendeu a extinção do 

“esporte” da caça e pesca, para ajudar na preservação e porque os animais têm entrado 

em contato com substâncias químicas que causam intoxicação.196 Uma nota vinda de 

Roma para o Correio da Manhã (RJ), em setembro de 1969, informou que o perito dr. 

James H. Busvine falou diretamente sobre o tema de Carson no Simpósio sobre 

Pesticidas, preparado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO). Segundo Busvine, os inseticidas mataram somente os insetos mais 

fracos e os demais mostraram-se resistentes aos compostos.197  

 
195 ALMEIDA, Osvaldo Pereira de. “A Primavera Silenciosa”, Diário da Tarde (PR), n. 20.912, ano 65, 

1963, p. 5. 
196 GOLD, Irma. “Milhões de pessoas perderão o seu passatempo: avanço da ciência ameaça caça e a pesca 

de extinção », Última hora (RJ), n. 1.343, ano XIV, 1964, p. 2, “UH” Revista. 
197 Anônimo. “Inseticida diminui praga sem eliminar”. Correio da Manhã (RJ), n. 23.448, ano LXIX, 

1969, p. 11. 



95 

 

 Um último exemplo é a coluna Dando ciência do Jornal do Brasil, de março de 

1966, escrita por José-Itamar de Freitas. O jornalista relatou as consequências do uso de 

pesticidas em algumas cidades europeias: pulverizações tinham matado milhões de 

abelhas em Var (França) e ovelhas em Sardenha (Itália). Esses exemplos fizeram com 

que a revista especializada italiana Scienza e Vita se perguntasse se a humanidade estava 

se encaminhando para era de primaveras silenciosas. 198 Mesmo ciente dos malefícios 

causados pelos inseticidas, ainda assim Freitas lembrou da importância que estes tiveram 

no combate, por exemplo, da malária. Por isso terminou o seu texto afirmando que a 

descoberta do duplo efeito dos pesticidas não deve significar o fim dos seus usos. É 

preciso, além de conhecer melhor o produto empregado, continuar a guerra contra os 

insetos só com as espécies nocivas.199  

 A não condenação integral dos inseticidas - pontuando sua contribuição no 

combate a doenças como malária, febre amarela e tifo - apareceram bastante em outros 

jornais, sobretudo nos anos 1960, enquanto alternativas ao uso desses produtos não 

tinham sido tão difundidas. Foi o caso do artigo escrito por um dos diretores d’O Jornal, 

Theophilo de Andrade, que debateu o DDT e a campanha contra o seu uso. Ele é um 

exemplo de como o alerta e os esforços de alguns pela proibição da substância química 

foram recebidos com estranhamento na época. Andrade iniciou o seu texto escrevendo 

que “dr. M. G. Candau, ilustre cientista brasileiro, diretor geral da Organização Mundial 

da Saúde foi surpreendido com a campanha contra o uso do DDT”200. Na época, os EUA 

haviam proibido esse insumo em algumas de suas unidades federativas – se era 

temporário ou definitivamente ainda não estava certo no momento –e os seus cientistas 

estavam divididos entre favoráveis ou não a essa ação. Andrade, então, expôs até a 

conclusão do texto os prós e contras do uso do DDT. O lado negativo é que alguns estudos 

indicaram que ele havia provocado câncer em animais de laboratórios e que o corpo 

humano só o suporta em certa quantidade, sendo perigoso se a dose for alta. O lado 

positivo está em seu preço baixo, em seus benefícios à saúde pública, já que era usado 

para combater a malária, e ao aumento da produção nacional de alimentos. Segundo o 

Anuário de Agricultura, sem inseticidas “a produção da carne cairia 25%, e os preços dos 

 
198 FREITAS, José-Itamar de. “DDT é tão potente que acata também os homens “, Jornal do Brasil (RJ), 

n. 54, ano LXXV, 1966, p. 8, Caderno B. 
199 Ibidem. 
200 ANDRADE, Theophilo de. “Campanha contra o DDT”, O Jornal (RJ), n. 14.779, ano L, 1969, p. 4, 1º 

caderno. 
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produtos agrícolas subiriam de 50% a 75%”.201 A opinião do autor é reforçada 

diretamente no final de seu texto ao defender que o DDT não pode ser proibido só porque 

pesquisas revelaram que, em alta dosagem, ele provocou câncer em animais. O jornalista, 

na verdade, se considera um grande amigo do produto por ele proteger os seus livros, 

principalmente os mais antigos, de traças e besouros. Contudo, e é quando cita Carson de 

maneira mais enfática, afirmou se preocupar com a morte e envenenamento dos pássaros. 

