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DESAFIOS AOS ESQUEMAS DE PRODU(AO E AOS PADROES DE CONSUMO 

A clda()ania 13 a de vida nao ser susten1Gdos cum esquemas 

de existentes em no hemisferio 5ul flem com de 

consumo veieulados pelo modelo 11nico de desenvoivimento A 

rnnnririnrfp de cargo a va/ores crfticos no que 

tanto a (ecursos noturais, a biodivcrSldade e n,nriiriio, ciim(ltIC(Js como 005 

tanques de d05 detritos (eSuitanles de (ados as octivldades hurnanas 

industriois, transporte, etc). 

insustf'lItGveis tambem 0 sao 05 esquemas 

pouco tem em comum com as que coracterizorom 0 

Neste contexto, a economio bOlf'odo na aeconomia 

baseada no d05 bens e dOl 

de sao 

)Ii 

()cessivf'ls 0 todos. 05 

em que se 

Inrinm{>r1 II' renovados. 

a octivldode humona a 
'trnhnlh",H terao 

Maria lourdes 

ENTRE 0 EXCESSO EOS EXCESSOS 
DA HUMANIDADE 

LuISA SCHMfDT 

ICS - UNIVERSIDADE Nov/< DE LISBOA 
COORDENADORA DO PAINEL 

Sendo IJEsquemas de ProdUl;ao e de (onsumolf areas tao vastas, optei 

por centrar esta apresentac;:ao na produc;:ao e no consumo alimentar, 

uma vez que este tema, associado a outros{ teve enorme importancia 

no pensamento de Maria de Lourdes Pintasilgo{ que 0 tratou de 
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diversas maneiras. A articula<;ao entre po breza, demografia e 
desigualdade era uma constante inquieta\ao para ela. Alias, as suas 
reflexoes ajudaram-me a perceber como 0 tema da 'alimenta<;ao' da a 
volta a todas as outras questoes produtivas, com a caracteristica central 
de tocar directa e dramaticamente a vida humana em todos os 
sentidos, desde 0 biologico ao moral. Em causa esta a efectiva 
sobrevivencia fisica das pessoas, 0 modo como a injusti<;a arruina a 
dignidade, e como a indignidade liquida e mata. 

A questao alimentar e 0 elo que liga as questoes etico-politicas a essa 
especie de homiddio banalizado que e a liquida\ilO de milhoes de 
pessoas por nao terem acesso aos alimentos. E a questao que nos 
permite pensar a economia como uma especie de arma do crime, e 
pensar a poiftica e os poderes que a dominam enquanto mao que 
empunha essa arma. Ela permite pensar em simulUineo as coisas mais 
basicas da vida e as op<;:oes estrategicas mais decisivas. Tudo isto se 
tornou rna is urgente apos a crise alimentar aguda de 2006-2007. Veja
se como 0 desvio dos cereais para bio-combustiveis, ou mais 
apropriadamente, para 'agro-combustlveis: teve influencia no 
desequilibrio das disponibilidades alimentares e na condena<;ao afome 
de mil hoes de pessoas. Ou como, depois, durante a crise do sub-prime, 

os stocks cerealiferos se tornaram veiculo prioritario de investimento 
em bolsa, passando a alimenta<;ao das pessoas a funcionar como 
mercadoria, inflacionando os pre<;:os dos cereais e, portanto, a fome. 
Sobre isto 0 texto de Jose Lima Santos tra<;a urn quadro exemplar. 

