
Dr. Richard Lockwood, professor de Nutrição e Segurança
Alimentar, Universidade Brandeis, Boston, EUA, prevê que

o Brasil tem potencial para se tornar um paraíso

Binka Le Breton

Face à multiplicidade de crises

que enfrentamos: nas áreas de

economia internacional, mu-

danças climáticas, energia, saúde, con-

servação de biodiversidade, produção e

distribuição de alimentos, a Panorama

Rural traz uma entrevista com o pro-

fessor Richard Lockwood, autoridade

respeitada na área de nutrição e segu-

rança alimentar. Richard que é PhD.

em Nutrição do Instituto de Tecnolo-

gia de Massachusetts, também exerce

a função de presidente da Lockwood

Nutrição e Ciências dos Alimentos, em-

presa que comercializa especialidades

alimentares para animais e ingredientes

farmacêuticos. Mas antes disso, desen-

volveu um currículo bastante extenso:

passou dois anos no Vietnã trabalhando

em um serviço de extensão agrícola e

oito anos no Brasil auxiliando o Depar-

tamento de Estado no planejamento do
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uso do excedente de grãos para a ajuda

alimentar. Atuou como consultor para

o Banco Mundial, onde preparou um

empréstimo ao setor social nas áreas

da saúde, nutrição e agricultura para

o país de Angola. Pela Unicef, ajudou

a criar um projeto piloto de vigilância

nutricional, como parte do sistema de

cuidados primários de saúde na Repú-

blica do Sudão.

O professor tem muita experiên-

cia tanto dos Estados Unidos quanto do

Brasil, não só pelos anos que trabalhou

aqui, mas também por ser casado com

uma baiana, e por ter um dos três filhos

morando em São Paulo, Lockwood tem

um pé no Brasil, outro nos EUA, uma

atitude positiva e uma visão global.

Para Dick, como é popularmente

chamado, a profissão mais importante

do mundo é a do agricultor. "Se não ti-

ver solo bom, água boa e inteligência,

não há comida. Sem comida não há se-

gurança alimentar nem segurança polí-

tica. Pessoas famintas criam desordem

civil - vejam os casos de Haiti, Egito,

Camarões, Bangladesh e Marrocos.

Pessoas com fome abandonam o cam-

po e vão pelas periferias, transferindo

os problemas não resolvidos do campo

para as grandes cidades. Não adianta

um país formar milhares de advogados,

professores e médicos se não houver co-

mida para sustentá-los. A pessoa mais

importante é o agricultor', salienta.

A agricultura nos EUA - o es-

pecialista observa que nos Estados

Unidos, 3% da população alimentam

os 97% restantes, além de produzir

excedentes para exportação e ajuda ali-

mentar. Segundo ele, isto se deve a uma

política agrícola dos anos 1860 quando

foram estabelecidas universidades es-

taduais voltadas à pesquisa, extensão e

educação em agricultura e agropecuá-

ria. O objetivo era definir os problemas

particulares aos vários biomas, e tentar

solucioná-los. Esta política resultou em

uma explosão de produtividade, onde

erros graves foram cometidos e corrigi-

dos em um processo contínuo de expe-

rimentação. Conseguiram desenvolver

um sistema de agricultura altamente

eficiente.

No entanto, Lockwood ressalta

que com o crescimento da população

global, tornou-se necessário aperfeiçoar

o sistema produtivo para evitar a fome

em escala global. "Desta vez, a solu-

ção veio de um lugar inesperado, em

uma pequena propriedade no México,

o professor Norman Borlaug, da Uni-

versidade Estadual de Iowa, achou uma

determinada variedade tradicional de

milho mexicano que parecia resistente à

estiagem que estava assolando a região

e ponderou que devia conter algo que

permitisse sua sobrevivência. Levou a

variedade de volta aos Estados Unidos

e começou a experimentar, cruzando di-

versas variedades até desenvolver uma

nova tanto resistente quanto altamen-

te produtiva. Foi assim que

nasceu a Revolução Verde",

conta o professor enfocando a

defesa de Borlaug no uso da

biotecnologia para aumentar

a produtividade agrícola.

A produtividade do

agricultor brasileiro - para

Lockwood, o Brasil ainda

está muito longe de alcan-

çar seu potencial produtivo.

"Ouvi recentemente um co-

mentário sobre a produção

de milho no Brasil. A maior

área plantada com milho do

mundo inteiro está no Brasil.

Por outro lado, a produtivida-

de média do milho brasileiro

deixa muito a desejar. Então diria que a

agricultura familiar representa um po-

tencial enorme para o aumento de pro-

dução de alimentos - se tiverem acesso

a credito, financiamentos, sementes,

adubos, e mercados. O processo de fixar

o homem no campo evita desastres nas

cidades. Mas quando o Brasil entrou no

período de industrialização o setor rural

foi abandonado. A população rural foi

se mudando para as grandes cidades em

busca de uma educação melhor pelos fi-

lhos. A educação na zona rural nunca

tinha sido uma prioridade do governo.

