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drculos viciosos. Um deles, claramente, é o baixo nrvel de
educa~ao da maioria, que dificulta a assimilac;:ao do progresso. Outro é a distribui~ao, violentamente desigual, da

riqueza, que perpetua a ignorancia, estimula a natolidade
irresponsável e nutre o criminalidade. Hó também o des·
perdicio de valores humanos potenciais e a deficiencia de
circulacao de' informacaes.
Tudo i;so, a meu ver, tem remédio. A dedicacao é neces·
sória, mas 'nao suficiente. É preciso agir de fo'rma organizada, e isso requer uma visao clara, perspectiva social e
atuac;:ao oportuna, em escala adequodo. Em 1942, numos
férios, fundei 'duas escalas rurois em Areal, estado do Rio,
onde muitos crian~os foram alfabetizados. Mas logo percebi que isso ero urna gota d' água no oceano. logo que
comecei a trobolhar independentemente em pesquisas de
fisiologio vegetal, procurei inverter o atitude de usar o es·'
tudante para ojudar a fozer o trabalho, usando a investíga~oo paro cuidar da formo~ao do estudante; Com essa
disposi~oo, mesmo que o resultado da pesquisa nao chegosse a ser sensacional, o contribui~ao para o progresso
do estudonte ompliova, de'moneira imprevisrvel, o olcan~'
ce do que se fazia, porque iniciava urna ' rea~ao em cadeia' de criotividode. Nesse sentido, creio que fiz algo útil
nos meus estudos, que versavam sobre a estrutura e o desenvolviinento das plantos. Esses dados servem 00 progres-

so da agricultura e a muitos aplicac;:oes. Os que os contí·
nuam, em muHas dire~oes diferentes, poderao inlonge.

Em qu. con.t.t. o ••u tl'llbo'ho muo"
Estou estudando os efeitos da temperatura e suas intera·
coes com a luz no desenvolvimento de sementes.lsso, co"
~o ponto de partida para entender alguns fenómenos especlficos das sementes.
Minho orientac;:oo de pesquisa consiste em investigar um
processo fisiológico em várias espécies diferentes, procurar o que hó de comum nos resultados, tentar uma anólise
quantitativa frsico-qufmica, e dar partir paro a procuro de
uma generalizoc;:oo poro os processos fisiológicos num ambita mais geral, vólido para plantas, animais e microorganismos. Isso obriga a muitos cantatas interdisciplinares.
Adoro experimentos simples e busco' aumentor-Ihes o 01.
cance usando instrumentos lógicos de preferencia a uma
aparelhagem cl:>mplicada. Feiizmente tenho bans vizinhos
que tem esse instrumental, quondo ele se torna indispen.
sóvel. '
.
--"\-

m.nlog.'" que o ••nhoi' Jorlo PO"" o. lo"'m. qu.
ogOi'lI .,tIJO ,. Inldondo no "tJo eI.ntlltco'
Eu diria que nao se impressionem demais com os dificuldades. Elas passam e nós continuamos.
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Um tiro na fome

,,'

NORMAN BORLAUG

¡:

Entrevisto concedido o Ernesto Poterniani (Universidade de SOo Paulo), Roberto Borros de Carvolho e Alicia Ivonissevich (Ciéncia Ho¡e)
J
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Embora na luventude t.nha .e dedicado co", .vce••o 6
luto IIvre, fol no. campo. de cultivo. agrícola. que o
norte·amerlcano Norman Borlaug, pr'mlo Nob.1 da po:!
de 1970, aplJcou .eu. melhores golpes. No Inicio dos
ano. 40 trocou seu pais pelo M_xlco para trabalhar
num programa cooperativo de agricultura. De lá para '
eá nao mals parou de empre.tar 00 Tercelro Mundo seu
talento de especialista em patologla vegetal e gen"lea,
lapidado a partir da escala de Engenharla Florestal da
Unlvenldade de Mlnne.ota (EUA), ande segraduou.
A. sementes de trigo melho'rada. em laboratórlos e '
te.tada. em campo. de cultivo mexicanos pelo equiPe
de Borlaug nao demararlam a flore.cer em ferro. da
India. do Paqul.tBo e a produzlr ne••e. pois•• um ,'","
fenameno que entrou para a hl.tórla com o nome de
'revolu~ao verde', tal o aumento de produtlvldade
.'1
verificado. Hale, aos nano., Norman Borlaug continua
preocupado com o de.tlno das exprelllvo. molSa.
humana. que ano a ano .e somam 6 popula~aó do
globo e correm o rl.co de morrer de fome. Em sua,' :::u'"
pallagem pelo Bra.lI, paro participar do wo,.bhop
'Produtlvldad. Agrlcola' promovido pelo SBPC, ele
conced.u e.ta .ntrevl.ta a et'nelo Ho/e.
,,',
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Como ,. JtIU ••u .n"o/"Im.nto com o 6,.." 09,.lcolo'
Pouco antes de me formar, vi na universidade o anúncio
de que o professor Stakman ia fazer urna conferencia sobre os inimigos dos cereaís. Por curiosidade, fui ouvi·lo e
achei fantástico. Quando soí, pensei: se olgum dia for fazer p6s.gradua~ao,ser6 com ele. Naqueles dios eu ¡ria comec;:ar a trobalhar num posto permanente no servíc;:o f10restal. Mas pouco depois soube que deveria esperar mais
algum tempo. Achei entao que serio melhor estudar e me
matriculei no departamento do professor Stakman. 1550 foi
em 1938 e mudou completamente minha carreira. Comeceí meu cürso de pós-graduac;ao em patalogía vegetal e
genético e obtive os tltulos de mestre e doutor nessas disciplinas.

QuonJo. po,. qu. o ••nhor ,. t,.on.I.,.lu PO,.o o N1'xlco'
Pouco antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda
Guerra, aceitei um emprego paro trabalhar com produtos
qurmicos para o agricultura e óreos florestais num labora·
tório da Du Pont, que havio sido c1assificado como essen·
dal aos servicos da marinha, do exército e da for~a aérea.
Preferi trobalhar ali do que fozer o servico militar. Convi·
doram-me nessa época para ir ao México participar de um
programa cooperativo de agricultura. Aceitei o convite e
fui trabalhar no ministério de Agricultura mexicano. Atuamos em diferentes zonas e meu trobalho era com o trigo.
Os resultados deveriom ser levados ao campo. Treinei um
SBPC
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grúpo de jovens mexicanos em diferentes disciplinas relacionadas a pesquisas com esse cereal e suas aplica~Oes na
produ~ao. Muitos diziam que era necessário verificar se o
que tinha sido desenvolvido no México nao se aplicaria a
outros parses. Em 1959 estive na América Latina e, a partir d, 1960, visitei o norte da África e o Oriente Próximo.
Decidi treinar jovens de outros países usando o programa
mexicano, razao pela qual a partir de 1971 com~amos
a traze-Ios para o México. Com~ávamos fazendo o que
chamamos ensaios internacionais. Conseguimos 200 gramas de sementes das variedades mais importantes de cada pars. Tratamos e multiplicamos essas sementes, preparamos ensaios uniformes e passamos a enviá-Ias aos diferentes países. Os dados com~aram a voltar. Vimos entao
que os primeiros trigos mexicanos, baixinhos ou anOes,
eram revolucionários em matéria de produtividade. Os altos tinham boa resistencia os enfermidades mais importantes, mas quase sempre caíam quando eram fertilizados. Havramos buscado genes para reduzir a altura e aumentar.
a produtividade. Em lugar de produzirem 4,5 toneladas por
hectare, os vezes produziam sete. E já com~ávamos a
semeá-Ios nos campos do México. Quando regressavam a
seus parses, os jovens levavam amostras dos melhores trigos experimentais, depois de terem aprendido também a
¡o.,
manejá-Ios do ponto de vista agron6mico.

tar tanta gente. Sem dúvida, foi na fndia que o impacto da
'produtividade de alimentos foi,maior. Mas houve impacto
também em outros países.

pu'