Ainda que considere que o DDT não seja tão difundido nas terras brasileiras, o livro da 

bióloga evidenciou a devastação que estava ocorrendo nos EUA e se transformou em um 

grito de protesto contra a ação do homem que quebra o equilíbrio ecológico na natureza. 

Assim, um outro lado da triste história, e que mostra uma ponderação do autor sobre o 

assunto, é que este agente químico mata os insetos e com eles os pássaros “e a natureza é 

triste sem a voz dos pássaros”, conforme termina o seu texto.202 

Em um artigo de quase dez anos depois, Andrade muda de opinião. Referindo-se 

a um encontro que teve com o Professor Herman Goergen de Bonn, na Alemanha, o 

jornalista afirmou ter visitado um supermercado com produtos naturais, sem adubos 

químicos ou inseticidas. Essa iniciativa é um duplo cuidado de defesa, tanto da terra 

quanto da saúde do consumidor, já que “o pesticida é veneno” e mata tanto o inseto, 

quanto “a fauna da própria terra vegetal, indispensável ao crescimento das plantações”. 

Para o restabelecimento de uma “primavera alegre”, em oposição a primavera silenciosa 

narrada por Carson, é necessário “combater a poluição das plantas uteis, principalmente 

os hortigranjeiros” buscando uma forma anterior de agricultura, com métodos mais sadios 

que a industrialização está a abolir203.   

Antes de nos encaminharmos para os artigos dos anos 1970, é interessante 

mencionar mais dois textos que abordaram Primavera Silenciosa de maneira singular. O 

primeiro é o artigo de Garibaldi Dantes para os Diários Associados. Diferentemente de 

outros textos que encontramos na década de 1960, o autor conseguiu fazer uma releitura 

aprimorada da obra de Carson em relação ao seu contexto local. O colunista abordou o 

caso do aparecimento de abelhas africanas de características agressivas aos humanos e 

animais, em São Paulo, antes habitada pelas “pacatas e produtivas” abelhas italianas. 

Devido aos ataques em massa promovidos por aquelas, chegou-se a justificar por alguns 

 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
203 Theophilo de Andrade, « Volta ao cultivo racional da terra », Jornal do Commercio (RJ), n. 19, ano, 

1978, p. 4, 1º caderno. 
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o seu extermínio em nome da “tranquilidade rural”204. Dantes, então, constrói o seu texto 

a partir de algumas considerações sobre a maneira como a apicultura de São Paulo lidava 

com as abelhas e sobre o histórico dos insetos em geral. O seu argumento é que, em São 

Paulo, a apicultura apenas considerava importante a fabricação do mel e ignorava o papel 

desses insetos na polinização, inclusive de plantas econômicas como o café. Segundo 

Dantes, foi preciso que os insetos começassem a desaparecer, por conta dos inseticidas, 

para que a sua importância na natureza fosse entendida. Aí, então, está a importância de 

Rachel Carson, por ser a que mais foi contra o uso indiscriminado de herbicidas, 

inseticidas e qualquer outro veneno que mata por igual tanto insetos quanto flora e 

pequena fauna, tão importantes para o equilíbrio orgânico do mundo vivo. O autor 

lamentou que a despeito de ter sido um sucesso de vendas nos EUA, a obra não tivesse 

encontrado destaque merecido no Brasil. Por fim, Dantes convida maiores investigações 

dos técnicos da Secretaria da Agricultura na área de apicultura sobre o que acontece com 

as abelhas ao sugarem o néctar ou pólen de plantas com inseticidas.205 

O segundo texto é uma tradução de Londres, escrito por Peter Fariley que, 

diferentemente de outras menções à Carson na imprensa brasileira, não elogiou ou 

concordou com os alertas da bióloga. Em seu artigo, Fairley discorre sobre a preocupação 

de médicos britânicos com as dietas modernas a base de carboidrato, açúcares e itens 

industrializados. Ele lamenta, contudo, que a população não é instruída por órgãos 

público e, sempre que alguém mostra alguma criticidade em relação à alimentação, fica 

