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Profunda revolução nas condições de produção e de comércio, tanto agrícola como

alimentar, concentrou-se nos países mais desenvolvidos do planeta em curtíssimo

período de poucos decênios do século 20. As condições biológicas foram

revolucionadas por rápidos avanços na seleção de plantas e de animais domésticos

mais exigentes e mais produtivos. As condições ecológicas foram revolucionadas pela

simplificação e especialização dos ecossistemas explorados pela agropecuária (os

agroecossistemas). As condições de trabalho foram revolucionadas por motores e

máquinas tão eficientes que tornaram inútil o recurso à energia animal e minimizaram as

necessidades de mão-de-obra. E as condições socioeconômicas foram, em

conseqüência, duplamente revolucionadas. Por um lado, pela conseqüente expansão da

área de um número cada vez menor de unidades de produção, e pelo conseqüente

desaparecimento de outras. Por outro, pela transferência de grande parte das atividades

de produção e transformação de alimentos, fibras e matérias primas energéticas a

indústrias que se situam antes ou depois do setor agropecuário, ou à montante e à

jusante, para usar a analogia hidrológica que já virou jargão entre os economistas.

 

Com o arranjo agroalimentar que resultou dessa rapidíssima revolução, a produtividade

do trabalho quintuplicou e a produção decuplicou. Toda a população dos países mais

avançados passou a ter uma alimentação mais do que exagerada: pletórica, para usar o

melhor adjetivo, ainda pouco usado no Brasil. O que se tornou possível graças a uma

rede de subsistemas especializados que exploram materiais biológicos selecionados

conforme determinadas exigências. E uma ínfima parte dessa população ainda se dedica

às lides agropecuárias. É difícil exagerar, portanto, quando se trata de enaltecer o

sucesso da chamada agricultura “moderna” nos países desenvolvidos.

 

Todavia, a história também nos ensina que grandes sucessos sempre se transformam

em excessos enquanto não são devidamente controlados. Enquanto não forem

aperfeiçoados para evitar abusos e inconvenientes, os métodos de produção da dita

agricultura moderna serão tão perigosos quanto foram, muito antes, inúmeras outras

formas de produção primária. Os machados de pedra polida foram temerários

instrumentos de desflorestamento quando utilizados a torto e a direito. Arados e

charruas tornaram-se muitas vezes temíveis engenhos de degradação dos solos quando
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passados com muita freqüência em áreas insuficientemente adubadas, ou simplesmente

usados em terras erodíveis. Durante muito tempo o manejo do estrume foi mortífero

sempre que acumulado muito perto das nascentes de água potável. O esterco também

inviabilizou muitas semeaduras, quando aplicado com atraso, ou em quantidade

excessiva. A forte expansão das fronteiras agrícolas em tempos medievais exigiu um

posterior recuo, que foi, aliás, uma das principais razões das crises de abastecimento

alimentar, fome e doenças que marcaram o século 13 europeu. E a vertiginosa expansão

das ferrovias pelas novas áreas de povoamento durante o século 19 também trouxe ao

mundo sua primeira grande crise de superprodução agrícola.

 

Infelizmente, essas conturbadas evoluções milenares dos modos de produção primária

ainda são muito pouco conhecidas. Principalmente porque não fazem parte de

currículos universitários, mesmo das melhores escolas de agronomia. E isso se deve

essencialmente ao relativo atraso do conhecimento científico sobre os chamados

“sistemas agrários”. Apesar de ter surgido desde o início década de 1960 significativa

contestação aos padrões produtivos da agricultura moderna[2], foi somente em 1997,

com a publicação da obra prima do pesquisador francês Marcel Mazoyer – História

das Agriculturas do Mundo – que se tornaram esfarrapadas as desculpas para tão

absurda lacuna na formação dos profissionais que lidam diretamente com o setor

agropecuário, sejam eles engenheiros, veterinários, geógrafos, economistas, ou

sociólogos. E é Mazoyer quem pergunta:

