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Agroecologia, pólo científico avançado

03-06-00

[ Chega ao Brasil obra que sintetiza pesquisas de fronteira do conhecimento aplicado à agricultura ]

[ ‘Agricultura moderna’ é insustentável pois deteriora condições que a possibilitam ]

 

Conservar o que restou das florestas brasileiras não constitui obstáculo ao desenvolvimento, pois a

tecnologia permite que as terras já desmatadas sejam mais do que suficientes para a expansão agropecuária.

Essa tese não chega a ser unânime, mas quase. Foi rejeitada por apenas um em cada dez entrevistados pelo

Vox Populi na pesquisa feita para o Grupo Estado, em parceria com o Greenpeace, o Fundo Mundial para a

Natureza (WWF) e Instituto Socioambiental (ISA) (Estado, 24/5). Pode-se dizer, então, que este é um

daqueles raros casos em que há forte concórdia entre opinião pública e evidência científica.

 

É preciso realçar, contudo, que tal constatação elude um sério problema: não basta manter florestas em pé

para que se conserve a biodiversidade. Afinal, entre os principais vetores de sua erosão está justamente o

padrão tecnológico que permitiu os mais significativos aumentos de produtividade em atividades

agropecuárias. Defender o que sobrou dos ecossistemas florestais brasileiros esquecendo dos métodos de

produção utilizados por fazendeiros e sitiantes é tapar o sol com a peneira. 

 

Seria muita ingenuidade supor que o atual estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos pode garantir

simultaneamente colheitas cada vez maiores na área já cultivada e a devida conservação de sua base natural.

A conciliação dessas duas necessidades ainda exigirá um hercúleo esforço de pesquisa num ramo do

conhecimento que apenas começa a engatinhar nos pólos científicos mais avançados do planeta: a

agroecologia. Houve alguma pesquisa ecológica sobre os sistemas de cultivo no início do século, mas ela foi

desprezada até se tornarem óbvios os impactos destrutivos dos agroquímicos e da motomecanização. Por

isso, foi somente nos anos 1980 que a interface da ecologia com a agronomia começou a ser reconhecida

como uma nova disciplina pela comunidade científica internacional.

 

No Brasil, a agroecologia continua ignorada (ou temida), tanto pelo sistema de pesquisa agropecuária,

quanto pelas vetustas escolas superiores que dão formação básica a seus futuros quadros científicos. Quem

tenta remar contra essa poderosa maré, logo se sente estranho no ninho e só consegue perseverar

transferindo-se para algum dos programas multidisciplinares de ciência ambiental que emergiram a partir do

início anos 1990 em universidades que não estavam inteiramente controladas por medíocres e conservadores

mandarins acadêmicos.
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Ainda é muito cedo para fazer um balanço dessas experiências, mas já não há dúvida de que a vanguarda do

processo está com os gaúchos. O livro Reconstruindo a agricultura, organizado pelos agrônomos Jalcione

de Almeida e Zander Navarro havia sido um bom indício (Estado, 3/5/97). A segunda edição, revisada e

atualizada, do livro Agricultura Sustentável, de Eduardo Ehlers, feita pela Editora Agropecuária (Guaíba:

1999) aumentou a suspeita. Vem agora a confirmação definitiva com a tradução do livro-texto Agroecologia

de Stephen R. Gliessman, na série ‘Estudos Rurais’ da Editora da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul.

 

Formado em Botânica, Biologia e Ecologia de Plantas pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara,

“Steve” dedica-se há mais de 25 anos ao ensino, à pesquisa, e à própria produção agrícola diferenciada.
Fundador do Programa de Agroecologia da Universidade da Califórnia, Santa Cruz - o primeiro programa

universitário do gênero no mundo – ele ocupa hoje a cátedra Alfred Heller de Agroecologia do mesmo
campus, além de cultivar, sem irrigação, uvas para vinho e azeitonas orgânicas ao norte de Santa Bárbara,

Califórnia.

 

Seu livro resulta da convicção de que é o próprio sucesso dos sistemas de produção

agropecuária contemporâneos que mina as fundações sobre as quais foram

construídos. Desperdiçam e degradam demais os recursos naturais dos quais

dependem: o solo, as reservas de água e a diversidade genética natural. São

dependentes de combustíveis fósseis não renováveis e transformam seus ex-

protagonistas – fazendeiros e sitiantes – em meros coadjuvantes, apesar de serem eles

os únicos possíveis guardiões da terra agricultável. Enfim, a chamada “agricultura

moderna” torna-se insustentável porque deteriora as condições que a tornaram possível.

 

Talvez no futuro a agricultura possa ser tanto sustentável quanto altamente produtiva.

Mas esse duplo objetivo não será atingido com simplista rejeição das práticas modernas

e adoção de práticas tradicionais ou indígenas. É necessária uma abordagem que

resgate os princípios de conservação dos recursos presentes em inúmeros sistemas

tradicionais, mas que possa ir muito além dos sistemas modernos, valendo-se dos

avanços das pesquisas ecológicas. Daí a importância dessa nova iniciativa gaúcha de

oferecer aos jovens brasileiros a tradução do livro que melhor sintetiza as pesquisas que

estão na fronteira do conhecimento científico aplicado à agricultura.


