
As lições ainda atuais de um ícone indiano da “revolução verde” 
Mayank Bhardwaj e Jonathan Leff 
 
Quarenta anos depois de ter ajudado a resgatar o mundo de uma fome cada vez maior e da 
profunda falta de perspectivas para o abastecimento de alimentos, Monkombu Sambasivan 
Swaminathan está de volta, agitando outra revolução, mas desta vez uma que seja 
permanente. 
 
O cientista de 82 anos, apelidado na índia de "pai da revolução verde" por ajudar a 
desenvolver uma semente híbrida de trigo que permitiu aos agricultores indianos elevar 
drasticamente o rendimento das plantações, diz que a atual crise de alimentos proporciona ao 
mundo a chance de colocar os produtores agrícolas no caminho certo para o crescimento sem 
fim. 
 
Na "revolução sempre verde" do século XXI, como ela a chama, a agricultura de preservação e 
a tecnologia verde permitirão uma mudança sustentável que permitiria a índia tornar-se uma 
fornecedora ainda mais importante de alimentos para o mundo. "Estou muito satisfeito agora, 
porque em cada crise existe uma oportunidade", disse à Reuters em seu apartamento, do 
governo, no coração de Nova Deli um privilégio que tem por ser membro do Senado indiano. 
 
Seria uma boa notícia para as milhões de pessoas empobrecidas e para os países importadores 
de alimentos que lutam para lidar com o aumento nos preços de produtos básicos observado 
nos últimos 12 meses, maximizado em parte por vetos comerciais protecionistas de alguns 
exportadores, inclusive a própria índia. 
 
O preço do arroz (principal alimento básico da maior parte do mundo pobre), que quase 
triplicou neste ano, alavancou o debate sobre o assunto. Desencadeou distúrbios no Haiti e 
aumentou o risco de inanição de centenas de milhões de pessoas que dependem de alimentos 
subsidiados. Com a ansiedade em relação à oferta de alimentos em seu ponto mais alto desde 
os anos 1960, o ex-acadêmico de Cambridge está mais ocupado do que nunca, e tão passional 
é procurado como sempre. 
 
"Minha esposa diz que tenho uma mente com idéias fixas", afirmou durante uma entrevista 
entre um encontro com um analista da corretora asiática CISA e uma consulta com um grupo 
de políticos regionais. Sua esposa, Mina, uma defensora dos direitos da mulher que conheceu 
Swaminathan em Cambridge há 50 anos, cuida para que haja silêncio durante sua sesta diária, 
parte do método que lhe ajuda a dar a energia e o foco de um homem muito mais jovem. Os 
raros sinais da idade avançada revelam-se na ligeira inclinação do corpo e nos cabelos 
brancos. 
 
A crise de hoje ainda está longe daquela dos anos 1960, quando a China afundava em 
problemas letais de fome e a índia mal conseguia se virar com precárias importações, 
revivendo a sombria visão malthusiana de que a população mundial expandia-se 
demasiadamente rápido para alimentar-se. 
 
Na época, Swaminathan, um jovem cientista que recusara posições de peso no mundo 
acadêmico e governamental para trabalhar em pesquisas agrícolas, ajudou a desenvolver 
sementes híbridas de trigo que permitiram â índia mais do que triplicar sua colheita anual em 
15 anos. A produção dos Estados Unidos, por exemplo, aumentou apenas 30% desde então. 
Cientistas nas Filipinas também haviam desenvolvido na mesma época uma superclasse de 
arroz. A melhor irrigação e a utilização de fertilizantes também ajudaram a índia a sair da 
beira da inanição. 
 
Swaminathan diz que algumas sementes da crise atual foram plantadas durante seu próprio 
apogeu revolucionário. 
 
"A revolução verde criou um senso de euforia, de que solucionáramos nosso problema de 
produção. Agora, temos uma paralisação na produção e na produtividade. Temos um problema 
de investimentos insuficientes em infra-estrutura rural", afirma. 



 
Com as sementes melhoradas geneticamente, os agricultores negligenciaram o dano ecológico 
potencial provocado pelo uso pesado de fertilizantes, o declínio dos lençóis freáticos decorrente 
do uso de irrigação e o impacto na qualidade do solo como conseqüência de repetidos ciclos de 
colheita. Ele acredita que a humanidade aprende com essas lições e que a próxima onda de 
aperfeiçoamentos será centrada em considerações ambientais, sem a necessidade de um 
retorno a laboratórios de genética. 
 
"Um ganho de [apenas] curto prazo seria um desastre de longo prazo na agricultura", diz 
Swaminathan, que ocupou vários cargos de liderança em organizações globais de agricultura, 
antes de estabelecer, há 20 anos, a M.S. Swaminathan Foundation, uma organização sem fins 
lucrativos em Chennai para promover uma expansão agrícola voltada a auxiliar a população 
pobre — especialmente as mulheres—e a biodiversidade. 
 
Nem todas as suas idéias, entretanto, são populares. No exterior, muitos não se impressionam 
com seu foco na auto-suficiência indiana como objetivo principal, enquanto em casa 
questionam o cultivo de grãos forrageiros, de mais fácil cultivo, em vez de produtos mais finos 
e custosos, como trigo ou arroz. 
 
"Você os comeria?", perguntou o secretário de Alimentação da índia, T. Nand Kumar, na 
semana passada. Isso não significa que Swaminathan tenha desistido dos alimentos básicos. 
Em um mundo ameaçado pelo aumento das temperaturas, ele diz que a índia deveria cultivar 
mais arroz do que trigo, produto que a índia teve de importar nos últimos dois anos. 
 
"O trigo é uma aposta nas temperaturas (...) O arroz será a colheita salvadora na era da 
mudança climática", afirma. Com uma grande quantidade de medidas sendo sugeridas para 
que o setor agrícola arranque, Swaminathan acredita que os agricultores deverão ter um papel 
central em comandar a mudança. Lamenta, contudo, que foi necessária uma crise para 
finalmente voltar a atenção do mundo de volta à terra. "Apenas quando os desastres ocorrem, 
os agricultores tornam-se importantes". (Tradução de Sabino Ahumada) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 maio 2008, Agronegócios p. B11 
 