 

“Quanto maiores não serão ainda os danos provocados pelo uso dos tão

potentes meios e dos tão extraordinários métodos de produção de hoje, se esse

uso não for consciente e socialmente controlado? Isto é, se esse uso não for

mantido a distância respeitosa dos perigos mais imediatos e das conseqüências

longínquas mais insuportáveis? ”[3]

 

Sem freios institucionais, os praguicidas e os fertilizantes químicos continuarão a ser

utilizados até o limiar de sua rentabilidade, que costuma estar muita além do limiar de

nocividade. Sem interdição, quaisquer produtos perigosos, mas lucrativos não cessarão

de ser empregados. Mesmo quando são proibidos, como é o caso do DDT, por

exemplo. Matérias primas duvidosas continuarão a ser usadas pelas indústrias de

rações. Pior: lugares dos mais insubstituíveis serão explorados e espécies das mais

raras serão extintas. Além da erosão dos solos e da contaminação de águas e alimentos

por resíduos de agrotóxicos, agora se enfrenta as grandes incertezas e riscos

associados às plantas transgênicas.
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“Demasiado desconhecimento e desprezo pelo passado, demasiada pressa e

presunção inovadoras, demasiado produtivismo puramente quantitativo, muito

poucas precauções humanas, ecológicas e qualitativas vão desembocar

forçosamente na concentração das atividades agropecuárias em demasiadas

regiões vazias, em demasiado êxodo, em demasiado desemprego...”

 

Eram extremamente diversas as formas de produção alimentar herdadas pelas

sociedades humanas após dez mil anos de evolução de seus sistemas agrários, quando

teve início essa profunda revolução que gerou a agricultura moderna no punhado de

países que se haviam industrializado no século 19, e em mais alguns focos limitados

nos inúmeros países periféricos. Distanciadas por milhares de quilômetros e milhares de

anos, as agriculturas do mundo também eram muito desigualmente eficazes. Na

passagem do século 19 para o século 20, o diferencial de produtividade entre elas ia de

1 até 10. Hoje, chega a ser de 1 para 500 a diferença entre a agricultura manual menos

produtiva do mundo e a mais intensiva em insumos externos (moto-mecânicos,

químicos, e genéticos).

 

Nada disso seria dramático se paralelamente uma outra revolução – a dos transportes –

não tivesse quebrado o isolamento e colocado em concorrência todas as agriculturas do

mundo. Com isso, os agricultores dos países periféricos foram confrontados com um

forte barateamento das commodities produzidas no chamado primeiro mundo. O preço

do trigo, por exemplo, não chega hoje a um quarto daquele que vigorava no início do

século 20. Assim, a defesa encontrada por muitos produtores dos países periféricos foi

tirar partido de suas vantagens naturais, especializando-se, o quanto possível, em

culturas tropicais exportáveis. Entretanto, muitos desses produtos tropicais também

enfrentaram a concorrência dos países centrais. Por exemplo, beterraba e milho contra

cana-de-açúcar, e soja contra amendoim. Ou ainda, algodão, tabaco e laranja dos EUA

contra os do hemisfério Sul. E outros enfrentaram a concorrência de produtos

industriais sintéticos, como foi o caso da borracha contra a hévea, ou de novas fibras

têxteis contra o algodão.

 

Ao longo desse processo, os métodos da agricultura moderna também foram aos

poucos penetrando em muitos países da periferia, mas com conseqüências das mais

ambivalentes. Foi bem generalizada e democrática a adoção dos fertilizantes,

praguicidas e resultados da seleção genética. Mas a motorização e a mecanização
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pesada só beneficiaram as grandes plantações especializadas da agricultura patronal e

uma pequena fração de agricultores familiares razoavelmente capitalizados. E, mesmo

assim, tais avanços só reforçaram a tendência à queda dos preços também dos gêneros

tropicais. Pior: apesar da maioria dos agricultores da África e metade dos agricultores

da Ásia e da América Latina ainda manterem velhas práticas manuais de produção, eles

também passaram a produzir cada vez mais para os mercados externos sempre que

pretenderam obter alguma renda monetária exigida por novos hábitos de consumo,

impostos, aluguéis, etc. Sem saber, também contribuíram para o aumento da oferta que

provoca a derrocada dos preços, da qual sempre são as primeiras vítimas.