“sujeito a ser estigmatizado como um desequilibrado ou devoto de Rachel Carson”. O 

autor afirmou não se incluir em nenhuma destas classificações, mas acredita que já é hora 

de se realizar investigações em larga escala sobre efeitos a longo prazo da dieta nacional 

britânica pautada em alimentos industrializados que causam enfermidades.206 

As páginas de jornais e revistas da década de 1970 continuaram a abordar o tema 

da utilização dos pesticidas tendo como referência o pioneirismo dos alertas de Carson. 

De modo geral, nesses anos foram apresentadas maiores investigações dos malefícios dos 

compostos químicos e casos de nações proibindo ou restringindo o uso de certas 

substâncias. As questões ambientais, no geral, também ganham maior atenção, sendo o 

 
204 DATES, Garibaldi. “Coisas estranhas no mundo das abelhas”. O Jornal, n. 13.718, ano XLVII, 1966, 

p. 4, 1º caderno. 
205 Garibaldi Dantes, « Coisas estranhas no mundo das abelhas », O Jornal (RJ), n. 13.718, ano XLVII, p. 

10, 1º caderno. 
206 FAIRLEY, Peter. “A alimentação como fonte de padecimento da era moderna”. Correio Braziliense 

(DF), n. 1.710, ano, 1965, p. 2, 2º caderno. 
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tema da poluição bastante referenciado.Não foi incomum perceber a utilização da 

dicotomia países desenvolvidos e subdesenvolvidos quando aspectos políticos globais 

eram citados. Aqueles são apresentados, por vezes, como tendo maior nível de debate e 

consciência sobre os malefícios dos inseticidas. Contudo, não se pode ignorar que no 

mesmo período também foram noticiados os primeiros eventos científicos no Brasil para 

investigar e discutir problemas relacionados à toxicologia e ecologia. Exemplos são o 

Fórum de Toxicologia realizado em São Paulo, em 1973,207 e o I Seminário de Química 

Ambiental e Ecotoxicologia. Também ocorrido em São Paulo, no ano de 1977, o evento 

teve patrocínio da UNESCO e do Governos Federal e sua programação publicada pelo 

Jornal do Commercio.208 

 Para iniciar a análise das menções à Primavera Silenciosa no período, é 

interessante começar por dois textos de Carlos Chagas Filho (1910-2000). Embora tenha 

omitido o sobrenome  “Filho” na identificação dos artigos, é difícil não o associar ao seu 

pai, o importante cientista Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas (1878-1934), o 

descobridor da doença de Chagas. Se a discussão dos inseticidas apresentadas até então 

ponderava a sua proibição por conta de benefício destes produtos no combate a doenças 

como a de chagas e a malária, é interessante ter acesso a textos de um médico que, além 

de sua importância como fundador do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e por ter sido embaixador do Brasil da Unesco, carrega em seu sobrenome 

o combate a insetos causadores de doenças.  

Tanto em seu artigo para o Jornal do Brasil quanto para a revista Ciência e 

Cultura, Chagas mencionou a grande expectativa que se criou em torno na ciência no 

pós-guerra, como forma de se chegar a paz e qualidade de vida. Contudo, a década de 

1960 trouxe frustações e ansiedades, já que “somas fabulosas gastas em armamentos se 

contrapõem à falta de calorias e de proteínas para dois terços da população mundial”209. 

Ainda assim, Chagas defendeu que o problema não estava no desenvolvimento da ciência 

e tecnologia, mas na forma como elas estavam sendo usadas. Para ele, “só a Ciência e as 

suas aplicações conduzidas de uma forma verdadeiramente humana, poderão assegurar à 

humanidade o seu futuro”.210 Tendo em ambos os textos reconhecido Carson como a 

 
207 Anônimo, “Em defesa do DDT”. Opinião (RJ), n. 49, out 1973, p. 22. 
208 Anônimo, “Técnicos de 25 países debatem em SP destino dos resíduos tóxicos”. Jornal do Commercio 