A mudan<;a de dieta alimentar de grandes faixas da popula<;:ao mundial 
(sobretudo chineses, indianos) tem, por sua vez, uma variedade de 
efeitos negativos. Alem dos que respeitam a saude publica! e ja se 
come<;am a verificar por exemplo, na epidemia de obesidade que 
aflige uma parte dos jovens chineses - assistimos hoje em dia aenorme 
pressao sobre os recursos naturais atraves das culturas intensivas de 
pastos e cereais, destruindo florestas autoctones e terra aravel. Agrava 

reservas de agua em paises do Terceiro Mundo, sobretudo em Africa 
mas nao so, por parte dos paises ricos e das economiCls emergentes! a 
fim de a5segurarem recursos que deixam de estar disponiveis nos 
proprios pafses onde essas compras ou concessoes se realizam. Ou seja, 
criando graves problemas sociais em beneficio de grandes empresas ou 
de pequenas elites detentoras do poder. Neste e noutros fenomenos, 
tornou-se evidente aquilo que Pintasilgo ja dizia e alertava ha muito: 
nao e possivel manter os nfveis actuais de prodw;:ao e de consumo! os 
niveis de 'ocidentalizac;:ao! das popula<;oes, ou 0 actual crescimento 
populacional mundial. 

A problematica alimentar surge cedo no pensamento de Maria de 
Lourdes Pintasilgo. Uma nota manuscrita posta em linha pela Funda<;ao 
Cuidar 0 Futuro, que nao tern data mas parece razoavel atribuir a 
meados dos anos 70, pelas referencias concretas asitua~ao portuguesa! 
contem a seguinte passagem: 

"Tera 0 pars 'posto fim ao desperdicio dos recursos natura is, nomeadamente os 
produtos alimentares'? Como esta a ser reformulada a econornia de urn pais 
que, assentando na produC;ao dos pequeno5 produtores, perde uma carga 
econ6mica consideravel nos circuitos intermediarios e acaba por ter de vir a 
praticar 0 contrario de uma 'politica de verdade', concedendo subsidies ao 
produtor que vem benefrciar indistintamente os consumidores pobres e ricos, 
numa sociedade em que essa distin~ao ainda existe? Onde estao as normas 
minimas a adoptar no dominic da industria hoteleira, restringindo a escolha, 
assegurando a qualidade e evitando, de facto, 0 desperdicio? Onde esta 0 

levantamento sistematico e ordenado dos recursos naturais, avaliado de forma 
tecnica correcta e nao apenas a base dos slogans 'anti-Iatifundiarios' e 'anti
monopolistas'? Quais sao, de facto, os recursos naturais do pais em produtos 
alimentares na diversidade das suas regi6es climaticas e da sua estrutura 
organizativa espontanea?" 

A seguir! Pintasilgo relaciona 0 ass unto com outro eixo fundamental da 
sua reflexao, a participa<;:ao (e 0 valor enquanto agentes de mudan<;a) 
das mulheres: 

tudo isto a crescente aquisi<;ao de vastas areas agricolas e mesmo de 1 "Durante seculos as mulheres trabalharam a terra e tentararn metodos de
j 
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conserva~ao dos produtos alimentares. Nos ultimos 15 anos 0 exodo dos 
homens, provocado pela guerra e pela emigra~ao, levou-as a serem 
praticamente os unicos centros de discussao sobre 0 aproveitamento dos 
recursos naturais e nomeadamente dos produtos alimentares. Como ouvir a 
sua voz? Como 'fazer 0 pais' a base da destas mulheres? Como 
traduzir uma actividade instintiva, nao racionalizada, em normas 
econ6micas?" 

Do local ao global. Nessa altura come~ava a ser visfvel um dilema de 

que hoje nos apercebemos a uma luz muito mais nftida. Por um ladol 0 

planeta nao tem condi<;:oes para facultar a todos 0 modelo de vida 

ocidental que se expandiu e generalizou1 e que todos apreciamos e 

ansiamos. Por outro lado, nem etica nem politicamente se pode 

advertir os pafses recem-ocidentalizados para pararem de consumir, e 

deixarem de se querer locidentalizar: Conforme alguem observou, nao 

se pode falar de uma economia de priva<;:oes a quem esteve tantos 

anos privado de tanta coisa. Portanto, a solu<;:ao tem de ser 'glocal: Ha 

que pensar em simultimeo as coisas mais basicas da vida: a 

dos individuos localmente; e as op<;:oes estrategicas mais 

decisivas: as tematicas etico-politicas a uma escala de governa~ao 

remete para questoes-chave que sao uma especie de Ibatatas 
quentes' com que Maria de Lourdes Pintasilgo constantemente lidou: 0 