 

Hoje, mesmo em países periféricos como o Brasil, a grande massa dos produtores só

consegue um padrão de vida dos mais modestos se participar de uma intensa maratona

tecnológica que, para muitos, é um cooper em esteira: só pára quem pula fora. E é

justamente essa corrida desenfreada pela adoção dos pacotes tecnológicos da

agricultura moderna que provoca por aqui os mesmos impactos deletérios e ameaças

ambientais antes constatados na Europa, na América do Norte ou no Japão.[4] A única

diferença é que vários ecossistemas, principalmente das florestas amazônicas, resistiram

bravamente à presunção produtivista e pouco inovadora de apressados fazendeiros que

pretenderam realizar nestes tristes trópicos marcha para o oeste equivalente à americana.

Mas não foi assim em outros biomas.

 

Impactos da modernidade

 

Nas regiões Sul e Sudeste, tanto a devastação das matas, quanto os obtusos modos de

manejo dos solos cultivados, facilitaram os processos erosivos. Solos erodidos exigem

mais fertilizantes, que nem sempre suprem de modo adequado as necessidades

nutricionais das plantas, tornando-as por isso mais suscetíveis ao ataque de pragas e às

doenças. Isso leva os agricultores a aplicar doses crescentes de venenos que também

eliminam os inimigos naturais das pragas, facilitando – principalmente em plantações

especializadas – a proliferação de insetos, ácaros, fungos e bactérias. Como esses

agrotóxicos não conseguem eliminar toda a população de uma praga, os indivíduos

sobreviventes se tornam cada vez mais resistentes. Este é um dos principais impactos

negativos da chamada agricultura moderna nos agroecossistemas da Mata Atlântica e

das Florestas e Campos Meridionais.[5]
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Formas de superação dessas práticas predatórias são buscadas, desde meados da

década de 1980, por diversas instituições oficiais de pesquisa agropecuária e por

importante conjunto de organizações não-governamentais. Fontes cruciais para essa

investigação são encontradas nas diversas vertentes da chamada agricultura “alternativa”

(orgânica, biodinâmica, natural, etc), ou da emergente “agroecologia”. Todavia, a

amplitude dessas experiências continua irrisória, tanto em área quanto em volume de

produção. O que não impede, é claro, que delas venham a brotar os princípios de um

padrão agrícola menos nocivo.

 

Outro sério impacto negativo da modernização está na poluição das águas. Não apenas

pelos resíduos de praguicidas e assoreamento de rios, várzeas e represas, provocado

pela erosão. Também pela suinocultura intensiva, por exemplo. Os problemas causados

pelo despejo de dejetos suínos nos rios não decorrem diretamente do aumento do

rebanho, mas sim de sua concentração e dos métodos de criação. Entre 1985 e 1998,

18 mil exames bacteriológicos da água de consumo em municípios rurais foram

realizados por técnicos catarinenses. Os resultados foram chocantes: oito de cada dez

amostras apresentavam contaminação. Também há muita poluição atmosférica, como a

causada pela queima dos canaviais, que libera gases de nitrogênio, de enxofre, e

carbônico, além de ozônio, prejudicando o sistema respiratório de todos os seres vivos

e contribuindo para o efeito estufa. Além disso, a redução de biodiversidade que

resultou da quase-extinção da Mata Atlântica[6] compromete a identificação de espécies

de plantas potencialmente cultiváveis, seja para fins comestíveis, medicinais, ou

energéticos. Será preciso lembrar que está na biomassa um dos principais trunfos com

os quais poderá contar o Brasil ao longo do século 21?

