
Michael Greif, diretor da ONG Ecomove: "Não há sustentabilidade sem profunda 

redistribuição de poder" 

 

Ativista esteve em Porto Alegre para mostra de cinema no Santander Cultural 

 

Quando o Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) entregar o seu novo 

relatório, no fim do mês, ouviremos que a humanidade empurrou a si mesma - e o mundo 

inteiro de arrasto - para as orlas do apocalipse. Não faltará quem levante a voz para dizer que 

tudo se trata de uma grande armação, um engodo midiático engordado por sujeitos tão 

duvidáveis quanto um ex-vice-presidente americano, e aí estarão falando de Al Gore, a cara do 

documentário Uma Verdade Inconveniente. 

 

É nessa guerra de discursos que Michael Greif finca trincheira. Diretor da ONG alemã Ecomove 

desde 2001, Greif veio a Porto Alegre para comentar sessões da mostra de cinema Clima e 

Sustentabilidade, parceria entre o Instituto Goethe e o Cine Santander Cultural. O Planeta 

Ciência entrevistou Greif, apoiador de produtos culturais “pró-meio ambiente” na Europa e 

fundador, no Brasil, de uma irmã da Ecomove, a On Media Produções. 

 

PC - Como produtos de mídia podem nos ajudar a achar soluções para problemas 

ambientais? 

 

Os filmes combinam fatos e informações com emoção e suspense. Um entendimento complexo 

de um assunto, capaz de influenciar o comportamento das pessoas, vai além de uma 

compreensão meramente racional dos fatos. Os filmes conseguem fazer isso - palestras e 

seminários, via de regra, não conseguem. Um filme pode servir como iniciador e reforçador de 

tendências sociais e estilos de vida. Nenhuma outra mídia consegue projetar diretamente 

ideias sobre como vivemos as nossas vidas como o cinema e a TV. Nenhuma outra mídia é 

mais eficaz quando se trata de promover um modelo social sustentável e viável para o futuro. 

 

A forma com que o filme Uma Verdade Inconveniente foi recebida, por exemplo, nos mostrou 

que a mídia cinematográfica tem um potencial impressionante de sensibilizar grandes 

audiências para questões ambientais. O filme pode ser criticado em muitos aspectos, mas foi 

muito exitoso em construir uma ponte emocional entre a audiência e um dos problemas sociais 

mais prementes do nosso tempo, a mudança climática. Antes, inúmeros relatórios do IPCC e 

conferências climáticas não haviam conseguido levar o problema à sociedade. Uma Verdade 

Inconveniente foi uma peça-chave para que se tirasse a mudança climática de uma arena 

essencialmente científica e se iniciasse um debate político verdadeiro sobre o assunto. 

 

Minha impressão é que o entendimento e o conhecimento básicos sobre problemas ambientais 

aumentaram significativamente. As ameaças ecológicas que enfrentamos hoje são muito 

melhor conhecidas do que 20 anos atrás. A maior parte das pessoas percebe a necessidade de 

mudança. Mas isso infelizmente não significa que estamos mais próximos de um futuro 

melhor. Muitos estudos tem revelado que conhecimento e mudança não andam 

necessariamente juntos. A tarefa agora é promover a possibilidade de mudança e apresentar 

alternativas. 

 

PC - Qual é o foco dos teus esforços midiáticos - chamar atenção para a 

responsabilidade dos governos ou conscientizar a população? 

 

O principal grupo para o qual nos dirigimos é um público geral disposto a se dedicar a 

questões ambientais. Queremos estimular o debate sobre sustentabilidade, sobre como nós e 

nossos filhos e netos querem viver neste planeta e como podemos iniciar e gerir a mudança 

necessária. A mídia em geral, e em particular os filmes, são ferramentas poderosas no 

encorajamento do debate, especialmente entre pessoas leigas no assunto. Uma discussão 

ampla sobre problemas ambientais e a pressão que emerge disso é a melhor - e eu diria a 

única - forma de tornar os governos responsáveis por uma solução. Não sejamos ingênuos: no 

fim das contas, a sustentabilidade pede uma profunda redistribuição de poder. Governos não 

vão lutar por um futuro sustentável se as pessoas não pedirem isso. 
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O que é preciso - e o que nosso projeto busca trazer à tona - é uma nova visão sobre o termo 

“responsabilidade”. A sustentabilidade não pode se tornar realidade sem um forte 

envolvimento do indivíduo. O indivíduo que participa de debates políticos, que demanda 

soluções sustentáveis do seu governo e que está ciente das mudanças pessoais de estilo de 

vida que a sustentabilidade exige. É muito fácil jogar toda a responsabilidade para o governo. 

 

PC - Recentemente, vazou um relatório da ONU revelando que os cientistas estão 

“95% certos” de que o aquecimento global é causado pela ação do homem. A que 

você atribui o lobby contra essa conclusão? 

 

Em 2005, a cientista Naomi Oreskes publicou um estudo em que ela analisa 928 publicações 

científicas revisadas sobre mudanças climáticas (entre 1993 e 2003). Ela não encontrou um 

artigo sequer questionando a causa antropogênica das mudanças climáticas! O fato é: NÃO HÁ 

discórdia entre os cientistas em relação ao papel do homem como causador das mudanças 

climáticas. 