'excesso' da humanidade e os 'excessos' da humanidade. 0 'excesso' 

devido aescalada demogrMica; os 'excessos' devido ao crescimento do ,I consumo e devido ao impacto de ambos na degrada<;ao do ambiente, 

do planeta, dos recursos naturais e da pr6pria qualidade do consumo;I 

I e, ao mesmo tempo, a necessidade de sermos profundamente 

humanos nas decis6es propostas para resolver tanto 0 'excesso' como 

os 'excessos: Tudo isso, evidentemente, inspirado por uma ideoloa 

que ve a comunidade das na~6es como uma pelo 

triunfo num mercado sem e sem regras, porque 

mente 

"0 lado infernal da globaliza~ao e essa explora~ao consentida e estimulada 
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1 pelo mercado, que einvocado pelos responsaveis politicos como se fosse uma 
pessoa, tivesse inteligencia e conscif~ncia, quando afinal nao e senao um 
mecanismo cego nas maos do lucro, da ganancia e da corrup~ao." 

Econtinua: 

"A total do factor humano e social da economia nao e tudo. A 
hegemonia actual tambem elimina 0 factor ambiental da sem 0 
qual destrufmos 0 

impomos aterra uma carga de e desperdfcios que ela nao pode 

degradam-se os sistemas de suporte da vida; 

elimina-se a riqueza diversificadora da propria vida; 

destr6i-se a beleza, criadora de sentido e fonte de espiritualidade para a 

nossa vida humana." 

Isto em 2000, num encontro da comunidade de Taize. Mas ja em 1973, 

quase 30 anos antes, num voto de vencido na camara Corporativa, ela 

ja escrevia: 

"A nivel ideologico, rejeito a ideia de que a vida de um pais seja 
pelo incentivo da competitividade. A hist6ria mostra que a 
nao e0 principal facto a determinar a autonomia e sobrevivencia de urn povo 
(.,.) Adopto a opiniao unanime de sociologos que tem 
investiga~ao ao desenvolvimento e que afirmam 'a 
factores ooliticos. administrativos e 

material:" 

Era 0 ana grande crise do petr6leo. Mas ja um ana antes, em 

1972, ao discursar numa conferenda luso-brasileira sobre 

em Lisboa, usara um tom que podia ser 

contemporaneo e que, pelo menos, indiciava bem 0 fim da 'era do ouro' 

(para utilizar a expressao de E. Hobsbawm) e a crise de finais dos anos 

60 que levara acria~ao do Clube de Roma e a primeira grande cimeira 

da terra a Confen?ncia de Estocolmo - justamente em 1972: 
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irritados e preocupados ao inicio da decada de 70 t ..)E 
inteira que tem de fazer face asua pr6pria evolu~aa, aos bens e 

tecnicas que criou, a utiliza~aa que deles fez au pode fazer, aos valores que 
determinar escolhas, decis6es, programas. a fossa entre ricas e pobres 

acentua-se tanto entre na~6es como no seio de cada na~ao. 0 dramatico 
contraste entre 0 tedio por excesso de estimulos e de consumos e a apatia por 
ausencia de um minima de protefnas tomara mais realista a avalia~ao das 
condi~6es em que 0 desenvolvimento evoluiu na ultima decada." 

Para quem achar curiosa a formula<;ao, ainda este ana um relatorio 

internacional 	confirmou a dificuldade que uma parte substancial da 

popula<;ao em pafses como 0 Bangladesh tem em receber uma dose 

diaria de protefnas, e 05 efeitos detrimentais que isso tem no 

de5envolvimento. 

