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Especialista critica país por usar a questão social
para não assumir meta de redução de carbono

“ Não é preciso usar
agrotóxicos para aumentar
a produção de comida”.
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EDUARDO VIOLA : "Índia deveria ter posição mais forte na discussão do clima"
por isso que o país não pode
assumir posições mais fortes
para reduzir emissões de carbono, até porque a nação é
fortemente ameaçada pelas
mudanças do clima. É uma
posição esquizofrênica — disse Viola, que está no Rio de
Janeiro palestrando em eventos da Rio+20.
Viola afirmou ainda que o
país precisa discutir o problema da pobreza e da fome,
pensando em uma escala
macro. Ele defendeu, por
exemplo, o fomento à agricultura familiar, mas disse
que o agronegócio é necessário para garantir alimentos à população mundial:
— Não podemos ter uma
solução utópica. O agronegócio ainda é necessário no
contexto mundial.
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Um país que ostenta o décimo lugar entre as economias do mundo e figura entre
os principais exportadores
de alimentos, tem cerca de
40% de sua população de 1,2
bilhão abaixo da linha da pobreza, passando fome. É essa
a Índia da militante política
Vandana Shiva, que se tornou um dos principais nomes da segurança alimentar
no mundo e está no Brasil
participando da Rio+20, Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável. Num contexto internacional como o da Conferência, este mesmo país não
assume posição clara sobre
metas rumo ao desenvolvi-
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mento sustentável.
Para o professor de Relacoes Internacionais da Universidade de Brasilia (UnB) e
especialista na Economia Politica Internacional da Mudança Climática Eduardo Viola, o
argumento da pobreza extrema tem sido usado erradamente pelo país para fugir de
metas para redução do desmatamento e para a transição
a uma economia de baixo carbono. Embora classifique a Índia como um país em desenvolvimento num patamar
mais baixo que o Brasil, pelo
baixo Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, ele afirma
que o país poderia assumir
uma posição mais efetiva nas
negociações internacionais:
— A segurança alimentar é
caso sério na Índia. Mas não é
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Pouco antes de embarcar
para o Rio de Janeiro, onde
participa da Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a ativista ambiental
Vandana Shiva deixou claro
que traria uma bagagem
cheia de argumentos para
uma batalha contra os princípios da Economia Verde e
em defesa dos pequenos
agricultores e do fomento a
economias locais. Referência mundial em segurança
alimentar e em defesa de movimentos rurais e antiglobalização, ela concedeu entrevista direto de Berlim, já no
caminho entre a Índia e o
Brasil, por telefone. Num
tom de conversa sempre forte e muito assertivo, disse
que pretende provocar a sociedade civil para ação. Vandana Shiva criou o banco de
sementes na Índia e hoje lidera uma espécie de rebelião ao teimar em extrair
óleo da semente de mostarda mesmo com a proibição
do governo local. Para ela, o
mundo só vai ter segurança
alimentar de fato, como quer

o R a s c u n h o Z e ro d a O N U ,
quando tirar das mãos das
grandes empresas o poder de
produzir e distribuir alimentos
em escala, o que reduz a possibilidade os pobres produzirem seu proprio sustento.

O GLOBO:Em relação à
agricultura mundial, o que
mudou desde a Rio 92 ?
VANDANA SHIVA: Países como
a Índia, dependentes do setor
agrícola, estão ouvindo que
precisam de grandes corporações
para sobreviver. As corporações
criaram a globalização do
consumo e a Organização
Mundial do Comércio permitiu
tudo. está dominando a Índia. A
India está importando 70% das
sementes. Isso é um absurdo.
O GLOBO: Qual o papel dos
bancos de sementes nesse
contexto?
VANDANA SHIVA: Os bancos
de sementes (movimentos que se
mobilizam para guardar
sementes que estão
desaparecendo por conta da
monocultura) são resposta a essa
questão. É um símbolo, um jeito
de dizer para o mundo: não
vamos permitir que nossas
sementes desapareçam, e que
nossa liberdade desapareça.

