“Eu sou, você é, porque nós somos”.
D O C U M E N T Á R I O D E F R A N C I S I VA N O V I C H E N A T A L I E H U R T A D O

Fatos
• O Clube de Roma, formado na década de 70, lançou o conceito de ‘A Problemática’. Seu autor, Aurelio Peccei, entendeu que
observar os problemas da humanidade – pobreza, degradação ambiental, saúde precária, pragas urbanas (isolamento, falta de
moradia, insegurança alimentar etc.), criminalidade - isoladamente, individualmente, ou como problemas que pudessem ser
solucionados em seus próprios termos, seria uma ação fadada ao fracasso. A razão é simples: todos eles são interrelacionados,
exigindo uma visão sistêmica. Esse meta-problema generalizado ou meta-sistema é que recebeu o nome de ‘A Problemática’.
As ideias do Clube de Roma foram muito contestadas em sua época, especialmente por grandes corporações que se viram
diretamente atingidas pelas ideias seminais ali lançadas. Uma dessas foi o trabalho intitulado “The Limits of Growth”.
• Esse estudo previa que haveria uma crise global de recursos próximo a 2030 caso não houvesse mudanças significativas na
utilização de recursos, níveis de consumo e taxas de crescimento. Interessantemente, os resultados do estudo foram
primeiramente apresentados em encontros internacionais em Moscou e no Rio de Janeiro no verão de 1971. Contudo, as
ideias do Clube de Roma vêm se mostrando mais atuais do que nunca e suas estimativas, tão contestadas na época de seu
lançamento, vêm se mostrando acuradas. Um estudo realizado pela renomada instituição de pesquisa CSIRO na Austrália, em
2008, declarou que “30 anos de dados históricos comprovam favoravelmente as características-chave de um cenário ‘businessas-usual’ chamado de cenário ‘standard run’, o qual resulta em colapso do sistema global em meados do século 21”.
• Ao lidarmos com os problemas (ameaça do aquecimento global, escassez de água, fome etc.) como sendo os nossos inimigos,
caímos na armadilha de tomar sintomas por causas. Todos esses perigos são causados pela intervenção humana nos processos
da natureza e é somente pela mudança de entendimento, atitude e comportamento que eles podem ser superados. ‘A
Problemática’, além da crise de recursos, inclui a crise econômica, política, social, cultural, espiritual e ecológica/ambiental,
sendo esta última o grande eixo que retroalimenta todas as demais.

O Filme
•

A ideia do filme é retratar os impactos do neoliberalismo na sociedade atual, os quais vêm se agravando desde os anos 80 e acarretando
crises em diversos aspectos da vida. A desconexão do ser humano com o ambiente natural e a sua tentativa interminável de dominá-lo o
leva a desconectar-se também de seu próximo, de si mesmo e, no caso extremo, ao aquecimento global. O capitalismo em seu estágio
atual promove o consumismo desenfreado em busca do que a sociedade ocidental valoriza como sucesso, exaurindo recursos naturais,
exterminando espécies e locupletando uma minoria em detrimento da grande maioria das pessoas.

•

Dentre os grupos mais atingidos, estão as comunidades indígenas e comunidades tradicionais de territórios que foram submetidos à
colonização, muitos permanecendo até hoje em uma espécie de neocolonialismo na forma como emprego e renda são gerados para
seus membros. Ao mesmo tempo, estas comunidades estão concentradas em territórios de imensa riqueza natural, atuando como seus
guardiões e lutando contra a exploração fruto do capitalismo que ameaça seus estilos de vida, cultura e própria existência.

•

Acima de tudo, a perspectiva espiritual comunitária desses povos alimenta sua intensa e inexorável conexão com a natureza. Justamente
por isso, a sabedoria destes povos tradicionais precisa ser resgatada e preservada, pois representa uma visão alternativa à
homogeneização cultural imposta pelo neoliberalismo.

•

Algumas dessas comunidades vêm conseguindo agir contra esse sistema por meio de iniciativas comunitárias calcadas em princípios que
refletem, na prática, tradições do campo das Ciências Sociais conhecido como Community Development, de forte influência em países
como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Particularmente na Austrália, Paulo Freire e Augusto Boal estão entre as maiores
referências na área.

•

Assim, o filme busca apresentar para o grande público as ameaças/riscos mais urgentes pelos quais passa a humanidade, centrados no
tema Sustentabilidade, em suas dimensões ambiental, social e econômica, com uma visão de que já existem caminhos alternativos a
serem considerados para lidar com tais crises. Existe a preocupação de apresentar conceitos científicos, por exemplo o de “Palnetary
Boundaries” além do próprio tema Sustentabilidade, de forma acessível e acurada, conectando-os com iniciativas concretas dentro do
Brasil/América Latina.

•

O filme também demonstrará sua responsabilidade com a Sustentabilidade, tornando-se carbono-neutro. Todas as emissões de carbono
produzidas pelo filme (com as viagens aéreas realizadas para sua elaboração, por exemplo) serão compensadas por plantio de árvores
nativas nos territórios das filmagens.
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Linhas temáticas
1.

A Problemática e os impactos da 'velha economia'.

2.

Argumentos para refinar nossos entendimentos sobre 'bem-estar' e 'qualidade de vida'. Apresentação da perspectiva
indígena com algumas conversas.

3.

Exemplos de iniciativas ambientais que as comunidades vêm produzindo por meio de suas próprias lideranças. Essas
iniciativas representam exemplos de como criar uma nova economia para um mundo em mudanças climáticas,
apresentando respostas em tempos de crise. Reflorestamento, reciclagem do lixo, localização são alguns possíveis
exemplos. Nesta parte, seria importante alternar o conceito respirar vida em ideias teóricas com entrevistas. Opiniões de
experts em Community Development: Peter Westoby, Lynda Shevellar (bases teóricas em Paulo Freire e Augusto Boal) e
Helena Norberg-Hodge.

4.

Em seguida, viria a ideia de repensar valor por meio de uma economia que cuida da natureza e da comunidade terrestre
mais ampla. Isso inclui também a decolonização da economia, pensando como é um sistema econômico liderado por
indígenas, baseada na localização, comunidades prósperas e justiça social.

5.

O nexo entre novos modelos econômicos e novos arcabouços de democracia participativa – onde estão as intersecções,
onde estão as tensões? Opiniões dos experts em Community Development: Peter Westoby, Lynda Shevellar, Helena
Norberg-Hodge.
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