A seguir no mencionado discurso de 1972, Pintasilgo 0 veloz 

crescimento populacional com a sua distribui<;ao irregular; 0 5ub

emprego e desemprego em vastas zonas; as dificuldades de "cobertura 

de droga"; as "condi<;6es basicas de 

, as 

ainda por satisfazer, apesar dos esfor<;os da 

mais de cinquenta por cento de crian<;as ainda 

sem escola em de pafses; e por cima ou por baixo disso tudo, 

"a chamada 'crise de planeamento', traduzida na incapacidade de se 

encontrar uma integra<;ao mais completa do econ6mico e do social". 

Mais a frente, sugere que nao ha saida sem um novo modele 

economico: 

I' 	 "Terao de ser resolvidos problemas metodol6gicos que 

modele (mico de desenvolvimento, que decorre das sociedades


t industrializadas e que tende a permear a estrategia internacional de 
desenvolvimento. Havera que resolver sobretudo 0 problema do 

I' equacionamento socioecon6mico unificado do desenvolvimento 

metodos de 
que permita, para 

econ6mico, social, 

t ..) (e a~ 
~ prop6sito de Portugal:) Uma das questoes mais 

saber como estabelecer ao nfvel do oafs. 
i.e. num sistema de recolha de 

~: 
da informacao de~ 

It,: 

cultural:' 

A par da dimensao, digamos, processual, Maria de Lourdes Pintasilgo 

aponta uma questao ainda hoje central para 0 desenvolvimento deste e 

doutros paises, que e a necessidade de informa<;ao integrada e de 

sistemas de monitoriza<;ao para apoio a decisao/as decis6es. E 

sobretudo traz-nos uma antevisao do modelo de desenvolvimento 

sustentavel de que tanto se fala desde 1987 (Relat6rio Brundtland - 0 

Nosso Futuro Comum). Urn modelo que ela retoma e 

varias maneiras no relatorio que para as 
(Cuidar 0 c••f-"Y") "'Y",",""', e soluc;oes que nao podem 

nunca custar 0 pre<;:o 

No seu ultimo livro, James Lovelock comparava 0 confortavel mundo 

ocidental com uma especie de Titanic onde 0 capitao e os ofieiais, mais 

tarde ou mais cedo, terao que decidlr quantos e quais refugiados 

poderao aceitar... Nao se trata apenas de cuidar muito bem 0 futuro, e 
que basicamente nao haven1 futuro se nao houver cuidado - e se nao 

cuidarmos 0 outro, para usar a expressao de Pintasilgo, no seu 

humanismo eminentemente pragmatico. 

Ja nao e pensavel 0 desenvolvimento econ6mico sem a considera<;:ao 

do ambiente. Alguns programas mundiais que integram solu<;oes 

econ6micas, sociais e ambientais estao a ser elaborados. 0 Global Green 

New Deal no ambito das Na<;:6es Unidas eum deles, mesmo 

aprofundamento e critica. Outro e 0 Prosperity Without 

proposta de Tim Jackson da Sustainable Development Comission. 

a desenhar-se para que 0 sistema economico deixe de 

assentar na explora<;ao ilimitada de recursos finitos e na persistencia 

das desigualdades sociais. Fundamental e passar apratica, alinhando 

pelo pragmatismo humanista de Pintasilgo, come<;ando pelo refor<;o 

das comunidades locais, priorizando sectores-chave estrategicos e 

criando resiliencia propria e uma replica<;ao viral de novos exemplos, de 

novas experiE~ncias. (0 texto de Angelo Rocha abre janelas neste 
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aspecto??) 

Numa rapida resenha de outros topicos relacionados, nao devemos 

esquecer: 
- um novo sistema de governan~a que, sendo diffcil, torna-se cada 

vez mais essencial, e passa pela mudan~a institucional e por novas 

formas de cidadania e de lideran~a. Eja lugar comum assumir que 

as actuais jnstitui~6es, do local ao global, passando pelas europeias, 

nao estao preparadas para dar resposta as novas necessidades, 

aceleradas pelos processos de globaliza~ao. Ha que renovar, 

desburocratizar e fazer ouvir directamente a voz da cidadania. 

