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Segunda-feira, 02/11/2015, às 19:25, por Amelia Gonzalez

Comitê da ONU em Roma debateu
sobre a nutrição no mundo

“Quando os mais afetados conseguem espaço e ganham voz para participar das decisões dos

que fazem a política, ela tem muito mais chance de dar certo”. O pensamento é de Nathalie

Beghin, economista formada em Bruxelas, mestra e doutora em Políticas Sociais pela

Universidade de Brasília (UnB) e  atualmente atuando como coordenadora da assessoria política

do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). Nathalie esteve em Roma, na semana de 12 de

outubro, participando da 42ª reunião anual do Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas

– CSA/ONU, e eu a entrevistei anteontem para saber o que tinha acontecido naquela reunião.

Nathalie fez questão de frisar, durante nossa conversa, a importância da participação social nos

espaços de decisões governamentais, e como o Brasil é visto, internacionalmente, como um país

exemplar nesse sentido. Alertou para o fato de que os temas ligados aos Direitos Humanos estão

se perdendo, abrindo espaço para o que chama de “privatização das políticas públicas” (sobre

este tema, leia aqui) .

Quanto ao assunto específico dos alimentos, que a levou a Roma, Nathalie faz um alerta: as

empresas que controlam o setor descobriram outros dois nichos de mercado. A biofortificação de

produtos e a fabricação de pozinhos que teriam efeito milagroso contra a desnutrição  estão

 sendo a maior preocupação de quem, como Nathalie e outros tantos representantes de

organizações sociais, focam seu trabalho na tentativa de acabar com a fome das mais de 800

milhões de pessoas do mundo. “Pegam a batata, injetam vitamina, ela fica da cor de cenoura e MAIS FALADOS
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vendem como se fosse resolver todos os problemas. Não vai resolver. O problema da fome não é

falta de alimento, é falta de dinheiro para comprá-lo”.

Abaixo, a íntegra da entrevista:

Do ponto de vista da sociedade civil, qual a grande solução para o problema da fome no

mundo?

Nathalie Beghin – O Banco de Sementes deveria ser o modelo de produção e consumo. Tanto

é que há um esforço enorme para incluir a agroecologia na agenda do CSA,  mas isso não

acontece porque é um comitê  governamental, mais conservador, resiste. Mas vai se defendendo,

aqui e ali, a ideia das sementes crioulas, um ponto de muita resistência porque há um modelo

vigente de venda de sementes patenteadas, muito caras, geneticamente modificadas, que

acabam representando um custo enorme para agricultura. É uma forma de atuar quem vem

desde os anos 70 com a Revolução Verde, mas que não vem resolvendo o problema da fome.

Mas nesse Comitê (CSA), as empresas também estão presentes? Isso é discutido?

Nathalie Beghin – Elas entram porque é um processo muito democrático, tem o Mecanismo da

Sociedade Civil (MSC) e tem também o setor privado. Mas é o nosso temor, porque a moda agora

é o tema da nutrição, e elas estão pegando pesado com isso. Até o Brasil está embarcando

nessa.

Como assim? O que isso significa?

Nathalie Beghin – É um nicho de mercado extraordinário. Além de controlar toda a cadeia

alimentar, as grandes empresas transnacionais dos alimentos descobriram um jeito de biofortificar

os alimentos. É uma técnica que consiste em pegar uma batata, por exemplo, injetar vitamina A.

Ela fica da cor da cenoura e dizem que isso resolve todos os problemas da desnutrição. A

Fundação Gates está investindo pesado e aqui no Brasil a Embrapa criou o Bioforte, é

lamentável. O outro nicho é o de alimentos fortificados. Em vez de fortalecer a produção local, de

ajudar os pequenos produtores agrícolas, elas vendem pozinhos milagrosos onde, supostamente,

tem de tudo o que a pessoa precisa para se nutrir.

Mais ou menos como foi o conceito de multimistura aqui no Brasil?

Nathalie Beghin – Não, porque aqui no Brasil a multimistura, criada pela Clara Brandão e depois

adotada pela Pastoral, tem outra lógica, ela é criada a partir de plantas tradicionais. Ajuda a

combater o desperdício, porque se utiliza de tudo o que normalmente se joga fora na hora de

cozinhar. As empresas querem fabricar o pozinho e vender.

Vão vender barato para a base da pirâmide?

Nathalie Beghin – É, mas quem compra são os estados. E começam a vender barato, depois

vão aumentando o preço, já conhecemos o processo.

Além da desnutrição, há a preocupação grande agora com a obesidade, em parte

provocada pelo consumo dos alimentos processados, como está até no Guia Alimentar

do Ministério da Saúde (leia aqui). Esse tipo de coisas é levantado numa reunião como a

do CSA? Como as empresas reagem?