À medida que o êxodo rural foi acele-

rando, o governo tentava providenciar

serviços aos migrantes. Não conseguiu,

mas a própria tentativa atraiu cada vez

mais migrantes, aumentando por sua

vez a miséria urbana."

O especialista salienta que, em

alguns casos o governo deveria esta-

belecer preços mínimos para produtos

agrícolas. "Existem vários tipos de

Mas o especialista
sabe que apenas a

agricultura orgânica
não terá condições de

abastecer o mundo



subvenções: à produção, ao mercado

e ao consumidor urbano. Nos Estados

Unidos há um sistema de vales comida.

Também há um preço mínimo e um pre-

ço máximo para commodities tipo tri-

go, milho, soja e produtos leiteiros. Há

merenda escolar, programas para mães

amamentando seus filhos, e vales comi-

da para serem aplicados a determina-

das categorias de alimentos de alto va-

lor nutritivo. Acredito firmemente que

a produção leiteira deveria ser subven-

cionada, porque os produtos são muito

nutritivos e acho que esta categoria não

deveria estar à mercê do mercado."

Mas, segundo ele, essa atenção à

Um seria de agricultura em larga es-

cala, com mais ênfase em conservação

dos recursos naturais. O outro seria de

agricultura em pequena escala, agroe-

cologia e agricultura orgânica."

Agricultura comunitária - o

professor comenta que há dois pólos

da agricultura. Por um lado existem a

agroecologia, a agricultura orgânica e

a chamada Slow Food Movement (pelo

qual a maioria da comida vem das re-

dondezas sem gastar muita energia no

transporte, apoiando assim a agricul-

tura local). Lockwood se diz a favor de

feiras livres, e o sistema de agricultu-

ra comunitária onde os produtores re-

agricultura depende de como o país a

valoriza. "Na França, por exemplo, os

produtores são considerados sagrados,

assim como o queijo e o leite. O governo

apoia a produção leiteira. Se houver um

excedente, o governo resolve. Um pasto

bem cuidado é muito mais bonito que

um condomínio de casas construído no

pasto. No Estado de Vermont, os ha-

bitantes pagam um preço melhor pelo

leite para conservar a região e prote-

ger os produtores. No norte global, as

pessoas consideram que a vida na zona

rural tem uma qualidade mais alta que

a vida urbana. Vejo o futuro da agricul-

tura como tendo dois modelos distintos.

cebem ajuda financeira dos sócios em

troca de uma cesta de alimentos por

semana. Nesse sistema faz com que os

produtores sejam capitalizados sem a

necessidade de emprestar dinheiro e os

sócios recebem produtos frescos e mui-

tas vezes orgânicos.

De acordo com o professor, em

contrapartida a essa agroecologia,

há o agronegócio, controlado por três

grandes corporações: Monsanto, Du-

pont e Dow. "Estas empresas contro-

lam 80% das sementes geneticamente

modificadas. É o futuro da agricultura

em larga escala. Se você quer ser um

produtor tradicional, você não pode ter

uma garantia que a sua lavoura não foi

afetada por organismos geneticamente

modificados. Você não pode viver em

isolamento. Não existe prova alguma

que mostra que os produtos de sementes

transgênicas sejam danosos à saúde. Já

as conseqüências sociais são, sim, da-

nosas. Se o produtor não tiver dinheiro

para comprar as sementes terá um pro-

blema. A diminuição da base genética

é também um problema. Mas acredito

que o ser humano seja inteligente o sufi-

ciente para evitar conseqüências indese-

jáveis. Temos um banco de sementes na

Noruega onde há exemplares de todas

as variedades que pudemos coletar."

Biotecnologia - Lockwood ob-

serva que na realidade não há um con-

senso sobre a questão de engenharia ge-

nética. "Mas pensem nesse fato", diz,

"há 50 anos, se tivesse diabetes tinha

que extrair a insulina do pâncreas de

um porco. Hoje em dia existem fermen-

tos transgênicos que produzem insulina.

Não acredito que deveríamos misturar

matéria genética de plantas com maté-

ria genética de animais, por exemplo.

Isso não. Por outro lado, uma semente

geneticamente modificada que fixa ni-

trogênio no solo, seria uma maravilha.

E logo chegaremos lá."

Em relação à nossa capacidade de

alimentar o mundo, o especialista diz

ser e não ser otimista sobre isso, pois

por um lado vê muitas dificuldades em

alimentar a população da África, por

exemplo. Existem problemas da seca,

guerras, desertificação e populações

vulneráveis a HIV, tuberculose e malá-

ria. Mas, por outro, vê grande potencial

em duas áreas do mundo, que podem

alimentar o mundo no futuro.

O primeiro seria Ucrânia. O se-

gundo seria o Brasil. "Estou muito oti-

mista com relação ao Brasil, se conse-

guir frear o desmatamento e cuidar dos

solos e das águas. O Brasil tem o poten-

cial de se tornar um paraíso."
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