Como 101 pIIt'fI o .."ho, recebe, o prlmlo NoI»I •
A única maneira de se reconhecer um trabalho na área de
produc;ao de alimentos para o Terceiro Mundo é pela janela da paz. Muita gente nao entende por que nao há um
prémio para agricultura e alimentos. que quando Alfred
Nobel escreveu seu último testamento, em 1895, nao havio escassez de alimentos na Europa. Recebi o premio da
paz porque nao havia um prémio para a agricultura. Foi
o que acenteceu com Lorenz, Frish e Tinbergen, que se ocupavam de estudos comparativos do comportamento e receberam o Nobel de medicina. Já há algum tempo venho
lutando por um prémio para os que se empenham em resolver os problemas da fome no mundo, seja no campo da
genética, da agronomia, da conservac;ao de alimentos, dos
transportes...

e

~ UHU " . , . P"""¡t'fI NZ" .xp",,'" ·,..vo/fl9lo v.,·
• .,
Quando com~amos a trabalhar com trigo na fndía, por
volta de 1964, muita gente achava que seria impossrvel obter sucesso. Em 1968 os resultados positivos já eram óbvios. Podiam-se medir as diferen~as nos mercados. PrimeiComo ••."• ..",.",.. Iot'flm pIIt'fI, tHI ¡ndl" • tHI I'IIIIul.·, ,. ro via-se mais claramente o resultado no Paquistao, que
se tornou auto-suficiente em 1968. Depois na India. O sePor volta de 1963, muita gente moma de fome na rndia;', nhor William Daud, que dirigia uma agencia voltada para
e no Paquistao. Passamos entao a atuar de maneira maii' o desenvolvimento internacional, comentou com um repórter que estova havendo uma mudan~a evidente na produagressiva junto ao governo desses parses. Um ano depois
se estabeleceu no México o Centro Internacional de Milho ¿i ~ao de trigo, destacando também as novas modalidades
e Trigo. e com~amosQ colaborar sobretudo com a fndia, _.+ de arroz das Filipinas, que comec;avam também a dar bons
o Paquistao e a Turquia. Havia um pressuposto de que nes.'} r 'resultados. "Parece que está havendo uma 'revol~ao verses paises só prosperavam trigos muito altos. Na verdade,· de"', disse Daud. E a expressao pegoul Recordo-me de
além dos problemas reois, biológicos, havia outros também,
quando a imprensa me encontrou em 1970 e perguntou:
de ordem psicológica e econ6mica. Tivemos que apresen,,;;
"0 que significa esse prémioi Com essa 'revoluc;ao verde'
tar os melhores tipos de trigo mexicanos, ensinar como
o problema da fome está resolvido para semprei" Até
aquele momento a Fundac;ao Nobel ainda nao me havia
semeá-Ios, como restaurar a fertilidade dos solos etc. Era
dado a noticia do premio. A imprensa me encontrou pripreciso convencer os pequenos agricultores, mostrando-Ihes
que era possrvel plantar dois ou tres cultivos por ano, na
meiro. Respondi que nao sabia. Talvez a escolha possa ser
interpretada como um modo de a fundac;ao reconhecer o
mesma terra de suas pequenas propriedades. Dizia-se que
problema do fome
mund9 e a luto de algumas pessoas
os camponeses nao eram receptivos o idéias novas. Mas
quando demonstramos que em lugar de colher 750 quilos
para combate-la., ¡; :; .. ' ' , : ¡ < ", ;~ '" "
por hectare podiam-se colher seis ou sete toneladas, .eJes
"
r:."1' '.,' ,.,\: r,' <:.;::I,4¿r:':',
Op~dIISB1'C,Enn/o CIIndottI, de#endequenlJod..
se entusiasmaram." ,
v. hllV.' paten,.. pIIt'fI ,.ul", ". InIo,mllf6e. c1.ntH/~".
I'"rec. qu. " ¡ndl"
o. ",.u""... ,...ul",••, """ , ,..,.~ct pr:odupjo de "llmento•• El••u,.,.. qu• •••
No perrodo de 1960 o 1966, a produc;ao anual média d~ lE ,. . . . . . N/"m con.1derIIthn ptItrIm6n/o • hu,"""ldoH.
trigo na fndia era de 11 milhoes de toneladas. Em 1972 ," Cllmo o """or v' ..." propo.""
.'.
o pars já era auto-suficiente nesse cereal e, tres anos de- , Durante quase toda o minha vida trabalhei com plantas au..
pois, já o era tcimbém na produc;oo de arroz. Em 1989 a ' tógamas [em que a polinizac;ao de uma flor é feíta por seu
India produzia 56 milhoes de toneladas de trigo, quanti.,. próprio pólen], como trigo e cevada, muito diferentes do
dade suficiente paro fornecer 65% das calorias necessá,:" " milho, que é alógamo. De modo geral, as empresas privadas nao participoram muito do melhoramento daqueles cul-,
