








Se tudo der certo, na noite des-
te domingo, precisamente às
8h38, hora de Brasília, a son-
da Phoenix vai pousar na re-

gião norte de Marte, um pedaço ainda
não explorado do planeta vermelho.
Sua missão será cavar a superfície em
busca de água líquida e bactérias ou
outros sinais que denunciem a possi-
bilidade de existir vida em Marte. Na
mesma hora, precisamente às 8h38 da
noite, o número de crianças mortas no
mesmo dia em todo o planeta Terra
por causas relacionadas à fome terá
chegado a 14 856. Só no domingo. A
fórmula macabra é a seguinte: a cada
cinco segundos morre uma criança no
mundo em decorrência de problemas
provocados pela carência de calorias
e proteínas mínimas para a sobrevi-
vência. É dramático que a humanida-
de, em meio a progressos estupendos
como a capacidade de escavar o solo
de outro planeta em busca de vida
pregressa, ainda seja assombrada pelo
fantasma da fome — que ceifa a vida
presente e futura na Terra. O mais
dramático é que, durante os dez me-
ses em que a Phoenix rasgou o éter
em direção a Marte, a situação aqui
embaixo ficou ainda pior. O trigo, o
milho, o leite, o açúcar, o ovo, o fran-
go — tudo subiu. Em alguns casos,
como o do arroz, esse cereal que ali-
menta metade dos habitantes do pla-
neta, o preço dobrou em um ano. Pela
primeira vez na história, o custo glo-
bal de importar alimentos passará de
l trilhão de dólares.

Os pobres do mundo estão inquie-
tos. Na Somália, a polícia dispersa
multidões famintas a tiros. Na Indo-
nésia, com quase metade de seus 230
milhões de habitantes vivendo na po-
breza, cada aumento de 10% no preço
do arroz joga 2 milhões de pessoas na
miséria absoluta. No Haiti, os preços
altos derrubaram o governo. Na Ma-
lásia, país nem tão pobre assim, o go-
verno andou balançando. No México,
protestos de rua contra o preço das
tortillas assustaram as autoridades.
Na Tailândia, um dos celeiros de ar-
roz do planeta, há mercados limitan-
do a compra do produto por cliente.
Na Argentina, assolada pelo populis-
mo da presidente Cristina Kirchner,
os panelaços voltaram a ser ouvidos,
com produtores rurais reagindo con-
tra medidas do governo e consumido-
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res irritados com a escassez nos su-
permercados. Existem situações críti-
cas no Paquistão, no Egito, no Sene-
gal. Em Gana, Bangladesh, Mianmar.
Há fome na Coréia do Norte, na Etió-
pia. No Brasil, o quadro é mais con-
fortável, mas um pedaço da crise
mundial chegou ao país. com o preço
dos alimentos ultrapassando a média
da inflação. No Palácio do Planalto,
estuda-se aumentar em 5% o benefí-
cio concedido pelo Bolsa Família pa-
ra compensar a alta nos preços.

"Estamos vivendo a pior crise dos
últimos trinta anos", alarma-se o eco-
nomista Jeffrey Sachs, professor da
Universidade Colúmbia, em Nova
York, e conselheiro especial de Ban
Ki-moon, secretário-geral das Nações

Unidas (ONU). E não vai melhorar.
Um relatório da FAO, a entidade da
ONU que cuida dos alimentos e da
agricultura no mundo, acabou de sair
do forno em Roma, trazendo previsões
sombrias. O documento, divulgado na
quinta-feira passada, diz que os ali-
mentos não voltarão a ser baratos co-
mo antes. A comida mais cara, portan-
to, chegou para ficar. É uma situação
que deixa ainda mais vulneráveis 850
milhões de pessoas ao redor do plane-
ta, uma massa cronicamenle subnutri-
da que vive sempre sob o espectro da
fome. Antes, uma análise elaborada
por uma equipe do Banco Mundial já
fazia previsões parecidas. Dizia que os
preços ficarão altos até 2009, quando
então começarão a cair. A queda, po-

Alemães nazistas observam
camponeses soviéticos na
II Guerra: a arma da fome

rém, não será acentuada, e os preços
ficarão "bem acima'" do nível registra-
do em 2004. O Banco Mundial calcula
que a situação ficará corno está, amea-
çadora e preocupante, pelo menos até
2015. E em 2015 a população mundial
terá cerca de 600 milhões de bocas a
mais para alimentar. É o equivalente a
quase três Brasis a mais. Vai dar?