(RJ), n. 19, ano 151, 1977, p. 24. 
209 CHAGAS, Carlos. “Poluição, a ameaça maior”. Jornal do Brasil, n.123, ano LXXXI, 1971, p. 5 do 

Caderno Especial. 
210 Ibidem. 
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pioneira no alerta sobre a destruição biológica causada pela tecnologia, Chagas defendeu 

a não continuação do uso de pesticidas e fez menção a técnicas alternativas, como o uso 

de radiações ionizantes que causam esterilização em machos que se mostrou eficaz em 

combate a pragas na Flórida.211 

Esta opinião passou a ser cada vez mais defendida no período, em partes devido 

ao crescimento de divulgações científicas que apontaram os malefícios dos inseticidas, 

conforme podemos observar no texto publicado pelo departamento de pesquisa do Jornal 

do Brasil (RJ). Nele foi compartilhado os dados de órgãos oficiais dos EUA que 

apontaram que num período de 10 anos, “o americano passou a ter dentro do corpo de 

sete partes de DDT por 1 milhão (1959) para 10 e 20 partes (1969)”, sendo que o nível 

aceitável é cinco partes por 1 milhão. Além disso, o professor William Deichmann, da 

Universidade de Miami, revelou que pessoas afetadas por leucemia, câncer e alta pressão 

apresentaram ao morrer de duas a três vezes mais DDT que pessoas mortas por 

acidentes.212  

Por conta de descobertas como estas, alguns países começaram a proibir total ou 

parcialmente o uso de inseticidas e herbicidas. A Suécia, de onde nasceu o químico que 

ganhou o prêmio Nobel por descobrir o DTT, foi a primeira nação a proibir o uso do 

composto, em 1969. Em seguida, o Canadá, EUA Grã-Bretanha reduziram a sua 

utilização. Curiosamente, o autor do artigo afirmou que é mais fácil agir com rigor em 

países mais adiantados como estes do que encontrar uma orientação segura para os países 

da América Latina, Ásia e África, principalmente porque o DDT é barato”213. Parece ser 

ignorado que foram de países considerados “avançados” de onde saíram esses compostos 

poluentes. 

Além do DDT, outros compostos químicos foram proibidos ou restringidos, 

depois de Rachel Carson ter polarizado o sentimento anti-inseticida no mundo.214 Foi o 

caso do herbicida 2,4,5-T, após ter sido comprovado que ele causou deformações em 

 
211 Idem, p. 919. 
212 Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil. “O pesticida da leucemia”. Jornal do Brasil (RJ), n. 29, 

ano LXXX, 1970, p. 9, 1º caderno. 
213 Ibidem. 
214 Pesquisa Diário do Paraná. “Pragas na Agricultura”. Diário do Paraná (PR), n. 6.463, ano XXII, 1976, 

p. 4, 3º caderno.  
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crianças vietnamitas215, e o aldrin e dieldrin, produtos usados contra praga do milho, nos 

Estados Unidos.216 

Mas não só dados e informações de fora do Brasil foram notificados na imprensa 

brasileira. Segundo José Bernardes, “o consumo aparente destes produtos fitossanitários 

no Brasil passou de 16 milt anuais em 1964 para 101 milt em 1974” e “estima-se que ele 

será da ordem de 210 mil toneladas”, em 1980.217 Entre as consequências geradas disso, 

citou a morte de bovinos por conta do DDT nas pastagens, ocorrida em Porto Alegre, no 

ano anterior. No mesmo estado, houve diversas mortes de agricultores de soja por 

aplicarem inseticidas sem equipamento adequado.218  

Já em relação a São Paulo, em outro texto foi noticiado que 

no mês de abril de 1972, técnicos do instituto Adolfo Lutz, declararam que várias mercadorias 

expostas à venda (arroz, feijão, batata, ovos e legumes) acusaram a existência de resíduos de 

pesticidas organoclorados. Cientistas paulistas do Instituto Biológico confirmaram esta 

situação.219 

No mesmo texto, foi apresentado uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