rias o'dieta stanáará das Nac;Oes Unidas. Mas, além distivos. Mas com o milho édiferente. No que se refere a esso, havia o arroz, cuja produc;ao também foi rapidamente
aumentada. Em 1965, quando comec;amos essa camponha, , se cereal, houve um impacto muito grande grac;as o partia fndia tinha uma populac;ao de 450 milhoes de habitantes
cipac;ao do setor privado, que desenvolveu Iinhagens au·
e, apesar disso, era auto-suficiente. Mas para onde vai o
tofecundadas usadas na obténc;ao de híbridos. Mas a maior
parte das pessoas que trabalham atualmente com melhopars agorai Dentro de dez ou 15 anos o fndia terá uma
populac;ao superior a da Chino. Com a morte de Rajiv
ramento o fazem com fundos públicos. Aí é diferente. TeGhandi, o governo possou a ser controlado por gente muito
nho medo de que se comecem o patentear todos os genes
de cultivos como trigo, arroz, cevada...
conservadora e nao sei como ficará o problema de alimen-
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potencial.' Mas is'so nao é verdade. Nao estou me referin.
,., trl,,,.,,,1'II% hlhrld"s. N.... "'so, nlJo s.r6 como o mi· "',' do a parte mais seca, próxima ao deserto, mas mois 00 sul.
lhoho/.' --_ ..
'
,
"'
"irr: "","'",
.;-'
Jó trobolhomos tentando explorar o trigo hfbrido. Masé " .Em mato particiPamos de um segundo worlcshop com o premuito mois complexo. Aa contrório do milho, o trigo tem ¡ . senc;a dos técnicos que ló trabolham. Aos poucos fui-me
pouco pólen. Creio que se gastaria muito dinheiro para' ,,,: convencenda de que a regiao tem bastante potencial. ~
pouco resultado. Alguns laboratórios do governo norte-·¡; :,muito difícil trabalhar ali, muito mois que na rndia, no Poamericano investiram muito dinheiro em pesquisa bósico. "", quistao ou em Bangladesh. Nesses pafses havia pelo meHó patentesl mas elas nao se estendem a produc;:oo. Existe ,nos estradas de ferro, caminhos, escalas rurais. Em muitos
umo brecha entre pesquisa e produ~oo. Os japoneses é que
pafses 00 sul do Saara nao hó nada disso. Sem falar no pasao espertos. Eles estudam um problema antes de visitar, Iudismol na febre amarela e em outras enfermidades troos laborat6rios norte-americanos el ao retomar 00 seu pafs.
picais.
produzem o que viram l mas de maneira diferente. Obt6m
uma patente e comec;am a produzir. Eos americanos ficam
g.,.
o .."hor momlflrlo IIOs/o"•• ""'n/e/,,m
chupando os dedos, porque uma coisa é fazer pesquisa bó. . . cor"'¡", C#.IHI",'
sica e ter patentes... Mas a meta de todos é a produ~<io,
Atuolmente hó umo tendencia de os jovens se especializaque gera emprego. Os empregos estoo nas fóbricas. nóo
rem demasiadamente cedo. Deve-se estudar um pauco de
nas bancadas dos laborotórios. Os japoneses obtem os da- , tuda antes de escolher uma carreira especffica. E, depois
dos, calculam as possibilidades de éxito e seguem odian~ ' disso. envolver-se com entusiasmo, procurando explorar 00
InÓximo seu talento. Hó hoje no mundo uma superprodu. ,;
o .."hor cortHnUII trIIIIolh"ndo,
c;Oo de mediocridade. Com potencial latente, entendam,
Desde 1979 trabalho em tempo integral no Centro Inter·
que nao estó aproveitado. ~ preciso que se tente alcanc;ar
nacional do Triga. Hó alguns anos comecei a trabalhar tamas estrelas, mesmo sabendo que isso é impossfvel. No Mébém com os pafses 00 sul do Saaro, na África, tentando
xico havia um garata muito vivo que trabalhava nos camaumentar a produc;<io de milho e sorgo. Havia dados impos de trigo espantando póssaros. Como havia deixado a
escola. insistimos para que ele voltasse a estudar a noite.
portantes nos laboratórios e nos campos'experimentais que,
Terminado o secundório, nós o empregamos como auxiliar
nOo chegavam aos campos de produC;ao. Organizamos um
de laboratório. Acabou 8studando agronomia e é hoje um
worlcshop em Genebra, em 1984. e iniciamos nosso traboIhe> em 1985. Eu havia lido que essa regioo tinho pouco
dos maiores especialistas em trigo do México. ' ••
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GREGO"RIO WEBER