Nathalie Beghin – Elas fingem que não ouvem. Fato é que muita coisa está começando a mudar

por causa da pressão da sociedade. Nesse sentido, o Brasil é um país visto como exemplar

porque mostrou que a participação social pode dar certo, que todo mundo sai ganhando com ela.

Por exemplo: uma coisa que quase nenhum país faz, mas que o Brasil faz, é inserir a sociedade

civil nas suas delegações. Não é o governo que financia, eu mesma fui a Roma com meus

próprios recursos, mas estava lá com crachá vermelho, podendo falar a qualquer momento

porque era da delegação.

É uma característica dos governos populares (presidente Lula e presidente Dilma)?

Nathalie Beghin – Claro que os governos populares acentuaram esse processo, mas começou

com Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro bem que em 1996, na Cúpula da Fome, a

relatoria do Comitê Brasileiro foi dada para a sociedade civil.  

O Comitê de Segurança Alimentar toma decisões?

Nathalie Beghin – Não é um fórum de decisões. É para definir diretrizes, estratégias, é uma

plataforma de articulação governamental. Mas temos a convicção de que políticas públicas que
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contam com a participação de quem é afetado por elas, são mais efetivas. E a prova disso é o

que aconteceu no Brasil, com todas essas políticas de sucesso, como o aumento do salário

mínimo, o programa de alimentos, são resultados de diálogos com a sociedade. Enfim, o que se

defende é que quando os mais afetados participam do desenho da política,  ela tem muito mais

chance de dar certo.

As mudanças climáticas entram no debate do CSA?

Nathalie Beghin – Sim, mas a discussão está muito tênue. Todos reconhecem que as mudanças

climáticas têm um impacto forte sobre a fome, até por causa das catástrofes socioambientais, mas

os governos ficam empurrando esse debate porque há a COP-21, o fórum que eles consideram

adequado.

Qual a discussão mais forte do CSA hoje?

Nathalie Beghin – Agora, finalmente, o tema da nutrição entrou na agenda do CSA, o que para

nós é uma grande conquista. Mas, como já expliquei, ele entra para o bem ou para o mal, as

empresas já estão encontrando sua forma de lucrar com isso também. Porque todos continuam

achando que segurança alimentar é só produção. E estamos há anos dizendo que uma pessoa

não tem segurança alimentar se a nutrição dela não é de qualidade. Por isso é que introduzir a

dimensão da nutrição no debate da segurança alimentar é uma luta muito antiga. No Brasil nós já

ganhamos,  mas lá fora não.

Explica melhor essa relação entre segurança alimentar e nutrição, por favor...

Nathalie Beghin - Os movimentos de base têm horror a esse conceito de segurança alimentar

porque a resposta que foi dada pelos governos, nos anos 70, foi a Revolução Verde. Detectaram

que o problema era fome, então a solução foi fazer pacotes tecnológicos para aumentar a

produção, o que de fato aconteceu, multiplicou no mundo. Mas o problema do mundo, tanto

naquela época quanto hoje, não é de produção, é de distribuição. Não falta alimento, falta

dinheiro para comprar. E hoje o problema é o mesmo: o mundo produz mais alimentos  do que o

ser humano precisa em média para sobreviver.

E a dimensão nutricional?

Nathalie Beghin - O tempo foi passando e fomos nos dando conta de que em muitos países,

sobretudo os destruídos pelas guerras, pelos conflitos, não basta ter só quantidade de alimentos,

tem que ter uma dieta que faça sentido, dimensão nutricional. Não é só produzir, mas é produzir

alimentos que resultem numa qualidade de vida melhor para o cidadão. Daí se explica porque a

agroecologia é tão fundamental para a alimentação saudável. O Brasil já introduziu a dimensão

nutricional desde os anos 90, estamos bem avançados. Por isso fui muito procurada, lá em Roma,

para parcerias. A Fundação Gates, por exemplo.

Isso é muito bom, saber que o Brasil é visto como um exemplo de participação social. E

o que você respondeu?

Nathalie Beghin – Eu explico que combatemos a desnutrição com políticas públicas

multissetoriais, não com o setor privado. Não me venham com fórmulas milagrosas para fortificar

alimentos, porque não foi assim no Brasil. Nosso modelo é o da agricultura familiar, já que o

agronegócio é todo voltado à exportação. Não é esse o modelo que eles preconizam. Não estou

vilanizando o Bill Gates, mas se eles apresentam o Brasil como sucesso nas políticas, precisam

entender que nosso modelo não tem nada a ver com o que eles defendem. Eles não querem

desenvolver as economias locais, não querem institucionalizar, é outro modelo, outra visão de

mundo.
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