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Introdução

VIVENDO O FUTURO
NO PRESENTE

Notas de viagens ao Butão, Laos e Vietnã

Há quase uma década o PACS tem acompanhado a evolução do Índice
FIB – Felicidade Interna Bruta – criado pelo governo do Butão para colocar
o PIB – Produto Interno Bruto como apenas uma pequena parte do
conjunto de indicadores de bem viver e felicidade.
Tivemos o privilégio de conhecer os representantes do Butão, que estiveram
no Brasil em 2009, e participamos com eles de uma mesa redonda na
Unicamp, em Campinas, São Paulo, e de um seminário no Instituto Visão
Futuro (IVF), em Porangaba, no mesmo estado. Também acompanhamos
o trabalho de Susan Andrews, do IVF, criando dinâmicas participativas
junto a escolas municipais. Elaboramos textos em que mostramos que
outra definição de riqueza é possível: uma que acentua a importância das
riquezas imateriais como o objetivo maior dos bens materiais. O conjunto
de reflexões que segue propõe a sobriedade voluntária como caminho de
abundância de bem viver; evidencia o quanto o FIB pode contribuir para
uma mudança de paradigma de desenvolvimento, promovendo a práxis
da economia a serviço do humano. Em suma, a definição de riqueza
inspirada no relato das próximas páginas toma o bem viver e a felicidade
humana medidos pelo FIB como referenciais para o planejamento
participativo do desenvolvimento de comunidades, empreendimentos,
instituições, territórios e países.
Quando recebi o convite da senhora Thi Tran Lanh, de Social Policy Ecology
Research Institute - SPERI / Community Entrepreneur Development
Institute – CENDI / Hanoi, para fazer parte do Conselho Internacional da
Aliança por um Modo de Vida Soberano (Sovereign Livelihood Alliance),
centrada até recentemente no vale do Rio Mekong, que atravessa a
península da Indochina e desemboca na parte meridional do Mar da
China, fiquei motivado devido principalmente ao que descobri serem
fortes convergências de visão de mundo, de democracia, e do papel de
entidades como o PACS e SPERI/CENDI. Quando Lanh propos incluir-me
6

Sol nascente azulado sobre Paro, Butão

na delegação de SPERI/CENDI para participar da 4a Conferência sobre
o FIB (GNH – Gross National Happiness, em inglês) em Paro, Butão, e
colaborar no trabalho com povos nativos de reforço à luta deles pelo
respeito aos seus direitos, tão ligados aos direitos da própria MãeTerra, senti que era o momento de darmos um salto de qualidade no
tratamento dos indicadores de bem viver e felicidade. E também, de
experimentar uma colaboração inovadora, entre a Amazônia e o sudeste
da Ásia. Apresentei ao PACS a proposta e acertamos a minha ida à Ásia,
para ampliarmos nossos conhecimentos sobre o FIB e o Butão e estudar
a viabilidade da colaboração com SPERI/CENDI através de um projeto
comum que contribuisse para o empoderamento de povos nativos nos
diferentes continentes.
A viagem à Ásia também incluiu visitas de trabalho a comunidades de
povos nativos apoiados por SPERI/CENDI/Hanoi no Laos e no Vietnã.
Estas experiências e o diálogo com a equipe de SPERI/CENDI sobre os
princípios, os objetivos, a metodologia e os métodos de trabalho junto
àquelas comunidades serviriam de base para o projeto que o PACS
pretendia realizar entre 2016-2017 em aldeias de povos nativos da
Amazônia brasileira e colombiana, em colaboração com SPERI/CENDI.1

Projeto “Por
Um Modo De
Vida Soberano:
Interligando
Comunidades
Indígenas em oito
países situados
na América
Latina, na Ásia
e no Pacífico”,
PACS-SPERI/
CENDI, Hanoi.
Infelizmente
não foi possível
realizar este
projeto devido
à carência de
recursos para
cobrir seu
orçamento.
1

Expresso aqui, pois, minha gratidão à Dra. Lanh, à equipe de SPERI/
CENDI e também à Ação Quaresmal Suíça, na pessoa de Markus Brun,
que apoiou financeiramente meu deslocamento transoceânico do Rio de
Janeiro ao Butão. Os custos da viagem ao Laos e Vietnã foram cobertos
solidariamente pela entidade SPERI/CENDI-CENDI/Hanoi.
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Capítulo 1

