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[ Produção orgânica torna-se popular e começa a ganhar adeptos até entre antigos detratores ]

[ Vaca louca, Dolly e transgênicos legitimam contracultura dos partidários dos métodos naturais ]

 

A mais prestigiada fazenda do mundo só dura uma semana por ano, todo início de março, quando mais de

seiscentas mil pessoas vão ao Parque de Exposições da Porte de Versailles (Paris) para visitar o Salão

Internacional da Agricultura. O principal acontecimento do trigésimo sexto, que se encerrou domingo

passado, foi a inequívoca legitimação do que muitos continuam a considerar uma simples maluquice: os

sistemas de produção agropecuária estritamente naturais, conhecidos no Brasil e nos países de língua inglesa

como “agricultura orgânica”, mas que em diversos países europeus sempre foram chamados de “agricultura

biológica” (AB). Houve uma verdadeira consagração dos adeptos da AB, fruto de dois movimentos

paralelos: a impressionante popularidade de seus próprios stands e a curiosa rendição parcial de muitos de

seus detratores.

 

Nos salões da década de 70 não havia sequer um expositor que tivesse a coragem de se afirmar partidário

dos métodos naturais. Já no último salão antes do ano 2000, houve uma imensa ala ocupada por dezenas de

agrupamentos de produtores biológicos, que abrigava até uma associação dos amigos da urtiga. Todas essas

barracas estavam permanentemente rodeadas por pequenas multidões de consumidores ávidos por

qualidade em pães, laticínios, carnes, frutas, legumes, verduras, enchidos, conservas, bebidas, etc.,

deslumbrando o pessoal da AB com tanta agitação.

 

Mas ainda mais importante que essa forte manifestação da demanda por alimentos saudáveis, que garante

crescente sucesso aos alternativos, foi o surgimento de uma clara cisão entre seus conservadores

adversários. Jogando a toalha, um importante segmento do agronegócio aproveitou o salão de 1999 para

divulgar sua pretensão de ocupar o meio de campo, um pouco à frente da produção intensiva e atrás da

produção biológica. Trata-se essencialmente de abandonar o uso sistemático dos agroquímicos em favor de

uma utilização mais limitada e precisa. Esse movimento favorável a uma agricultura “raciocinada” (soa bem

melhor em francês: “raisonnée”) está sendo puxado por três dos maiores grupos locais do agronegócio:

Danone, Carrefour e Auchan. Iniciativas idênticas já haviam surgido na Holanda, liderada pelo gigante do

crédito rural Rabobank, e também no Reino Unido, onde as principais cadeias de distribuição – Sainsbury,

Tesco e Marks & Spencer – fazem parte da correspondente associação nacional.
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Tudo isso resulta da nítida decadência do padrão agroalimentar que respondeu muito bem às necessidades

impostas pela reconstrução das economias européias após a derrota do nazi-fascismo. Enquanto a sociedade

só exigia dos agricultores que produzissem muito e barato, quase ninguém ligava para o fato da endívia estar

ficando cada vez mais adocicada porque a seleção genética era totalmente voltada para a produtividade.

Mas essa atitude, que já começara a mudar a partir do final dos anos 1960, quase foi virada do avesso com

os impactos psico-sociais da “vaca louca”, do nascimento de “Dolly” e da importação dos primeiros grãos

transgênicos. Esses choques aceleraram a já ascendente legitimidade dessa espécie de contracultura

fomentada pelos partidários dos métodos orgânico, biológico, biodinâmico e natural. Ao mesmo tempo,

fortaleceram dentro do agronegócio as lideranças profissionais que já tinham percebido a necessidade de

uma nova abordagem do mercado. Foi nesse contexto que surgiu o “FARRE”, “Fórum da Agricultura

Raciocinada Respeitosa do Ambiente”, que já conta na França com 481 membros institucionais: associações

de produtores, organizações representativas, empresas agroalimentares, indústrias fitosanitárias, etc.

 

Além dessa dupla consagração dos alternativos, o último Salão Internacional da Agricultura antes do ano

2000 também revelou o enorme desconforto que está vivendo a comunidade científica, principalmente

biólogos e químicos que trabalham nos inúmeros laboratórios dessa formidável instituição chamada “INRA”,

“Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica”. A melhor evidência está no livro lançado por seu presidente,

Guy Paillotin, em co-autoria com Dominique Rousset, jornalista e produtora da rádio France Culture. Teria

sido responsabilidade da pesquisa agropecuária o surgimento da “vaca louca”? Deveria a pesquisa

agropecuária aceitar as reticências sociais à modificação genética dos alimentos? Seria justo que a pesquisa

agropecuária deixasse de se concentrar em aumentos de produtividade, em favor de melhorias de qualidade,

enquanto grande parte do mundo ainda vive em condições muito piores às que assolaram a Europa durante a

2a. Guerra Mundial? São esses os dilemas mais recorrentes no livro “Cale-se e coma!” O agricultor, o

pesquisador e o consumidor (“Tais-toi et mange!” L’agriculteur, le scientifique et le consommateur,

Paris: Edições Bayard:1999). As respostas dos autores são bem mais otimistas que convincentes, talvez

devido à sua obstinação em cativar os dois extremos: tanto os consumidores e alguns agricultores que

estariam dispostos a até impedir o progresso da ciência em nome de convicções filosóficas ou religiosas,

quanto os cientistas que, em nome da neutralidade, refugiam-se em suas torres de marfim para não “sujar as

mãos” em controvérsias que sempre acabam se revelando políticas. A vontade de Paillotin foi apontar o

caminho do meio. Se conseguiu são outros quinhentos.