Em 1798, o economista inglês
Thomas Malthus previu que a huma-
nidade se afundaria em guerras e
doenças porque a fome reinaria no
planeta. Seus cálculos indicavam que
a produção de alimentos crescia em
ritmo aritmético (l, 2, 3, 4...) e a po-
pulação aumentava em ritmo geomé-
trico (l, 2, 4, 8...). Malthus errou tu-
do. Em seu tempo, não tinha como
prever a invenção dos fertilizantes,
que fizeram disparar a produção de
alimentos, ou dos contraceptivos, que
permitiram planejar o tamanho das
famílias em sociedades mais afluen-
tes. Agora, no entanto, começa a ga-
nhar fôlego no meio acadêmico a es-
cola dos neomalthusianos. Eles acham
que a armadilha agora é gente demais
vivendo num meio ambiente degrada-
do demais. Em 2050, prevê-se, sere-
mos 9,2 bilhões de pessoas — ou 2.5
bilhões a mais do que hoje. Em seu



PARA O LIXO
0 colorido apanhado de comida acima,
com carne, frutas, legumes, leite, ovos,
pães e enlatados, é o que uma família
americana de quatro pessoas joga no lixo
num único mês. Só de carne e peixe são
4,7 quilos mensais. Entre frutas e
legumes, frescos ou processados, são
mais de 15 quilos mensalmente. Se fosse
possível recuperar um quarto de todo o
desperdício dos ricos, daria para alimentar
20 milhões de pessoas a cada dia.

to do consumo de alimentos, sobretu-
do na China e na índia, as locomoti-
vas asiáticas que, juntas, têm mais de
um terço da população mundial. A
China, em especial, tem peso feno-
menal. Se cada chinês comer um
frango a mais, dentro de cinco anos
explodirá o mercado de milho, a ra-
ção básica da ave. "O frango é um
milho com asa", brinca o professor
Mauro de Rezende Lopes, economis-
ta da Fundação Getulio Vargas, no
Rio de Janeiro. "E, quanto maior o
poder aquisitivo, mais carne as pes-
soas consomem." Com a economia
crescendo a 10% e o consumo de ca-
lorias aumentando 20%, a China, es-
sa terra onde aconteceram mais de
1 500 ondas de fome na era cristã, es-
tá formando uma imensa classe mé-
dia — que quer comer carne. O pro-
blema é que, para cada quilo de carne
que a vaca engorda, são necessários 8
quilos de grãos para alimentá-la.
Considerando que boa parte é gordu-
ra e osso, a conta muda: para cada
quilo de carne boa vão 13 quilos de
grãos. E preciso produzir isso tudo.

"Temos de acreditar que seremos
capazes de dar de comer a todos e to-
mar as providências necessárias", diz
o estudioso David Orden, do Interna-
tional Food Policy Research Institute,
em Washington, e professor da Uni-
versidade Virgínia Polytechnic. As
providências foram deixando de ser to-
madas. Na década de 60, com a popu-
lação crescendo mais que a produção
de comida, uma crise se avizinhava,
mas foi espantada pela "revolução ver-
de", que multiplicou a produção de ali-
mentos, índia e Paquistão adotaram
novas sementes, irrigação, fertilizan-
tes. O processo foi capitaneado por um
velhinho simpático, o agrônomo Nor-
man Borlaug, que hoje, aos 94 anos.
morando no Texas, ainda tenta traba-
lhar nos intervalos entre uma hospita-
lízacão e outra, sempre sob os cuida-
dos de uma neta. Da revolução verde
para cá, com comida farta e barata, in-
vestimentos foram sumindo e pesqui-
sas, minguando. Países que não plan-
tavam não se preocupavam em fazê-lo.
Existia alimento de sobra. Há mais de
duas décadas, o ministro americano da
Agricultura, John Block, disse que a
proposta de que os países pobres deve-
riam produzir o próprio alimento era
"um anacronismo de eras passadas",
ou seja, eles podiam comprar os pro-
dutos americanos, fartos e baratos. As-
sim, o mundo foi-se esquecendo de
cuidar da agricultura. Um exemplo fi-
nanceiro. Em 1980, o Banco Mundial

desembolsou 7,7 bilhões de dólares pa-
ra empréstimos agrícolas. Em 2004,
foram apenas 2 bilhões.