BUTÃO, O PAÍS DA
FELICIDADE

Praticando o bem viver como sentido da
política

BUTÃO - Visão Geral do País
O Butão é um país livre não só de transgênicos, mas também, quase
completamente, de alimentos produzidos com uso de agrotóxicos.
Com cerca de 700 mil habitantes, a maioria nas zonas rurais, com
profunda vinculação espiritual com o Budismo, este país se situa na
Cadeia dos Himalaias, entre a Índia e a China, tendo ao sul uma densa
floresta tropical, e em grande parte de suas fronteiras Norte e Leste o
clima frio das altas montanhas do Himalaia.
A tradição política do país também é original. O Butão manteve sua
soberania como país ao longo de mais de 4 mil anos. A ausência no país
de construções de estilo exógeno, como fortes e castelos, ou mesmo
edifícios coloniais, como noutros países da região que foram ocupados
por potências coloniais ou imperiais, a meu ver evidencia essa autonomia.
Mas o predomínio regional do Império Britânico entre os séculos XIX
e XX, e depois a influência da Índia, exigiram do Butão a submissão de
sua política externa, na forma de “aconselhamento externo”, a estas
duas potências. A histórica monárquica recente do país ocorreu entre
1907 e 2008. Nesta data, o 4o Rei Jigme Singye Wangchuck abdicou
em favor do seu filho, depois de liderar um processo de transição para
um novo sistema de “Democracia Monárquica”. O país hoje é regido
pelo jovem 5o Rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e a condução do
governo é feita por um primeiro-ministro, um parlamento e um corpo
jurídico consolidado pela Constituição Butanesa de 2008.
O 4º Rei foi profundamente inovador, evidenciando uma presença
dialógica junto à população, respeitando as tradições culturais e
religiosas e, ao mesmo tempo, desfazendo a postura hierática que
costuma marcar as monarquias. Por isso, e pela notável melhora da
qualidade de vida e satisfação da população, ele até hoje goza de
8

impressionante popularidade. Uma de suas frases, que poderia refletir
sabedoria inspirada no Taoísmo, é “Tomem-se nas suas próprias
mãos”, que se pode traduzir como “se autogovernem”. Esta noção
se fundamenta no princípio da subsidiaridade, que postula que os
níveis regionais e nacional de governo não devem assumir nada do
que possa ser gerido e resolvido pelas próprias comunidades locais.
Isto pressupõe que os bens locais, quanto possível, sejam geridos por
essas comunidades, que o Estado compartilhe os bens comuns de
atribuição nacional de forma proporcional e equitativa, e proveja o
necessário para que as comunidades de autogovernem com o mínimo
de dependência em relação ao Estado nacional e interdependência
com respeito umas às outras.

O 4o. Rei Jigme Singye Wangchuck (reino: 1973-2006)
9

Ouçam o
excelente trecho
do discurso de
Robert Kennedy
em 1968, em
que ele critica
o PIB de forma
contundente,
contrastando
todos os males
que ele mede
como se fossem
progresso, com
as carências
e dores que
afligem a população, e que
este índice não
mede: https://
www.youtube.
com/watch?v=77IdKFqXbUY
2

3
Se este é
um indicador
de progresso
humano, que
dizer dos
Estados Unidos,
onde a pena de
morte continua
matando e
alimentando o
ódio (ver o filme
“À Espera de
um Milagre”, de
Frank Darabond,
com Tom Hanks
e Michael
Clarke Duncan).
Entre 1976 e
2016 foram
executadas por
pena de morte
1.427 pessoas
nos EUA.

O processo constituinte, lançado pelo 4o Rei e completado em 2008,
quando ele já havia passado a coroa para o filho de 24 anos, foi
amplamente participativo.
O uso do indicador FIB (Felicidade Interna Bruta), como instrumento de
avaliação e de planejamento de políticas que promovam o bem viver
e a felicidade da população, foi uma das principais inovações iniciadas
pelo 4º Rei. Este indicador é bem mais abrangente que o desastroso
PIB.2 Instrumenta os governos locais e nacional a orientarem seus
investimentos para as lacunas do bem viver e da felicidade, levantadas
pelo questionário do FIB junto à população do Butão. A pesquisa do
FIB é quinquenal e fundamenta o planejamento de médio prazo da
socioeconomia do país. Não apenas do estreito curto prazo de grande
parte do Ocidente.
Na esfera socioeconômica, a atividade agrícola prevalece, sendo 57%
da população de agricultores. O país tem um grande superávit no que
se refere à captação de gases estufa, pois conserva florestas em 72% do
território nacional. A população tem idade média em torno de 27 anos
e a expectativa de vida é de 69,5 anos. Desde 1967 já não existe pena de
morte no país.3 Além da agricultura e pecuária – quase integralmente
orgânicas, com baixo ou nenhum uso de agroquímicos - o turismo
e a venda de energia hidroelétrica para a Índia são outras fontes de
renda nacional. Há um cuidado especial com o turismo. No aeroporto,
o governo nacional exige que os turistas paguem determinada quantia
em troca de um pacote de serviços e um guia. Assim, as visitas são
controladas e as regras de comportamento respeitadas. O país não faz
“turismo a qualquer custo”. Sua política inclui o resguardo das culturas
locais e nacional. O crescimento econômico de 8% parece muito
acelerado e preocupa os responsáveis do governo, que argumentam
que crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. “É a melhora
qualitativa da satisfação e da felicidade de todos que conta mais”,
disse um dos membros do Centro de Estudos do Butão (CES).

A 4a Conferência sobre o FIB
A 4a Conferência sobre o FIB, realizada em Paro, em novembro de
2015, foi concorrida. Éramos mais de 600 participantes do mundo
inteiro, abrigados numa grande tenda, bem decorada de objetos e
cores vibrantes. A íntima relação entre o Budismo butanês e o Estado
ficaram manifestos na decoração e no desenrolar do programa.
Contudo, diferentemente do Cristianismo de igreja-aos-domingos
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da maior parte do Ocidente, o Budismo é uma filosofia que pauta a
prática relacional diária de cada pessoa, com base no respeito mútuo,
na busca da sabedoria (iluminação) e na compaixão (amor).