 

O Cerrado é a mais rica savana do mundo. Depois da Amazônia, é o segundo maior

bioma brasileiro. Concentra nada menos que 1/3 da biodiversidade nacional e 5% da

flora e da fauna mundiais. Mas apesar dessa incontestável importância, é surpreendente

o contraste entre seu papel decisivo para a manutenção das dinâmicas biogeoquímicas

planetárias e o valor secundário que lhe é atribuído pela opinião pública brasileira.

Talvez seja o fato do Cerrado ser uma ‘floresta de cabeça para baixo’ que explique a

ausência de significativas campanhas públicas voltadas à sua preservação. É incrível

que a Constituição não tenha concedido ao Cerrado a qualificação de patrimônio
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nacional, como ocorreu com a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e os sistemas

costeiros.

 

A continuidade da agropecuária no Cerrado já se encontra seriamente ameaçada pelo

esgotamento dos recursos naturais em que se apóiam as práticas mais difundidas até o

momento. A dependência crescente de insumos químicos e de irrigação é uma ameaça

não somente aos seus ecossistemas, mas ao próprio prosseguimento da agropecuária.

Voltar-se para a exploração de novas áreas sem antes ter conseguido racionalizar o uso

das atuais equivale a estimular uma prática que mais se aproxima da mineração do que

da agricultura.

 

É verdade que nos últimos dez anos o plantio direto – prática anteriormente

desconhecida na região – atingiu alguns dos dez milhões de hectares de áreas de

lavoura, minimizando a exposição da terra nua, além de reduzir a erosão. Todavia, ele

amplia o uso de herbicidas. E, sozinho, pouco vai ajudar na resolução dos conflitos

ambientais provocados pela exploração agropecuária do Cerrado. Nada menos do que

80% das pastagens plantadas em áreas de Cerrado apresentam algum tipo de

degradação.

 

A produtividade de carne de uma pastagem degradada gira em torno de 2

arrobas/ha/ano, contra 16 numa pastagem em bom estado. Pior: em alguns casos essa

degradação das pastagens já apresenta sinais de desertificação, mesmo que mais

modestos dos que ocorrem no Sul e no Nordeste. E se a adoção do plantio direto e de

outras formas adequadas de manejo dos solos podem eliminar o grosso da erosão em

amplas áreas do Centro-Oeste, o mesmo não pode ser dito, infelizmente, da voraz

necessidade de água. No Estado de Goiás, a irrigação já consome vinte vezes mais água

do que os domicílios da capital Goiânia.[7]

 

Na Caatinga, numerosa população pobre luta para conviver com as dificuldades

naturais, tentando adaptar seus modos de vida às imposições de uma meio ambiente

extremamente hostil. Inventa maneiras de sobreviver apoiadas em conhecimento

empírico acumulado ao longo de muitas gerações, e coloca a seca no centro de sua

visão de mundo. Só assim pode minimizar os riscos de perdas e de fracasso na

produção dos meios de subsistência.
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Paralelamente, as iniciativas para enfrentar a problemática dos recursos hídricos têm se

baseado na construção de grandes reservatórios de água, sem considerar, muitas vezes,

as condições de aproveitamento dos próprios usuários. A localização dos açudes

resultou de decisões políticas orientadas por motivações que contrariavam os mais

rudimentares critérios técnicos de clima e de solos. Houve nítida preferência por

projetos mais caros e mais fotogênicos, além de indisfarçável desconhecimento ou

preconceito em relação às águas subterrâneas, cujos projetos demandam investimentos

bem mais modestos.

 

A eficiência hidrológica dos açudes é de 1/5 do volume estocado devido às altas taxas

de evaporação. Perdas tão elevadas decorrem da falta de uso múltiplo planejado dos

reservatórios. Além disso, a intensa evaporação engendra processos de salinização

cíclica das águas estocadas, em grande parte devido à falta de critérios de uso e de

proteção da qualidade. Enfim, antes de se buscar mais água para agravar as formas de

desperdício já constatadas, será absolutamente necessário fazer com que os açudes –

em especial os grandes – entrem em sintonia com o gerenciamento integrado das

respectivas bacias hidrográficas.