USP (Universidade de São Paulo), na qual o professor Waldemar Ferreira de Almeida 

constatou que muitas pessoas da cidade absorveram doses 56 a 140 vezes superiores ao 

aceitável pela OMS.220 

Segundo apontou Bernandes, a política nacional de defensivos agrícolas no Brasil 

estava baseada na FAO (Food and Agricultural Organization) que indicava que o uso de 

pesticidas era benéfico para a economia do país, dada a insuficiência na produção 

nacional221. Isso foi problemático não só por questões de saúde e ecologia, mas também 

econômicas. Por exemplo, um ano após a recomendação do Departamento de Saúde dos 

EUA de proibir a venda do DTT, químicos americanos verificaram alto teor de produtos 

 
215 PALHA, Juliano. “Os teóricos da ecologia pregam a defesa do ambiente e a volta do homem à natureza”. 

Manchete (RJ), n. 1.041, abril 1972, p. 94-5. 
216 Pesquisa Diário do Paraná, « Pragas na Agricultura », Diário do Paraná (PR), n. 6.463, ano XXII, 1976, 

p. 4, 3º caderno.  
217 BERNARDES, José. “Pesticidas: um passo em falso da agricultura industrial”. Jornal do Commercio 

(AM), n. 22.598, ano LXXIII, 1977, p. 7, diversos. 
218 Ibidem. 
219 Anônimo. “Alimento contaminado por inseticida pode matar”. Jornal do Commercio (RJ), n. 194, ano 

149, 1974, p. 1, 2º Caderno 
220 Ibidem. 
221 BERNARDES, José. “Pesticidas: um passo em falso da agricultura industrial”. Jornal do Commercio 

(AM), n. 22.598, ano LXXIII, 1977, p. 7, diversos. 
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clorados na carne brasileira exportada para os Estados Unidos. O uso veterinário de DDT 

e BHC foi, então, proibido no Brasil, mas continuou nas lavouras222. 

Adilson Paschoal223 por estar consciente dos malefícios desses produtos, escreveu 

que estava propondo o uso do termo “agrotóxico” para substituir as “já difundidas mas 

errôneas e irrealísticas terminologias ‘pesticida’, ‘praguicida’ e ‘defensivo’”. Os dois 

primeiros significam, respectivamente, “o que mata peste” e o que mata praga. O emprego 

de “peste” para este contexto não é adequado, de acordo com Paschoal, pois a palavra 

refere-se mais a uma doença do que o agente causador dela, isto é, microorganismos 

patogênicos. “Praguicida” é mais etimologicamente correto, mas não traduz a realidade, 

já que esses agentes não matam somente o que os humanos consideram como “pragas”. 

Nesse sentido, o termo “biocida”, ou seja, “o que mata o vivente”, seria mais verídico, 

porém não agrada os homens de negócio.224 

O termo novo “defensivo” é incoerente para Paschoal, pois as substâncias 

químicas agravam os danos causados pelas pragas. Assim, a única palavra que não 

apresenta inconvenientes é “agrotóxico”. Ela pode “ser usada em sentido geral para 

incluir todos os produtos químicos (inseticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas etc.) 

empregados nos agroecossistemas”, indica a natureza tóxica dos produtos e o local onde 

são usadas (agroecossistemas) e identifica a ciência que estuda os seus efeitos 

(Toxicologia e Toxicologia Ambiental). A sugestão de Paschoal acabou sendo 

amplamente difundida e é um indício do andamento das discussões sobre os malefícios 

das substâncias químicas no Brasil marcadas pelo pioneirismo do alerta de Carson. 

Neste capítulo, portanto, exploramos o contexto brasileiro em que Primavera 

Silenciosa foi publicada. Ainda que o período tenha sido marcado pelo regime autoritário 

promovido pelo Golpe de 64, é possível afirmar que as ideias de conservação da natureza 

começaram a tomar força na época. Principalmente na década de 1970, iniciativas civis 

questionaram a lógica predatória adotada por governantes até então em uma clara 

preocupação com a deterioração ambiental. Foi nesta década que identificamos críticas 

mais elaboradas sobre a obra de Carson colocadas em diálogo com o contexto nacional. 