Mosteiro Budista de Taktsang, próximo a Paro
Orações puxadas pelos monges vestidos de alaranjado, grupos de
homens dançando e batendo tambores com baquetas em forma de
ferradura, mulheres dançando e cantando graciosamente as músicas
locais, tudo isto foi um festival para os olhos e a alma de quem estava
presente. Ficou evidente o sentimento de orgulho do país pela sua
própria identidade. Todas e todos vestiam roupas tradicionais e
falavam seu idioma, o djongkha. A maioria daqueles com quem
interagi também falava inglês. Em vários momentos da Conferência
estiveram presentes grupos grandes de estudantes de diversas escolas
do país. Em Lobesa, onde pernoitamos na casa de camponeses, um
ou dois faziam de intérpretes. Outro aspecto de orgulho nacional é
a arquitetura, baseada em pedra, taipa, bambu e madeira esculpida,
conforme a região. A beleza prevalece sobre a preocupação meramente
funcional. Por lei não é admitida arquitetura de outros países. As casas
e prédios não podem ultrapassar cinco andares.
A fala de abertura do Primeiro Ministro foi impactante. Ele contou
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que 48 países estavam ali presentes. Questionou a falta de coerência
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, que
definem metas significativas para a humanidade nos próximos 15 anos,
mas não mencionam as condições e as transformações necessárias
para realiza-las. Com o FIB, o Butão postula que é necessário mudar o
objetivo do desenvolvimento, do lucro para a felicidade. Alguns países
já reconhecem isto. Com a Conferência sobre o FIB, o Butão aprende de
outras experiências como introduzir o progresso social na consciência
coletiva; e define progresso como um processo holístico, equitativo,
sustentável, que dá sentido ao desenvolvimento com base em valores
humanos não materiais. Informou que 72% da área do país é coberta
por florestas, fazendo dele um exemplo de captação de gases-estufa.
Desde 2014, carros elétricos foram introduzidos e o objetivo é alcançar
a meta zero de emissões no transporte. Na agricultura, os alimentos são
predominantemente orgânicos e a meta é, em cinco anos, generalizar
a agricultura orgânica sustentável.

Arquitetura butanesa em Paro, Butão

A jovem democracia do Butão promove a participação dos governos
municipais no planejamento quinquenal da socieconomia. A
descentralização administrativa visa o empoderamento das populações
locais e o aumento da eficiência na gestão do desenvolvimento
comunitário, territorial e regional. Observou que a ênfase no máximo
lucro no setor empresarial, com a busca do aumento sempre
12

maior dos ganhos dos acionistas, não é sustentável. Afirmou que a
responsabilidade das empresas inclui o progresso socioambiental e a
promoção do bem viver e da felicidade e que para isto é preciso uma
mudança no paradigma empresarial. O quinto plano do Butão visa o
empoderamento do povo, uma visão para dentro do país, o incentivo
aos pequenos empreendimentos, a perspectiva da autoconfiança e
autodeterminação (self-reliance) e uma cultura empresarial voltada
para o FIB. Mostrou que o FIB aumentou de 0,743 para 0,756 nos
últimos cinco anos. Mostrou onde houve avanço e onde houve recuo.
Falou do movimento migratório para as cidades, que diminui o sentido
de pertencimento à comunidade e o aumento da solidão. Enfatizou a
necessidade de melhoras na governança, afirmando que o governo
vai se empenhar em energizar o FIB nas áreas rurais e estimular a
juventude para que se sinta enraizada nessas áreas. Lembrou que,
com a expansão do conhecimento do FIB noutros países, a ONU, em
junho de 2012, definiu o dia 20 de março como Dia Internacional da
Felicidade.

Min. Javier Zarate, da Bolívia, e bandeiras Nación Pachamama e
Espiritualidade Andina
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4
O PACS
disponibiliza
para consulta
o volume
publicado pelo
governo do
Butão para a
Conferência,
contendo a lista
de participantes
os biodados dos
palestrantes e
os resumos de
suas palestras.

5
Ver Marcos
Arruda, 2015 “Gross National
Happiness,
Human
Development,
and the Rights
of Peoples”.

Foi na simplicidade da grande tenda que o 5o Rei nos visitou.
Cumprimentou individualmente cada uma das mais de 600 pessoas
que participavam da Conferência, ao longo de horas, sem demonstrar
cansaço ou impaciência. De especial relevância foi a presença do
Ministro de Relações Exteriores da Bolívia, Javier Zarate, falando sobre
o Bom viver dos Quéchuas, e o Viver Bem dos Aymaras, que têm
muito em comum com a noção de Felicidade que prevalece no Butão.
Lembrou uma profecia característica da cultura de Abya Yala (“Terra
de Flores”) dos povos andinos, que prevê o surgimento dos Guerreiros
do Arco Iris, vindos do Sul, que irão se levantar para superar o caos
que reina no mundo. Ele destacou os traços básicos desta mutação em
curso no sentido de uma nova proposta civilizatória: a prática do Bem
viver, o respeito aos Direitos da Terra e a recuperação dos saberes dos
povos tradicionais.
Tenho abundantes notas sobre diversas palestras feitas pelas mulheres
e homens participantes da Conferência, seja em plenário, seja nas
mesas redondas.4 Também tenho o texto revisado, em inglês, da minha
palestra apresentada no plenário da Conferência, como pesquisador
do PACS e colaborador da Rede Jubileu Brasil e Américas e da Rede
Global Diálogos em Humanidade.5