 

Outro grave problema é evitar que as experiências nordestinas de irrigação se tornem

simples enclaves, em vez de serem verdadeiras turbinas de dinamismo local e regional.

Infelizmente, as políticas de irrigação do Nordeste não têm incorporado as demandas

sociais das populações rurais. E uma das saídas apontadas para a superação dos

problemas da seca continua sendo a polêmica proposta de transposição de águas feita

pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Além de

ser objeto de sério conflito político entre as elites regionais, esse projeto esbarra na

desconfiança de cientistas, sindicalistas e ativistas agroambientais.

 

Paralelamente, para fazer emergir um aproveitamento mais racional dos 40 milhões de

hectares não-irrigáveis, a linha estratégica de pesquisa do sistema Embrapa tende a se

concentrar na melhoria da capacidade de convivência com a seca. A pesquisa poderá

viabilizar a dessalinização de águas de poços subterrâneos com manejo de rejeitos:

extração de sais para fins industriais, criação de peixes, e irrigação de forrageiras

tolerantes a sais. Nessa direção, já foram criados métodos de captação de água para

consumo humano.



16/01/12 (Título)

8/15zeeli.pro.br/old_site/Livros/[2003-a]a_agricultura_no_mundo_moderno.htm

 

Todavia, o grande desafio está na cadeia produtiva da ovinocaprinocultura. Estabelecer

simultaneamente a agroindústria da carne, do leite e da pele, eliminando os gargalos já

sobejamente conhecidos. Para tanto, é fundamental que se apóie um processo de

reestruturação econômica das unidades familiares de produção. Tarefa muito difícil de

ser realizada apenas pelas quatro centenas de cientistas que trabalham nas 14 unidades

nordestinas do sistema de pesquisa agropecuária. A menos que consigam gerar muitas

sinergias com o chamado ‘terceiro setor’ na construção de um ambiente estratégico que

combine a pesquisa, com o ensino, e com a assistência técnica integral. Mesmo assim,

já surgiram duas opções não-convencionais: a utilização da cobertura vegetal dos solos

como captadora das águas de chuva, e o aproveitamento dos leitos dos rios secos

como reservatórios freáticos.

 

Last but not least, é fundamental destacar que os chamados sistemas agroflorestais são

excelentes alternativas para muitos agricultores familiares da região amazônica, mas não

só. Podem ser particularmente indicados para a recuperação de áreas degradadas, já

que propiciam controle da erosão e melhorias do solo, além de contribuírem para a

manutenção da umidade.

 

Na Amazônia, já estão em plena produção diversos sistemas desse tipo, manejados por

comunidades ribeirinhas, caboclas ou indígenas, em geral para subsistência. E a

agricultura tradicional das populações amazônicas é outro trunfo fundamental que o

Brasil dispõe para os desafios do século 21. Principalmente por sua importância na

conservação dos recursos genéticos de espécies olerícolas, frutíferas, florestais,

medicinais e, mais uma vez, energéticas.

 

Tanto para a redução dos desmatamentos e das queimadas amazônicas, quanto para o

fomento do manejo florestal com certificação, nada pode ser mais importante do que o

fortalecimento das formas de organização dos agricultores familiares: cantinões, caixas

agrícolas, cooperativas, associações e sindicatos. E tudo passa por avanços no âmbito

educacional, pois, por exemplo, ainda é analfabeta a metade dos agricultores familiares

dos assentamentos de reforma agrária.

 

 

�
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Agricultura sustentável

 

O que principalmente revela o uso da expressão “agricultura sustentável” é a crescente

insatisfação com o status quo da agricultura moderna. Indica o desejo social de práticas

que simultaneamente conservem os recursos naturais e forneçam produtos mais

saudáveis, sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados de segurança

alimentar. Resulta de emergentes pressões sociais por uma agricultura que não

prejudique o meio ambiente e a saúde.