Em paralelo, intensificou-se a ur-
banização. Neste ano, ocorreu a vira-
da: pela primeira vez na história da
humanidade há mais gente vivendo na
cidade do que no campo. No campo,
produz-se o que se come na cidade. Is-
so significa que há menos gente produ-
zindo para mais gente — e, quando
isso acontece, é preciso ter boa distri-
buição da comida. Nos Estados Uni-
dos, as famílias rurais são 1% da po-
pulação e alimentam 99%. "Talvez
metade da fome global seja problema
de infra-estrutura e distribuição", diz
Josette Sheeran, que comanda o Pro-
grama Mundial de Alimentação da
ONU, entidade que socorre vítimas da
fome mundo afora. Recentemente,
Sheeran ganhou as manchetes globais
ao dizer, diante do Parlamento inglês,
que a crise atual é um "tsunami silen-
cioso". Uma forma de combatê-lo é
melhorar a distribuição. A produção
mundial é suficiente para alimentar to-
dos. Só que não chega a todos. Nos Es-
tados Unidos, a distribuição é ótima,
mas o desperdício é um escândalo. Um
estudo de 1995 descobriu que os ame-
ricanos jogam fora 27% da comida
disponível para consumo. São núme-
ros assombrosos. Uma família de qua-
tro pessoas põe 4,7 quilos de carne e
peixe no lixo todo mês! Se um quarto
do desperdício fosse recuperado, daria



para alimentar 20 milhões de pessoas
num dia! Se falta comida na Somália,
onde a insegurança alimentar ameaça
mais de 2 milhões de pessoas, e sobra
comida nos EUA, onde 66% da popu-
lação está acima do peso, o problema
não está apenas na produção.

Não há receita pronta para superar
a atual crise, mas duas medidas são
inevitáveis. A primeira, de curto pra-
zo, é despachar ajuda imediata aos
milhões ameaçados pela fome. de
modo a evitar uma crise humanitária
de grandes proporções. A segunda é
voltar a jogar dinheiro na agricultura.
Num instituto de pesquisa no México,
desenvolveu-se um milho capaz de
resistir à seca da África e um trigo
que sobrevive às pragas do sul da
Ásia. Mas nunca apareceu o dinheiro
para que as duas variedades chegas-
sem às mãos dos pobres. Nas Filipi-
nas, onde as mulheres têm protestado
exibindo panelas vazias nas ruas, os
cientistas identificaram catorze traços
genéticos que podem salvar o arroz

da praga do gafanhoto, mas não têm
dinheiro para executar o trabalho. É
uma negligência inadmissível. Inter-
câmbios são exeqüíveis há séculos: os
europeus trouxeram para as Américas
0 trigo e o cavalo e, daqui, levaram a
batata, por exemplo. Como hoje uma
semente não consegue sair do México
e chegar ao Togo?

A fome nunca se ausentou da vida
humana, seja por fúria da natureza,
que criou o fungo da batata que matou
1 milhão de irlandeses em meados do
século XIX, seja como conseqüência
da bestialidade humana. Na II Guerra
Mundial, além da bomba atômica, a
fome foi uma arma poderosa. No gue-
to de Varsóvia. onde cada judeu tinha
direito a uma ração de menos de 200
calorias diárias — o recomendado é
em tomo de 2 500 —, a fome estava à
espreita em cada esquina dos 100
quarteirões que abrigavam meio mi-
lhão de judeus. A fome também matou
milhares de soviéticos no cerco nazis-
ta a Leningrado, que ficou nove meses

sem receber comida. Contando-se a
história, da fome, conta-se a história da
humanidade. A fome está na guerra, A
fome está na política, na forma (sem-
pre pública e barulhenta) da greve de
fome. A fome está na religião, na for-
ma (sempre reservada e silenciosa) do
jejum, seja para judeus, católicos, mu-
çulmanos ou hindus. A fome está no
centro da tragédia humana, mas sem-
pre fomos salvos pelo engenho cientí-
fico do próprio homem. A ciência que
fertilizou a terra, controlou pestes,
reinventou sementes. A ciência terá,
mais uma vez, de nos salvar.

Se tudo der certo, a sonda Phoenix
vai tirar uma fotografia de sua aterris-
sagem sobre o solo de Marte. A ima-
gem percorrerá 680 milhões de quilô-
metros e, em duas horas, chegará ao
centro da Nasa, nos Estados Unidos.
Durante a viagem da foto, morrerão
1440 crianças de fome no mundo. •

Text Box
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