Prof. Friedhelm Goeltenboth, AL, e Marcos Arruda, BR, durante
a conferência
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O FIB do Butão em 2015
Um aspecto importante da Conferência foram os relatos apresentados
pelo economista Karma Ura, que dirige o Centro de Estudos do Butão
(CEB) e por membros de sua equipe, sobre os resultados do mais
recente processo de pesquisa dos indicadores de felicidade junto à
população do Butão, em 2015.

Centre for
Bhutan Studies
& GNH Research,
2015, “Provisional
Findings of 2015
GNH Survey”,
November.
6

O questionário do FIB continha 148 perguntas sobre os diversos
campos definidos como capazes de gerar bem viver e felicidade.No
total, 66 pesquisadores buscaram alcançar 8.871 cidadãs e cidadãos
em todos os distritos do país, cobrindo as faixas de idade entre 15 e 96
anos e abrangendo todos os setores da população. A amostra visava
constituir um microcosmo do país e a pesquisa foi realizada com o
rigor estatístico necessário.
A finalidade deste levantamento é orientar o planejamento quinquenal
do país e as políticas socioeconômicas de curto e médio prazo a
fim de investir na superação das lacunas de felicidade identificadas
na pesquisa. Os resultados estão contidos no livreto distribuído aos
participantes, que apresenta a metodologia do FIB, seu método de
aplicação e cuidadosa tabulação e interpretação pelos técnicos do
CEB. Além dos resultados, o livreto também oferece uma pesquisa
comparativa da evolução do FIB entre 2010 e 2015.6
O Índice FIB em 2015 foi 0,756, maior do que o de 2010, de 0,743,
um aumento de 1,8%. Ao todo, 91,2% dos butaneses se disseram
Profundamente Felizes, Amplamente Felizes ou Estreitamente Felizes.
Apenas 8,8% se declararam infelizes.
O indicador mais geral aponta que 43,4% dos butaneses se sentem
profundamente ou amplamente felizes, comparados com 40,9% em
2010. Os homens se mostram mais felizes que as mulheres e os que
vivem nas cidades mais que os do campo. Os índices relacionados
a mulheres, idosos, pessoas com educação não formal e agricultores
melhoraram mais depressa do que os outros. Os principais indicadores
que apresentaram melhora foram os relativos aos níveis de vida e
entrega de serviços, saúde e participação em festivais culturais. Os
indicadores de bem estar psíquico (raiva, frustração e espiritualidade),
vitalidade comunitária (sentido de pertencimento) e diversidade
cultural também diminuiram.
Merece relevo a questão de gênero no FIB do Butão. É preciso ter
consciência de que a questão de gênero é transversal aos nove campos
de indicadores do FIB. E que há interações entre os diversos campos
e indicadores. O desenvolvimento humano e social exige equilíbrio e
15

Homens: 0,793,
mulheres: 0,730
(quanto mais
próximo de 1
o índice, maior
a felicidade
declarada).