 

Como é comum em tais circunstâncias, a própria noção de ‘agricultura sustentável’

envolve diversos dilemas teóricos e práticos, fazendo com que proliferem as tentativas

de conceituá-la. Estão disponíveis dezenas de definições que se diferenciam mais pela

ênfase em determinado aspecto, do que pela exclusão de algum atributo da durabilidade

dos agroecossistemas. Deixando de lado as nuanças, pode-se dizer que todas

transmitem a visão de um futuro padrão produtivo de alimentos, fibras e matérias

primas energéticas que garanta:

 

¾                a manutenção, no longo prazo, dos recursos naturais e da produtividade

agropecuária;

¾                 o mínimo de impactos adversos ao ambiente;

¾                retornos adequados aos produtores;

¾                otimização da produção com um mínimo de insumos externos;

¾                satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda;

¾                atendimento às demandas sociais das famílias e comunidades rurais.

É óbvio, então, que se deva duvidar que essa noção de sustentabilidade possa fazer

sentido se aplicada de forma isolada a um único setor da economia, como é o caso da

agropecuária. E no que diz respeito à agricultura deste início de século 21, a dúvida

torna-se tanto mais crucial quanto mais ela é envolvida e integrada pela indústria e pelos

serviços, fazendo com que a divisão do sistema econômico em setores fique cada vez

mais obsoleta, e tornando suas dimensões territoriais cada vez mais significativas.

 

Em tais circunstâncias, poderia parecer bem mais apropriado discutir a sustentabilidade

do sistema agro-alimentar-energético, incluindo as dinâmicas de consumo, distribuição,

e transformação das matérias primas oriundas do setor agropecuário. Ou ainda, discutir
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a sustentabilidade da economia rural, em vez de reduzi-la exclusivamente a seu

segmento primário, por maior que possa ser a sua importância relativa em termos

sociais ou espaciais. Enfim, por essa trilha logo se chegaria à necessidade de discutir a

sustentabilidade do conjunto da formação social, e não das partes em que costuma ser

dividida.

 

Tais dúvidas são absolutamente procedentes. Em particular, quando se lembra que a

durabilidade das civilizações parece ter dependido muito mais do funcionamento

coordenado de seus respectivos arranjos socioeconômicos, do que da fragilidade

relativa de algum de seus componentes. Ou seja, pode existir sustentabilidade do

conjunto sem que o mesmo ocorra necessariamente com cada uma de suas partes

consideradas isoladamente. Mais do que isso: a própria sustentabilidade de um

componente pode depender de suas interrelações com outros elementos do conjunto

do qual é parte. No extremo, poder-se-ia até pensar na sustentabilidade como um bom

manejo de um ciclo de insustentabilidades concatenadas.

 

Todavia, na agenda do debate público internacional, a idéia de ‘agricultura sustentável’

tem um peso muito mais importante do que qualquer outra que lhe seja equivalente, ou

que a ela possa ser comparada. Por exemplo, é muito mais incipiente a discussão sobre

o que poderia ser uma “indústria sustentável”, tema embutido na procura por métodos

de gestão e certificações que possam incentivar a ‘ecoeficiência’ e a ‘produção limpa’.

E o debate sobre a sustentabilidade do consumo permanece bem restrito a um pequeno

círculo de especialistas.

 

Qual seria, então, o motivo dessa relevância que a ‘agricultura sustentável’ merece na

agenda das organizações internacionais, quando se sabe que ela é uma das atividades

das mais residuais no exato compasso em que avança um processo de

desenvolvimento?