 
222 Ibidem.  
223 Graduado em Engenharia Agronômica pela USP, em 1967, e autor de “Pragas, praguicidas e crise 

ambiental” (1979). 
224 PASCHOAL, Adilson D. “Os agrotóxicos e a crise ambiental”. Suplemento Literário, n. 67, ano II, 

1978, p. 11. 
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Carson foi e continua sendo uma referência para ambientalistas brasileiros em suas 

produções originais sobre seus contextos locais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos a dissertação com a trajetória de Carson que é fundamental para 

compreender a obra Primavera Silenciosa e as suas repercussões. Tornou-se ainda mais 

evidente a partir desse trajeto a posição, construção do pensamento, linguagem, objetivos 

e métodos empregados por Carson na obra que obteve grande repercussão e importância 

reconhecida. As biografias consultadas reforçam a memória construída em torno da 

bióloga em relação ao seu amor pela natureza que viria de berço e seu encantamento pela 

escrita que, conforme fez em toda sua vida, deveria ser acessível e interessante para o 

leitor comum. A junção das duas paixões e habilidades diferenciam a autora que de forma 

efetiva maneja o conteúdo científico e a linguagem poética e compreensível. As 

oportunidades de estudo que permitiram com que ela conhecesse pessoas influentes e 

lugares de conversação e pesquisa, foram fundamentais para a elaboração de seu pensar 

científico. Já o seu trabalho no Serviço de Pesca e Vida Selvagem deram o acesso a 

diversas pesquisas e relatórios científicos que precisavam passar pelo trabalho de 

“tradução” para a população interessada no assunto e financiaram diversas viagens de 

estudo para laboratórios e locais de conversação. Consideramos que o desenvolvimento 

de sua carreira no FWS e sua atividade paralela de envios de artigos para revistas podem 

ter contribuído para o aperfeiçoamento da habilidade descrita de Carson, principalmente 

no que tange à divulgação científica. Estas atividades também concederam um acesso a 

rede de leitores e cientistas que a encorajaram e compartilharam conhecimentos e 

oportunidades. 

Assim, ao investigar pessoa e instituições que colaboraram para a formação de 

Carson, quebra-se a ideia de que a bióloga atuava sozinha nas causas que defendia. A 

importância de seu livro para o combate ao uso indiscriminado de pesticidas e emergência 

do movimento ambientalista torna-se mais completo e complexo, não diminuindo sua 

contribuição, mas apontando para a rede que a sustentava. Ainda assim, foi preciso de 

coragem, habilidade e conhecimento para sua empreitada, ainda mais considerando todas 

as dificuldades pessoais que enfrentou no caminho.  

O estudo da vida de Carson também lançou luz sobre o contexto científico e 

político dos EUA, que contribuem para a comparação entre a repercussão da obra no seu 

país de origem e no Brasil. A obra ter sido traduzida e publicada no Brasil é um fator 

importante por si só, pois evidencia um esforço editorial em trazer o tema que havia 
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ganhado evidência internacional. Mas, muito provavelmente pela tímida estrutura 

cientifica e universitária no Brasil, o assunto não ganhou muito destaque na imprensa 

brasileira na primeira década de lançamento no país. Houve comentários e textos de 

divulgação da obra, mas poucos propõem uma discussão que envolva o contexto 

brasileiro. O contexto poderia não estar propício a discussões que poderiam frear o 

considerado avanço na agricultura industrial estimulada pela ditadura militar. Contudo, 

como vimos, foi durante o regime que as discussões ambientalistas ganharam evidência 

no país, já que suas críticas não foram consideradas ameaças. A pesquisa na imprensa 

brasileira confirma que na década de 1970, as menções à Primavera Silenciosa ganham 

um caráter mais crítico, sendo possível averiguar a releitura dos alertas de Carson para o 

contexto brasileiro. No geral, o livro foi relacionado com críticas à destruição da natureza 

e a possibilidade de um local sem a presença do som do mundo natural pareceu de fato 

ter impactado as pessoas.   

Com esta pesquisa pretendemos contribuir com o debate público acerca da 

preservação do meio ambiente e da vida. Isso porque as questões levantadas por Carson 

continuam presentes até hoje, ainda mais considerando que o Brasil é um dos países que 

mais consomem agrotóxicos no mundo, sendo muitos deles já proibidos em outros lugares 

do mundo. O DDT, por exemplo, citado amplamente ao longo do artigo, teve sua 

fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque, comercialização e uso 

proibidos no país somente em 2009225. Há, portanto, muito o que se debater e se 

conscientizar sobre esse assunto. 

  

  

 
225 PEREIRA, op. cit., 2012, p. 72-73. 
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