7

8
Direito
não escrito,
baseado em
usos, costumes,
tradições.

justiça de gênero, para que seja equitativo e, portanto, autêntico. O
FIB no Butão distingue as diferenças biológicas de gênero, que fazem
parte da natureza ontológica do humano, e as sociais, que resultam
de construções culturais e de relações de poder. O FIB de 2015, assim
como o de 2010, revela que há mais felicidade entre os homens do
que entre as mulheres.7 Mais grave, a diferença aumentou em 13% no
período. Em 2015, Educação e Boa Governança foram os itens de maior
disparidade. No item uso do tempo, as mulheres trabalham uma hora a
mais e têm uma hora a menos de lazer que os homens. No campo Bem
Estar Psíquico e Espiritualidade, a incidência da emoção da raiva foi
três vezes maior nas mulheres que nos homens. No item propriedade
da terra, a parcela controlada pelas mulheres é surpreendentemente
alta, em comparação com a de outros países. Mas ainda é desigual:
46% sobre o total das propriedades.
Tive uma conversa muito proveitosa com Susan Andrews, do Intituto
Visão Futuro. Susan recebeu uma homenagem do governo do Butão
pelo trabalho que tem realizado de difundir práticas do FIB adaptadas
à realidade de escolas e prefeituras no Brasil. Ela fez uma breve
apresentação de uma delas no plenário, mostrando um pequeno video.
Destacou-se a presença da Dra Tran Thi Lanh, de SPERI/CENDI/Hanoi,
e dos três camponeses de minorias étnicas, dois do Vietnã e um da
Tailândia, que ela convidou como participantes da Conferência. Ela
contou quanto SPERI/CENDI aprendeu sobre soberania do modo de vida,
ecologia espiritual e bem viver comunitário ao longo do trabalho com
comunidades autóctones do Vale do Mekong (Laos, Vietnã, Cambodja
e Tailândia), ao mesmo tempo em que lhes trazia conhecimentos
de biologia, botânica e agrofloresta, e facilitava a construção de
redes em todos os níveis, na perspectiva do empoderamento para a
autodeterminação dessas comunidades e a cooperação solidária entre
elas, assim como para uma interação proveitosa com as autoridades
políticas.
SPERI/CENDI define “Soberania do Modo de Vida” em termos de
cinco direitos interrelacionados que essas minorias étnicas consideram
necessários para garantirem o controle do seu desenvolvimento: (1)
básico: o direito à terra, à floresta e à água, ao ar limpo e à paisagem
natural; (2) único: o direito a conservar sua espiritualidade (ou
religiosidade); (3) prático: o direito de viver segundo seus próprios
modos de ser e valores de felicidade e bem estar dentro do seu
próprio ambiente natural; (4) holístico: o direito de agir de acordo
com seu próprio conhecimento, e de decidir o que plantar, iniciar,
criar e inventar em seu próprio território; e (5) estratégico: o direito
de co-gerir ou co-governar os recursos naturais com comunidades
vizinhas e autoridades locais. SPERI/CENDI acentua o esforço pelo
reconhecimento público das leis consuetudinárias8 que vigoram nessas
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comunidades. O reconhecimento da legitimidade dessas leis e da
Soberania do Modo de Vida pelo governo nacional são dois caminhos
para superar a tendência ao crescimento industrial, com perda da terra,
florestas, rios e montanhas.
Oshi, da Tailândia, falou sobre o aprendizado com os ancestrais, a lei que
seu povo segue – “aquilo que tomamos da Terra, devemos ser capazes de
dar de volta à Terra”. Afirmou que a floresta dá ao seu povo tudo de que
ele necessita e que trabalham em mutirão na plantação do arroz. Suas
atividades de lazer são tão gratificantes que já receberam visita da Austrália
querendo aprender seus métodos e seu espírito. Atchon, da minoria
étnica Vi O Lak, no Vietnã, contou o longo processo de reflorestamento
e cuidado da terra e das aldeias. Há poucos anos, a prefeitura trouxe 21
títulos de posse da terra para distribuir pelas famílias da sua aldeia. Elas
recusaram, pedindo em troca um só título em nome da comunidade.
Outras sete aldeias desse povo fizeram o mesmo, e o governo as atendeu.
Atchon falou de outras iniciativas: coleta de sementes nativas, construção
de uma creche, plantio de árvores e criação de animais locais. Terminou
mencionando a eficácia da governança participativa das aldeias.

Atchon and Lanh na frente da foto do 5º rei e sua esposa,
durante a 4ª conferência
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Merecem menção as falas do Prof. Friedhelm Goeltenboth e do Prof.
Keith Barber, que colaboram há vários anos com os projetos de SPERI/
CENDI. Barber, antropólogo, fez uma apresentação comparativa de
quatro abordagens relacionadas com a felicidade: o FIB, do Butão,
o Bem viver, dos países andinos da América do Sul, a autoconfiança
e autodeterminação, do Vanuatu, e a Soberania do Modo de Vida,
do Vale do Mekong. Ele concluiu afirmando a convergência e
complementaridade destas metodologias, e que o desenvolvimento
só é verdadeiro quando é significativo para a população local, além de
facilitar o empoderamento e a autogestão do desenvolvimento pelas
próprias comunidades.

Lanh, Barber, Kien, Quayle e Goeltenboth em reunião no
hotel, em Paro
Antes e durante a Conferência, tivemos o privilégio de conviver
com outros membros da delegação organizada por SPERI/CENDI,
entre eles os três camponeses de etnias da Tailândia e do Vietnã;
dois profissionais da agroecologia e agrofloresta – o Prof. Friedhelm
Goeltenboth, de Tübingen, na Alemanha, e John Quayle, da Austrália,
há muitos anos trabalhando na Indonésia; Graeme e Jill Jamisson, uma
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australiana jubilada, que trabalhou por várias décadas como assistente
social de agências da ONU; e Keith Barber. Assim, foi possível conhecer
melhor o alcance do trabalho de SPERI/CENDI na Ásia e no Pacífico.
Destaca-se também a presença de duas representantes do movimento
Nación Pachamama, inspirada na espiritualidade andina. O movimento
propõe a edificação de uma sociedade planetária sem fronteiras, a
grande família humana irmanada na busca do bem viver e da felicidade,
por meio dos laços de cooperação, solidariedade e amor entre os
seres humanos, com a Mãe Terra e com suas criaturas. Germana e
Doraci estiveram presentes na Conferência e participaram da visita às
comunidades nativas do campo no Butão e no Laos. Ficou evidente
a convergência de Nación Pachamama e as propostas relativas à
felicidade apresentadas pelos butaneses durante a Conferência.
Alguns dos valores que promove são a proteção da Natureza, da água,
dos animais, dos direitos humanos e da Terra, educação e mobilização
da juventude, empoderamento das mulheres, e um modo de vida
voltado para o Bem viver. Também trabalha com desenvolvimento
comunitário junto a aldeias de povos nativos, prestando serviços no
Peru, no Senegal, e em breve na Guiné Bissau.