 

A resposta que aqui se propõe baseia-se em fato singelo que não deveria ser tão

esquecido como vem ocorrendo. Apesar de seus mais de dez mil anos, a agricultura

permanece sendo a atividade humana que mais intimamente conecta a sociedade com a

natureza. Por mais que se esteja vivendo na “aurora de uma nova era” – rotulada de

pós-industrial, pós-moderna, ou pós--escassez – a verdade é que a humanidade

continua muito longe de encontrar uma fonte de energia necessária à vida que dispense
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o consumo de plantas e animais, como ocorre há dois milhões de anos.

 

Em poucas palavras: por mais que venha a ser modificada a esfera da produção

alimentar, esta importância singular da agricultura manter-se-á até que surja uma

alternativa à transformação biológica de energia solar em nutriente.

 

Além disso, em contraste com outros processos produtivos, a intervenção humana na

agricultura não é realizada com o propósito de transformar matéria prima. Nela, o

trabalho humano visa a regulação das condições ambientais sob as quais as plantas e os

animais crescem e se reproduzem. Há um momento de transformação nesse processo,

mas ele se realiza por dinâmicas orgânico-naturais, e não pela aplicação do trabalho

humano.

 

Acontece que os últimos duzentos anos foram dominados por uma forte crença na

capacidade do crescimento industrial realizar a missão histórica de transcender o caráter

limitado e condicionado das formas pré-industriais de interação da sociedade com a

natureza. Praticamente todos os grandes pensadores dos séculos 19 e 20 mostraram-se

muito otimistas sobre a possibilidade da industrialização superar os chamados “limites

naturais”. Todavia, são justamente esses limites naturais que, após dois séculos de

intensivo crescimento econômico, exigem a superação de práticas agrícolas que a

sociedade tende a considerar vulneráveis e nocivas em demasia.

 

Por outro lado, como já foi adiantado no início deste capítulo, qualquer que seja a

avaliação sobre o desempenho dos países desenvolvidos durante a segunda metade do

século 20, ela será forçosamente levada a constatar que a agropecuária garantiu às suas

populações um inédito grau de segurança alimentar. Foi somente nos últimos quarenta

anos que imensos contingentes de desvalidos de alguns países da América do Norte,

Europa e Leste asiático tiveram acesso a uma verdadeira abundância alimentar. A  tal

ponto, que hoje essas sociedades defrontam-se com os problemas de saúde

provocados por dietas pletóricas. Enquanto isso, o resto do mundo continua a conviver

com a degeneração provocada pela desnutrição.

 

Simultaneamente, é nos países desenvolvidos que mais cresce a consciência sobre as

distorções ambientais de seus sistemas de produção e consumo de alimentos.
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Principalmente depois do chamado “mal da vaca louca” e da “crise da dioxina”.[8]

Ampla gama de manifestações sociais permite perceber uma ascendente preocupação

com a salubridade alimentar, que tende a estar cada vez mais ligada à conservação dos

recursos naturais explorados. E as decorrentes pressões já requerem novos métodos de

produção agropecuária que venham a reduzir os impactos ambientais adversos e

assegurar altos níveis de pureza e não-toxicidade dos alimentos. É este, em última

instância, o desafio social embutido na expressão ‘agricultura sustentável’.

 

Um longo caminho pela frente

 

A questão que se coloca, então, é a de saber se será possível alimentar a crescente

população mundial sem aumentar a destruição do planeta. E existem essencialmente três

tipos de resposta a esta pergunta. A primeira, muito pessimista, e de tipo malthusiano,

tende a desacreditar que inovações tecnológicas possam vir a aumentar a produtividade

na produção de alimentos no ritmo necessário ao abastecimento nos novos

contingentes populacionais que proliferam nos países mais periféricos. Apesar das

previsões neo-malthusianas dos anos 1970 terem sido inteiramente desmentidas, sempre

é possível detectar aqui e ali menores elevações de produtividade ou mesmo

estagnações produtivas como sinais de que estão sendo atingidos limites físicos

absolutos. E o maior especialista mundial nesse tipo de monitoramento é, sem dúvida,

Lester Brown, expoente do famoso Worldwatch Institute. 