 

Como dito antes, um movimento político forte em combate às mudanças climáticas ameaça a 

distribuição do poder vigente - a saber, grandes empresas dos setores energéticos e da 

construção têm muito a perder. Elas têm um interesse profundo em desqualificar o consenso 

científico e adiar medidas políticas para algum dia no futuro (que nunca chegará). Até agora, 

elas têm sido muito bem-sucedidas nisso. Apesar de um consenso científico esmagador, a 

incerteza do público sobre as causas das mudanças climáticas ainda está lá.  

 

PC - Como você encara as soluções apresentadas pela Geoengenharia (árvores 

artificiais, fertilização dos oceanos, espelhos orbitando a Terra etc.)? 

 

Quase todos os problemas ambientais globais que enfrentamos hoje emergem de um 

paradigma científico linear baseado na revolução industrial e na era da ciência e tecnologia. 

Hoje exploramos recursos naturais altamente preciosos para a produção global intensiva de 

produtos inconsertáveis. Depois de um ciclo de vida muito curto, despejamos esses produtos, 

contaminando a natureza e a saúde humana. Consumimos demais e de forma muito estúpida. 

O que se faz necessário é um enxugamento massivo do consumo e uma produção regional em 

ciclos fechados. No longo-prazo, simplesmente não seremos capazes de manter as cadeias de 

produção global que temos hoje. 

 

Não apenas a escassez de óleo vai nos forçar a mudar nossos padrões de produção e 

consumo, como quase todos os recursos naturais estão à beira do colapso (de fato, os 

cientistas já não falam mais apenas em “Pico do Petróleo”, mas em “Pico-de-Tudo”). As 

concepções que conheço da geoengenharia tentam oferecer soluções temporárias para 

problemas de escassez (ex.: algas que produzem óleo), mas não dão uma resposta ao 

paradigma de exploração subjacente. Além disso, os riscos de saúde e ambientais no longo 

prazo são basicamente desconhecidos, o que não significa que eles não existam. Acho que 

devemos investir recursos financeiros e intelectuais em estratégias mais aptas a nos ajudar a 

combater os problemas futuros. 

 

PC - Quais são as consequências que o aquecimento global já impõe sobre a vida das 

pessoas? Quem está sofrendo primeiro e por quê? 

 

Além do degelo das calotas polares e o aumento do nível do mar, uma das principais 

consequências do aquecimento global é a intensificação das condições climáticas. Secas e 

tempestades severas, por exemplo, já acontecem em muitas partes do mundo. Regiões que já 

enfrentam um clima rigoroso vão sofrer mais. O estudo Riscos das Mudanças Climáticas no 

Brasil (publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e Met Office Hadley 

Centre, o MOHC) mostra que regiões brasileiras como a Amazônia vão sofrer muito com 

enchentes e chuvas fortes. Em outras regiões do país, o problema das secas se intensificou 

massivamente nos últimos 20 anos. 

 

Os primeiros a sofrer com as mudanças climáticas são - como sempre - aqueles em situação 

mais vulnerável e com menos recursos para lidar com o problema, como pequenos agricultores 
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e famílias que vivem em áreas inundáveis ou sob risco de erosão. As catástrofes na Região 

Serrana do Rio de Janeiro em 2011 dá uma mostra dos efeitos que condições climáticas 

extremas podem ter. 

 

PC - Você é otimista em relação ao futuro? 

 

Quando você olha para os fatos, é muito difícil não ficar extremamente pessimista em relação 

ao futuro: o IPCC disse em 2007 que a temperatura global aumentou 0,74°C ao longo do 

século 20. Eles projetam que a temperatura vá subir entre 1,1°C e 6,4°C até 2100. O que 

parece pouco é uma mudança dramática na história do clima. O IPCC aconselha que 

mantenhamos o aumento da temperatura global nos limites dos 2°C até o fim do século 21. 

Para alcançarmos esse objetivo, as emissões de gases causadores do efeito estufa teriam de 

ser reduzidas globalmente em 89-90% até 2050, levando em conta que essas emissões 

seguem em rota ascendente. 

 

Por outro lado, também pode ser lembrado que humanos são capazes de mudar. Olhando 

especialmente para o Brasil nesses últimos dias, fica claro que quando um novo jeito de pensar 

aparece (ou quando o descontentamento é grande o bastante), a mudança pode acontecer 

muito rapidamente, mesmo onde ninguém a havia previsto. O que me deixa otimista é o fato 

de que um mundo sustentável será muito melhor do que o que vemos hoje. Teremos de viver 

com muito menos, mas viveremos com mais qualidade. E cada vez mais pessoas sentem o 

mesmo. 

 

Fonte: Zero Hora [Portal]. Disponível em: 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/planeta-

ciencia/noticia/2013/09/michael-greif-diretor-da-ong-ecomove-nao-ha-

sustentabilidade-sem-profunda-redistribuicao-de-poder-4266703.html>. Acesso em: 

16 set. 2013. 
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