Germana e Doraci em reunião no hotel em Paro
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Tivemos igualmente a oportunidade de conviver com a delegação
francesa organizada pelo Comitê Católico contra a fome e pelo
desenvolvimento (CCFD)-Terra Solidária, que contou com 19 pessoas,
incluindo duas companheiras da política francesa, Eva Sas, membro
da Assembleia Nacional, e a outra, Marina Girod de l’Ain, vereadora
da cidade de Grenoble, responsável pela Prospectiva e a Avaliação
da cidade, trabalhando sobretudo com o método SPIRAL em vários
bairros, avaliando as políticas públicas, e o zoneamento e a construção
segundo critérios e indicadores que procedem das próprias e dos
próprios cidadãos. Esta convivência com a delegação francesa,
sobretudo com Céline Bernigaud e Oliana Quidoz, mais a consultora
Celina Whitaker, foi também a ocasião para iniciarmos uma conversa
sobre o projeto do PACS em parceria com SPERI/CENDI/Hanoi, que
visa a pesquisa participativa em aldeias nativas da Amazônia brasileira
e colombiana, e numa segunda fase o intercâmbio de líderes naturais
dessas comunidades. Na partilha de despedida nós todos expressamos
de forma convergente o sentimento de que o Butão é um país que
gera entusiasmo e esperança: está concretizando utopias!

Visita a comunidades em Lobesa
Lobesa fica a 104km de Paro no sentido leste. Numa van em ótimo
estado levamos 5h viajando pela estrada sinuosa, que subia e descia
as montanhas do maciço dos Himalaias. Paramos alguns quilômetros
antes de Lobesa para visitar um sítio de produção agroecológica,
liderado por um jovem camponês formado em agroecologia, Jigme,
e sua família de camponeses e a agrônoma Denkha. Vimos dois tipos
de plantação de arroz, usando processos criativos de irrigação e
fertilização natural. Fomos graciosamente acolhidos por uma família
camponesa em Lobesa. Uma senhora acima de 80 anos dançou e
cantou, a filha e a neta fizeram a refeição, o genro nos acolheu e levou
ao aposento, uma das netas carregando o bisneto nas costas cuidou
da limpeza. O filho era o único que falava correntemente o inglês. Foi
o nosso motorista desde Paro e o nosso intérprete.
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Visitando os campos de arroz de Lobesa: Denkha, Aton, Kien,
o pai camponês, Jigme e o filho camponês

Dormimos no quarto que tem um altar e inúmeros objetos de culto.
Percebi uma devoção especial a Lokitesvara - deusa da Compaixão,
com seus mil olhos e braços para levar as pessoas à iluminação.
Na manhã seguinte, visitamos os campos onde o arroz havia sido
colhido havia poucos dias. Rolos de palha de arroz esperavam para ser
armazenados para o inverno que se aproximava. Aprendemos sobre
o ritmo do plantio e das colheitas, os principais predadores. Também
visitamos o Templo budista, com seu grande sino Lhakhang.
21

Seminário na Faculdade de Recursos
Naturais
Almoçamos na Faculdade de Recursos Naturais, onde tivemos uma
tarde de seminário com estudantes, professores e o diretor. Cinco
de nós fizemos apresentações, cada uma seguida de perguntas e
comentários pelos participantes. Na minha fala eu contei brevemente
sobre a luta no Brasil por uma economia a serviço do povo trabalhador,
e não do capital, a luta dos povos nativos pelo direito à terra e à sua
própria cultura e segurança. Apontei alguns dos riscos de uma possível
opção do Butão pelo crescimento econômico via extração rápida e
predatória de minérios, madeira, água e de outros bens comuns, e
sua exportação por empresas transnacionais; o risco da crescente
dependência dos mercados internacionais para vender os produtos da
extração mineral e agrícola; o risco de o Butão se tornar membro das
agências multilaterais, em especial da OMC – Organização Mundial
do Comércio, com seu viés liberalizante em favor do capital privado,
não apenas na esfera comercial, mas também na financeira (como
fez o Vietnã); o fato de que a agricultura e a pecuária ‘de mercado’ só
sobrevivem onde há subvenções, que dilapidam os fundos públicos;
o risco de contaminação dos preços internacionais que o Butão
sofreria, caso fizesse aquela opção, criando uma espiral inflacionária
sem fim e uma depreciação sempre maior do valor da sua moeda; o
risco envolvido na entrada de bancos transnacionais que passariam
a controlar a moeda, o câmbio e, em última instância, a política
econômica do país; e por que vias seria possível o aprofundamento da
metodologia do FIB como lastro para uma economia do suficiente e da
abundância de bem viver e felicidade integral, e não apenas material, e
para um desenvolvimento tecnológico a serviço do desenvolvimento
humano e social, e não do lucro. Os debates foram ricos e pertinentes,
com intensa participação das e dos estudantes da Faculdade.
De volta a Paro, no dia seguinte fizemos uma reunião com o organizador
logístico da 4a Conferência, Tshering Putchno. Um ponto importante
foi a reflexão que alguns de nós fizemos sobre os riscos implicados
na opção de abertura maior ao Ocidente, aventada por uma corrente
política no Butão. Algumas medidas que propusemos foram:
•
manter e aprofundar a soberania do país sobre a terra, para
faze-la servir ao povo e não ao agronegócio que priva as comunidades
agrárias da terra e a utiliza para dominar recursos como a floresta,
as águas, o solo e possíveis minérios com o único fim de exportar e
realizar máximos lucros;
•
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não permitir que bancos estrangeiros operem no Butão,