Tambem aqui Pintasilgo mostrou 0 caminho com as audi~6es de 

inumeraveis cidadaos, desde especialistas a gente comum, como se 

pode ler no ja referido relatorio Cuidar 0 Futuro; 

- a introdu<;ao (nem diriamos no consumo mas no hiper-consumo 

em que vivemos) de altera<;oes que visam passar de uma logica de 

excessos nao para uma logica de priva~6es, mas para uma logica de 

ganhos compensatorios. E extremamente dificil passar-se de 

consumidor passiv~ a cidadao consumidor, do paradigma da 

quanti dade para 0 paradigma da qualidade, como dizia Pintasilgo. 

A mudan~a social nisto implicada, nao e apenas mais uma variavel 

ou mais uma dimensao; ela e 0 cerne da questao, de todas as 

questoes, altamente complexas de resolver; 

- 0 combate as desigualdades sociais passa tambem por aqui. Varios 

estudos demonstram que, quanto mais diferencia<;ao social existe 

numa sociedade, maior a afirma~ao pelo consumismo. Assim se 

esta a constatar nas economias emergentes; 

na ciencia e indispensavel criar uma interac~ao mais forte entre 0 

conhecimento cientffico e 0 conhecimento leigo, sem que qualquer 

deles substitua 0 outro, mas aproveitando-se e enriquecendo-se 

mutua mente. Tal como a interdisciplinaridade (hoje 

multidisciplinaridade): "redescobri como a mentalidade de 

especializa~ao estreita esta difundida e funciona como um dique 
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contra os novos modos de pensar e de agir': anotava Pintasilgo. 

"Conhecimento interdisciplinar, compreensao intersectorial dos 

problemas, polfticas integradas a orientar a ac~ao: impoem-se um 

saito quantico para poder ir mais longe'~ 

Nada disto se consegue sem 0 refor<;o constante e continuado dos 

processos e principios democraticos. Esta e uma parte crucial da 

solu<;ao para escaparmos ao referido 'sistema Titanic'. E preciso 

encontrar novos mecanismos de participa~ao. Por isso se revela tao 

interessante 0 relatorio Cuidar 0 Futuro. Ai encontramos um exemplo e 

uma pratica da capacidade de trazer as pessoas - todas as pessoas aos 

debates complexos, falando com transparencia e ouvindo com 

paciencia. Actuando, enfim, com exemplaridade. Parece impassive!, mas 

nao e. Alias, conforme Pintasilgo notava, "aquilo que e, pode nao ser': 

Ou seja, e posslvel mudar. "As pessoas nao podem ser tratadas como se 

fossem susceptfveis de serem trocadas por coisas (energia, infla~ao, 

etc)", escreve ela na introdu~ao ao livro. "As liga~6es a serem analisadas 

nao devem nunca 'curto-circuitar' 0 ser humano". 

Todo este debate e actual, esta em aberto e ira continuar, e essa e a 

melhor maneira de homenagear a propria memoria de Maria de 

Lourdes Pintasilgo, que, passados estes anos todos, consegue ao 

mesmo tempo estar tao presente e fazer tanta falta a todos. 

SUSTENTABILIDADE DA PRODU~Ao E 

CONSUMO GLOBAIS DE ALiMENTOS 


JOSE LIMA SANTOS 
INSTITUTO SUPERIOR AGRONOMIA 

UNIVtRSIDADE Ti'.CNICA DE liSBOA 

A questao da sustentabilidade ou insustentabilidade do nosso 

sistema global de produ~ao e consumo de alimentos remete para os 

nossos actuais padroes de produc;:ao e consumo, sublinhando aquilo 
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