...

o',

Entrevisto concedido a Adalberto Vieyro (UFRJ), Sérgio T. Ferreiro (UFRJ), Carmen Weingrill e Alicia Ivonissevich (Ciéncia Ho¡,)
i'

Gregórlo Weber' conhecldo pelo desenvolvlmen~'d~"',
HoI. lIS fKnlCII. "ue s. 6os./om no "n6m~ ti. III1O,.s·
t6cnleas de fluoreselnela, fe"amenta fundamental para
e'nc:1"
eonsld.",d".
.m hloqulml",...
Claro, seu uso se expandiu. Fizeram-se instrumentos. Eu
as pesquisas em bloquimlea. Durant. a d ' Reunlh /:
mesmo tive que faz6-los para medir a fluorescencia. DeAnual da SBPC, ele rec.beu o titulo d. Doutor Honor/.
pois, o horizonte de suas aplica~oes se ampliou enormer' Cau.o do UFRJ • 101 hom.na,.ado no ,worlcshop sobre h
mente
com o progresso da eletranica e da computa~ao. Oul, 'T.rmocllnamlco e Cln"'co em Sistemas Blol6glcos'. .;.
tro fator que contribuiu para a expansoo do uso de f1uo~ Formado em medicino em 1942,.10 Universidad. d.
resc6ncia foi sua aplicac;oo o bioqurmica c1rnico, em diag1, Bu"'~sdAlr ..
( (AI"entl)no), ~~t.ve o doutorododem
":'m
nósticos. pois sua sensibilidade, comparóvel o das técnicas
Camlllrl ,e In, at.rra , onu- Inlelov seus estu os.m (.
de radiac;oo, permite distinguir as situac;oes normais das paf1uoresc:lncla de compostos or,anlcos. visando ',' ,"):'
tológicas. Em muitos casos, os testes co'" fluorescencia subs~ IObr.tudo a .uo apllca~o 00 .studo ,de prot.ina••.: ~':;j,,:.
titufrom os que utilizavam radiasao, porque sua manipuDecilcou·se 00 oprofundomenta elesso técnica durante .
20 anos. Aposentado pela Universidad. d. IIIlnol. .;.,,"', '. lac;:oo nao representa risco para a saúde.
~ (EUA), Wo.r alndo realiza pesqulsos no Departamento
'i,., .
,
O s.hor ,."llzou ttHlo o ,,,,boIho nII In,I"""",'
r,i ,de Bloquimlca. Cllncl" Ho/. t.ve oportunidad. d. ouvlr,
Nao. ,Estive na Inglaterra por 18 anos. Oepois que obtive
~: o seu d.,olmenta sob,. a. perspectivas bl".nerg6tlca•.
o doutorado, obtive bolsa paro desenvolver os métodos de
para este
d••6culo.
Ruorescéncia. Fiquei cinco anos em Cambridge e depois fui
'1;
convidado
por um famoso professor de bioqurmica ingl6s,
",
pora lecionar em Sheffield, ande fiquei de 1953
Hans
Krebs,
I
•
a 1962, quando fui para a Universidade de IIIinois, nos Estados Unidos. AIi lecionei até 1986.
I
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