pois eles rapidamente ganhariam o controle não só sobre a moeda,
mas também a economia, o comércio exterior, o investimento em
tecnologia, e o modo de desenvolvimento do Butão;
•
preservar o país livre do turismo predatório, ocidentalizante,
que inclui a invasão de produtos de consumo supérfluos, inclusive
refrigerantes, roupas da moda, etc. O turismo comunitário que já existe
no Butão merece ser estendido e fortalecido, com base na cultura e
nos hábitos nacionais e locais;
•
não ceder à tentação de ingressar nas agências multilaterais
– FMI, Banco Mundial, e sobretudo a OMC – Organização Mundial
do Comércio. Elas têm por objetivo forçar os países a abrirem suas
economias para o capital transnacional, remover barreiras que
protegem empresas e produtos nacionais da competição desigual
daquele capital com empreendedores locais – não visam senão a
privatização e desnacionalização da economia, do meio natural, das
finanças, da moeda, da cultura, das aspirações e até das atitudes,
comportamentos, crenças, e modos de relação.
Depois das despedidas, um pequeno grupo de nós – Lanh, Germana,
Doraci e eu - partimos para o Laos.

LAOS - Aldeia Long Lan - Instruções aos
visitantes da Aldeia
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Capítulo 2

LAOS: SOBERANIA DO
MODO DE VIDA EM
LONG LAN
Praticando a agroecologia e a
agrossilvicultura
CHESH é a sigla
do Centro para
Estudos de Ecologia
Humana das Terras
Altas do Laos. É o
prolongamento
de SPERI/CENDI
no Laos. SPERI
está atualmente
em transição para
tornar-se CENDI
– Community
Entrepreneur
Development
Institute, para
enfrentar os
desafios da
nova etapa de
trabalho junto
às comunidades
nativas do vale do
rio Mekong - Vietnã,
Laos, Cambodja e
Tailândia.
9

A visita da delegação liderada por Social Policy Ecology Research Institute
- SPERI / Community Entrepreneur Development Institute – CENDI
começou em Luang Prabang. Éramos cinco – Germana, Doraci, Jill, Graeme
e eu, mais a Dra Lanh. Acompanhou-nos todo o tempo o responsável
pelo CHESH9 em Luang Prabang. Havíamos concluído nosso trabalho no
Butão e estávamos cansados. Mas os dias seguintes iam se revelar tão
motivadores que o cansaço se dissipou nas águas de Takiwasi e nas matas
de Long Lan.

Laos - Um pouco de história
O Laos é um país sem costa marítima, com uma história de monarquia,
protetorado francês, ataques do exército dos EUA e República Socialista
de um só partido. Esta última vigora desde 1975 até hoje. O imenso rio
Mekong atravessa toda a península da Indochina. Sua bacia cobre cinco
países: China, Tailândia, Laos, Cambodja e Vietnã. O país é multiétnico,
sendo o povo Lao política e culturalmente dominante – 60% da população,
a maior parte nas terras baixas. Os grupos Mon-Khmer, Hmong e outras
minorias étnicas vivem nas áreas montanhosas do país.
O trabalho do CHESH com a aldeia de Long Lan progrediu ao longo de
16 anos, desde 1999. Long Lan é uma aldeia Hmong na província de
Luang Prabang, a 800m de altitude. A Dra. Lanh aponta que esta aldeia
apresenta fatores e indicadores de soberania do modo de vida e bem
estar semelhantes aos encontrados no FIB - Felicidade Interna Bruta do Butão. A área de posse da aldeia se estende por 8.439ha, dos quais
5.030 são de floresta natural, considerada a mais rica e bela do distrito
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de Luang Prabang.10 A ocupação pelos Hmong da área, desprovida de
árvores, com apenas capim e bambu, ocorreu a partir de 1976. Os novos
habitantes fizeram telhados para suas casas com o capim, e flautas com
o bambu. A incidência de doenças decorrentes do calor, mosquitos,
condições insalubres, era alta, e as crianças eram as principais vítimas
fatais. A comunidade plantou árvores frutíferas e outras começaram a
crescer. A incidência de doenças regrediu, levando-a a manter o respeito
à lei consuetudinária sobre o cuidado da floresta e da sua resiliência. Os
mananciais foram se tornando mais abundantes e a terra era boa para
cultivo. As relações entre os clãs era de solidariedade e os mutirões de
ajuda mútua eram habituais. A proximidade de Luang Prabang facilitava
o transporte e a comunicação.

