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As tecnologias genéticas e químicas estão ligadas à competitividade agrícola, por mais que isso 
tire o humorde seus adversários 
 
"O feijão colocado à venda nesta manhã acabou rápido nas feiras livres de São Paulo. Com 
preço tabelado a Cr$ 38,00 pela Coap, Comissão de Abastecimentos e Preços, a venda do 
produto foi limitada a 2 kg por pessoa. A falta de feijão, e o conseqüente aumento de preços 
no último mês, obrigaram o governo a expropriar os estoques do produto na Ceagesp e nos 
armazéns da Companhia Santos-Jundiaí. Instituições de caridade e hospitalares solicitaram 
prioridade na aquisição do produto." 
 
A notícia acima, publicada em 21 de agosto de 1959, na "Folha da Noite", remete a um 
passado sombrio na vida dos brasileiros, mas é apropriada para que se reflita sobre um 
equívoco que vem se exacerbando: o de certas lideranças tratarem a agricultura competitiva 
como se fosse "inimiga" do país. É isso o que sugerem discursos como o de João Pedro Stedile, 
da direção nacional do MST ("Tendências/Debates", 28/5). Tal visão coloca em xeque o papel 
do setor estratégico para a economia nacional. 
 
A atividade agropecuária é provedora da extensa cadeia de alimentos que temos em nossas 
mesas; fornece, ainda, a infinidade de bens imprescindíveis no nosso dia a dia e de bilhões de 
pessoas em todo o mundo - do papel deste jornal que lemos à roupa que nos veste. Responde 
por 23,7% do PIB nacional; movimenta 38,5% das exportações e emprega cerca de 40 
milhões de pessoas. A pesquisa e a adoção de tecnologias de base genética (sementes) e 
química (fertilizantes e defensivos) estão diretamente associadas à competitividade agrícola 
brasileira. Por mais que esse fato tire o humor dos seus adversários. 
 
Na luta contra a ciência genética, que antes já revolucionara a medicina e hoje aprimora os 
cultivos, tais lideranças renegam até o sucesso dos pequenos produtores que dizem defender. 
Foi o que narrou a Folha de S. Paulo, em 23/1/2009, em reportagem sobre o assentamento 
gaúcho Novo Sarandi: agricultores que adotaram a soja geneticamente modificada foram 
ameaçados de expulsão da área por dirigentes do movimento. "Não é um assentamento 
modelo por causa da contradição da soja transgênica", afirmou um líder. 
 
Perdida a batalha contra os organismos geneticamente modificados (OGMs) junto à opinião 
pública, que, superado o receio inicial, se mostra mais compreensiva em relação aos 
transgênicos, aqueles líderes se voltam contra os defensivos agrícolas, ou agrotóxicos. Uma 
luta insensata, já que a defesa fitossanitária é imprescindível no combate às pragas que 
devoram cerca de 40% dos alimentos nas plantações no Brasil. "As alterações do clima 
acarretam modificações na incidência de pragas agrícolas, com sérias consequências 
econômicas, sociais e ambientais", explica o engenheiro agrônomo Décio Gazzoni, pesquisador 
da Embrapa. 
 
Na agricultura tropical, como no Brasil, as pragas são ainda muito mais danosas do que nos 
países de climas frio e temperado. Agricultores que têm suas lavouras dizimadas em poucos 
dias sabem o drama que isso significa. 
 
A lavoura arcaica, tão apregoada por tais lideranças, não beneficia a agricultura, muito menos 
o país. 
 
Diferentemente, com o olhar num futuro de paz, o que milhões de produtores rurais e, afinal, 
toda a sociedade almejam é um novo tempo no campo, que vem já se realizando, aqui e 
agora, mas capaz de impulsionar ainda mais um virtuoso ciclo de prosperidade para todos os 
brasileiros. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A3 . 