O GLOBO l Terça-feira, 19 de junho de 2012
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Estamos liderando um
movimento de desobediência
civil com óleo de sementes de
mostarda na Índia. Muhammad
Yunus (fundador do Grameen
Bank) esteve conosco e nos
perguntou por que ainda
usávamos, se estava proibido.
Disse-me que, em Bangladesh,
ninguém produz mais. Eu lhe
expliquei que é preciso
enfrentar a legislação para
garantir a biodiversidade, e o
direito do pequeno agricultor.
Assim, continuamos apoiando
a fabricação de óleo de
semente de mostarda, uma
tradição milenar do país.
O GLOBO: A senhora acha
que a segurança alimentar está
representada no Rascunho
Zero da ONU, que servirá de
base para as discussões dos
chefes de estado?
VANDANA SHIVA: Não,
certamente não. E,
infelizmente, o mote da
segurança alimentar está
servindo a outros objetivos
dentro da Rio+20. Com o
argumento falso de que
precisamos de mais
produção, e não de uma
distribuição mais equânime,
as empresas estão
conseguindo usar cada vez
mais pesticidas, transgênicos,
sem testar nada. E os
cidadãos estão sendo
criminalizados. Estamos
lutando contra isso na Índia,
europeus estão lutando
contra isso.
l Continua na página seguinte
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A legislação da
segurança
alimentar em todo
o mundo é anti
pequenos negócios
e pequenos
agricultores. No
Brasil, se você é
pequeno agricultor,
tem dificuldade de
vender a mercados.
É absurdo.
Vandana Shiva

Rousseau foi o precursor da desobediência civil

ut

O GLOBO:Que ações
práticas a senhora espera
dos participantes da Cúpula
dos Povos?
VANDANA SHIVA: Há duas
coisas importantes que
devem acontecer na
Cúpula dos Povos. A
primeira é o contato entre
os participantes. Não
podemos mais só ficar em
campanhas isoladas. Não
adianta ter uma campanha

O GLOBO: Que exemplos
práticos a senhora citaria
como parte desse novo
modelo econômico que a
sociedade civil está buscando?
VANDANA SHIVA: Há muitos
exemplos. Até dentro de
grupos específicos das
Nações Unidas as discussões
estão avançando. Já é claro
que manter o nosso padrão
econômico, em que as
pessoas consomem mais e
mais, não é possível. O novo
paradigma econômico terá
que dar conta da crise
ecológica e da crise

O GLOBO:Há várias correntes
de pensamento sobre o
desenvolvimento sustentável,
e uma delas é a Economia
Verde, adotada pela ONU.
Quais suas principais críticas
a esse modelo?
VANDANA SHIVA: O
desenvolvimento sustentável foi
concebido como a
possibilidade de cada
comunidade buscar seu
próprio desenvolvimento. Mas,
na prática, é uma imposição
de práticas não sustentáveis
por grupos dominantes, para
assumir o controle da
economia e dos recursos
naturais. Só assim grandes
barragens que destróem rios e
expulsam as pessoas de suas
casas podem ser chamadas de
desenvolvimento. Não espero
nada da conferência oficial da
Rio+20, porque os governos só
fazem hoje o que as
corporações querem. E a
primeira coisa que elas querem
é destruir economias locais em
nome de grandes
conglomerados. Dando valor
de mercado à floresta, como a
Economia Verde quer, garantese acesso das empresas a
recursos que estão nas mãos
de comunidades. Não temos
que transformar tudo em
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O GLOBO: A mesma
Revolução Verde que levou
o pacote tecnológico a
países como a Índia e o
Brasil está chegando à
África. O que a senhora
acha disso?
VANDANA SHIVA: Assim
como a Economia Verde não
é verde, a Revolução Verde é
menos verde ainda. Foi uma
revolução sangrenta em
vários países, mas
infelizmente a indústria da
propaganda continua
dizendo por aí que houve
sucesso. Está em cada livro
didático. É isso que estão
vendendo aos africanos,
multiplicando a dependência
econômica deles. A ideia de
que é necessário usar
agrotóxicos para aumentar a
produção de comida é falsa.
Commodity não é comida, é
desperdício. O preço do
arroz está subindo, e
indianos estão com fome. É
um crime.

