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MOÇÃO DE REPÚDIO

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e, considerando as deliberações ocorridas na continuação da I
sessão ordinária de 2021, realizada no dia 13 de abril de 2021, manifesta repúdio aos ataques e ameaças
à Professora e Pesquisadora Dra. Larissa Mies.
O trabalho da Profa. Dra. Larissa Bombardi, geógrafa, formada pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo/ FFLCH-USP, onde trabalha com
pesquisas sobre a temática dos agrotóxicos e seus impactos no meio ambiente e na vida humana,
ganhou repercussão e premiação internacional com a pesquisa de pós-doutoramento "Geografia do Uso
de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia (2017)", que evidencia os graves problemas
causados pelo uso intensivo de agrotóxico no Brasil pelo setores agroalimentar, nas áreas de
monocultura, e fármaco-químico, tais como: envenenamento da terra e das águas, intoxicação dos
trabalhadores do campo e moradores das redondezas, contaminação em alto nível dos alimentos,
relação com o aparecimento de cânceres nas pessoas intoxicadas, alterações genéticas, nascimentos
com malformações e infertilidade nas mulheres.
Naquele momento, 2017, o Brasil já liderava o ranking de maior consumidor mundial de
agrotóxicos, diversos deles proibidos em toda a União Europeia e EUA. Com os recentes recordes de
liberação de agrotóxicos no nosso país, o trabalho da Professora Bombardi ganhou mais força e
destaque internacional. Nesse ínterim, ataques à pesquisadora começaram e se intensificaram, com
ameaças e coação psicológica.
Nos últimos anos, o recrudescimento dos ataques à democracia e à liberdade de
imprensa, com a proliferação de fake news e o negacionismo científico galopante, tem levado a
perseguições de pesquisadores e pesquisadoras no país, em especial aqueles que se posicionam contra o
atual estado de coisas. À tal situação, adicionam-se as reduções dramáticas do orçamento para a ciência
e tecnologia das Instituições Federais de Ensino, bem como às agências de fomento à pesquisa
brasileiras. Nesse sentido, os ataques à Professora Bombardi encontraram o cenário ideal para se
fortalecer. Restou a ela o pedido de afastamento do trabalho para deixar o país.
É diante da gravidade dos resultados apresentados pela pesquisa "Geografia do Uso de
Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia" e do descabido ataque à uma professora
pesquisadora no exercício do seu trabalho, que este Conselho manifesta seu repúdio às ameaças
sofridas pela Professora Larissa Bombardi, prestando-lhe total solidariedade. Além de cientista e
professora, Bombardi é mãe de duas crianças; o ataque a ela é também um ataque a todas as mulheres

brasileiras. É fato que a violência contra a mulher é um problema social que se origina na desigualdade
estrutural entre homens e mulheres no país: a falta de políticas públicas para dirimir essa questão coloca
o Brasil, por exemplo, na triste quinta posição entre os países com mais casos de feminicídio no mundo.
Reiteramos que somos contrários a qualquer forma de violência e de perseguição política
e científica, e que é fundamental que as autoridades tomem providências sobre o caso da Professora
Larissa Bombardi e de outros cientistas brasileiros que têm sido vítimas de ataques análogos,
assegurando aos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil o direito de exercer seu trabalho com
segurança, contribuindo, assim, com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual.
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