 

Do lado contrário existem dois tipos de respostas otimistas. Há uma corrente que tem

absoluta confiança no aprofundamento dos métodos da agricultura moderna por novos

saltos de produtividade que seriam engendrados pela engenharia genética nos

agroecossistemas mais favoráveis da América do Norte e da Europa. Seus adeptos

dizem que o uso ainda mais intensivo das melhores terras disponíveis com as novas

tecnologias é que poderá minimizar tanto os custos econômicos como ambientais do

necessário aumento da produção alimentar, pois essa é a opção que incrementará a

recuperação e conservação da biodiversidade em terras menos aptas que deixarão de

ser cultivadas por força da globalização. Por isso, acham que mudanças no rumo da

pesquisa agropecuária que forem motivadas por crescentes preocupações ambientais só

poderão agravar a insegurança alimentar do mundo. Em síntese, pensam que seria

melhor que os países mais periféricos do Sul deixassem de lado qualquer pretensão à
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auto-suficiência alimentar e importassem cada vez mais alimentos das nações do Norte

que mais facilmente podem aumentar a oferta. Os dois principais representantes dessa

corrente são: o pai da “revolução verde”, e prêmio Nobel da Paz, Norman Borlaug, e

Dennis T. Avery, autor de um livro intitulado Salvando o Planeta com Praguicidas e

Plásticos, publicado em 1995 pelo famoso Hudson Institute.

 

Cética sobre eventuais futuros prodígios da agricultura moderna, é a terceira corrente,

formada principalmente por dirigentes dos sistemas oficiais de pesquisa agropecuária

que pregam uma “revolução superverde” ou “duplamente verde”. Isto é, um esforço

internacional ainda mais produtivo que a chamada “revolução verde”, mas que consiga,

ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais e o meio ambiente. Seu principal

expoente é Gordon Conway, autor do best-seller The Doubly Green Revolution; Food

for all in the 21st century, republicado diversas vezes desde 1997 pela Penguin Books.

 

Trata-se, evidentemente, de um nobre e generoso projeto, mas que talvez esteja

sobrepondo o otimismo da vontade (ou da esperança) ao inevitável pessimismo (ou

pragmatismo) da razão. Principalmente porque uma agricultura que preserve os recursos

naturais e o ambiente certamente não poderá resultar da difusão de qualquer nova

tecnologia genérica de fácil adoção. As atuais soluções consideradas mais sustentáveis

não são facilmente multiplicáveis. São bem específicas a cada ecossistema e muito

exigentes em conhecimento agroecológico. Também são muito intensivas em trabalho,

o que não lhes garante competitividade econômica, e muito menos política.

 

Nada impede, entretanto, que esta situação venha a se alterar sob as pressões sociais

por alimentos saudáveis e respeito à natureza. Pressões que certamente incentivarão

muitos agricultores e pesquisadores a esforços comuns na busca de soluções mais

sustentáveis para os atuais padrões produtivos. Todavia, esse processo não poderá ter

a rapidez embutida na idéia de “revolução”, seja ela super ou duplamente verde. Foram

necessários quase dois séculos para que a agronomia gerasse as milagrosas variedades

de alto rendimento. Por maior que seja o sucesso das campanhas por uma agricultura

mais sustentável e por mais rápida que seja a conversão ideológica dos institutos de

ensino agronômico e dos sistemas de pesquisa e extensão, é ilusória a suposição de que

a combinação da biologia molecular com a emergente agroecologia possa revolucionar

a produção de alimentos em parcos trinta anos.
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Em suma, a legitimação das propostas que visam reduzir os perigos da agricultura

moderna tende a ser paralela a um oscilante declínio do atual presunção produtivista.

Tudo indica que não estamos diante de uma fase de mudanças aceleradas que

caracteriza as revoluções. Ao contrário, estamos apenas no início de uma transição

agroambiental que ainda será bem longa.
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