poucas pessoas. Não é
sustentável, não é justa, e
precisa mudar.

financeira global.
Geralmente, as duas são
tratadas como coisas
diferentes, e não são. A
sociedade civil precisa
mostrar de uma forma mais
clara que a economia tem
que parar de acabar com o
planeta e com a vida das
pessoas. A crise econômica
se baseia em ficção,
especulação, criando
dinheiro que beneficia a

é

pela preservação da
floresta, uma para salvar
tigres, uma para
agricultores. Nossa
campanha tem que ser pela
Terra. O planeta está
ameaçado, pessoas estão
com suas vidas ameaçadas.
Então, precisamos de muito
mais integração do que está
havendo. E a segunda coisa
é uma alternativa mais clara
de um novo paradigma
econômico. Temos grandes
movimentos como o
Occuppy Wall Street e
propostas alternativas estão
ficando mais claras. Nem os
habitantes de países
desenvolvidos estão mais
satisfeitos. Hoje, 99% da
população do planeta
querem um novo modelo.

A legislação da segurança
alimentar em todo o mundo
é anti pequenos negócios e
pequenos agricultores. No
Brasil, se uma pessoa produz
frango e não tem uma mesa
específica de abate, não
pode vender a
supermercados. Só que, se
você é um pequeno
agricultor, não há como
fazer. É ridículo. Numa
indústria, a probabilidade de
contaminação é mais alta.

Um dos primeiros autores considerados
pais da desobediência civil foi o filósofo Jean
Jacques Rousseau, no século XVIII. Autor do
"Contrato Social" (1762), o filósofo cunhou a
frase “O homem nasce livre, mas em toda parte se encontra agrilhoado”, no início da obra. E
afirmou também que “o progresso produz também a negação do próprio homem”. Anos depois, o primeiro autor a usar a expressão desobediência civil já no contexto atual foi o
americano Henry David Thoreau, que estabe-

leceu a a teoria relativa dessa prática em seu
ensaio de 1849, originalmente intitulado "Resistência ao Governo Civil", que mais tarde
reintitulou "Desobediência Civil". A idéia predominante era de auto-aprovação e de como
alguém pode estar em boas condições morais
enquanto "escraviza ou faz sofrer um outro homem". No ensaio, Thoreau explicitou suas razões porque se recusara a pagar seus impostos, como um ato de protesto contra a escravidão e contra a Guerra Mexicana.

energia e plástico. E é isso que
querem fazer em nome da
Economia Verde. De verde ela
não tem nada.
O GLOBO:E a questão do
consumo? Os líderes
mundiais estão prontos para
colocar o assunto em pauta
na Rio+20?
VANDANA SHIVA: Há
referência no Rascunho Zero
à produção e consumo. Não
é tão forte, mas está lá. No
entanto, esse será o quente
da Cúpula dos Povos. Vamos
discutir a ideia de
suficiência. Estamos
tentando mover o mundo
para essa ideia. Os pobres
devem ter o suficiente para
viver. Os que consomem
além do necessário, só pelo
próprio hábito do consumo,
precisam saber que estão
pressionando mais o
planeta. E, além disso, é
preciso que as pessoas
saibam que é possível ter
uma vida melhor
consumindo menos. A
economia do suficiente
pode criar mais justiça e
equidade. Vai movimentar
mais economias locais, e um
sistema mais sustentável.
O GLOBO:Quais as
principais mudanças desde a
Rio 92 em relação à atuação
das multinacionais?
VANDANA SHIVA: O que
mudou desde 1992 foi a
desregulação das
multinacionais. Elas se
tornaram mais livres, estão
destruindo legislações
ambientais em vários países.
Como as principais
resoluções da Rio 92
desapareceram? Devido ao
poder das empresas. A
indústria da biotecnologia
odeia a Convenção da
Biodiversidade, a discussão
das patentes. As empresas
querem rumar a uma
economia de regulação zero.

19 de
junho
de 2012
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, On.GLOBO
146,Terça-feira,
p. 12-14,
19
jun.
2012.
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