Para um estudo
aprofundado
do processo
que levou Long
Lan ao que
ela é hoje, ver
CENDI/CHESH,
2015, “Nurturing
Customary-Based
Wellbeing: an
approach to
biological human
ecology theory
– 1999-2015”,
Knowledge
Publishing House,
Hanoi, VN.
10

Em 2015, Long Lan consiste em 74 unidades domésticas com quase 600
pessoas organizadas de forma de clãs patrilineares exógamos – seis clãs
da etnia Hmong estão presentes na Aldeia. Organizações transversais aos
clãs se ocupam das diversas tarefas da vida comunitária – União de Jovens
da Aldeia, União de Mulheres. A Frente Patriótica para a Construção
Nacional, em Long Lan, ajuda o líder da Aldeia a estimular a solidariedade
e a superar conflitos. O sistema de governança inclui os líderes tradicionais
da comunidade, e um coletivo de gestão que consiste em um líder da
Aldeia, dois vice-líderes, uma líder da União de Mulheres da Aldeia, um
da União de Jovens, mais um líder, um adjunto e seis membros da Frente
Patriótica para a Construção Nacional, mais o tradicional Conselho de
Idosos da Aldeia.
SPERI/CENDI atribui o êxito do desenvolvimento comunitário e
preservação da floresta da Aldeia de Long Lan às suas próprias leis
consuetudinárias e às práticas tradicionais de gestão dos recursos
naturais. Não faltaram problemas para a manutenção do controle dessa
terra, sobretudo partidos das intervenções externas, tanto pelo governo
do Laos como pelas empresas por ele apoiadas. Intervenções positivas
contribuíram para a resolução daqueles problemas, como as do CHESH,
em cooperação com o Ministério de Agricultura e Silvicultura do Laos. A
experiência de desenvolvimento local de Long Lan oferece lições sobre
formas de liderança e governança participativa necessárias a uma aldeia
que se propõe desenvolver-se na perspectiva da soberania do modo de
vida e bem estar no mundo atual.
Nossa breve visita fortaleceu a convicção do PACS de que o futuro da
humanidade só será bem sucedido, sustentável, e mesmo possível,
se as comunidades onde vive a gente se empoderarem para tornar-se
proprietárias e gestoras do seu próprio desenvolvimento, em relação
de complementaridade e solidariedade umas com as outras na região,
bioma e país.
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Luang Prabang e as Cataratas de Takiwasi
Um pequeno grupo nos recebeu com guirlandas. Éramos Lanh, Germana,
Doraci e eu. Fomos para o hotel, com móveis de madeira esculpida e
quartos confortáveis. Da minha janela eu via o sítio vizinho, com galinheiro,
mamoeiro, mangueira. No dia seguinte fomos visitar as cataratas do parque
de Takiwasi, que abrange uma ampla área de preservação da floresta, da
fauna e das águas. Aí vivem 13 minorias étnicas diferentes. As cataratas
moldam formas sensuais no calcário, através da lenta sedimentação do
carbonato de cálcio, formando cubas favoráveis ao lazer de crianças,
jovens e idosos.

Lanh e Marcos no Parque das
Cataratas de Takiwasi

A floresta, montanha acima, é densa e verdejante nesta estação do ano.
Há quem viu o veado macho, com sua abundante galharia, descer da
mata para as cascatas em busca da fêmea. SPERI, através do CHESH,
apoiou as comunidades nativas na luta para que a lei consuetudinária
fosse reconhecida oficialmente. Esta luta resultou num acordo com as
autoridades locais em torno de um sistema de cogestão que incluia essas
autoridades, representantes das comunidades e a equipe de SPERI/CHESH
no Laos, numa proporção de 30%, 20% e 50%. O acordo incluiu a proibição
de armas e o reconhecimento da lei consuetudinária das comunidades
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nativas. Com o progresso da autogestão comunitária, esta proporção se
modificou em favor de um numéro majoritário de representantes das
comunidades.

A comunidade soberana de Long Lan
Subimos de carro do Parque até a comunidade de Long Lan, da etnia
Hmong.11
Lanh nos havia explicado que CHESH definiu seu trabalho de assessoria
de minorias étnicas de forma radicalmente distinta da política de
‘cooperação’ do Banco Mundial, adotado pelas autoridades do Laos:
desenvolvimento comunitário sustentável enraizado na cultura local, em
vez de “alívio à pobreza”. CHESH encontrou em Long Lan uma aldeia rica
em conhecimento e sabedoria tradicional em governança comunitária
e gestão de recursos naturais, bases para o desenvolvimento de três
conceitos que fundaram todo o trabalho de desenvolvimento comunitário
desde 1999 até hoje: (1) liderança tradicional; (2) governança tradicional;
e (3) propriedade tradicional do território. As 74 famílias que aí vivem
tornaram-se responsáveis por uma área de 8.439 hectares, que hoje estão
densamente florestados e com os mananciais recuperados e abundantes,
capazes de manter confortavelmente as 13 aldeias a jusante da montanha.
O trabalho voltado para o empoderamento das comunidades e
para a autogestão da sustentabilidade do seu modo de viver, incluiu
agroecologia e agrossilvicultura, medicina fitoterápica, preservação
biocultural, trabalho artesanal, crédito solidário e explicitação da sua lei
consuetudinária. Ao longo da visita, foi ficando claro que o conceito de
soberania do modo de vida se assemelha à síntese do que eu defino
como três valores, interligados e indissociáveis, do desenvolvimento
comunitário: autonomia, autogestão e solidariedade.12
Fomos recebidos por um grupo de anciãos – acima de 60 anos – exceto
um jovem, que vimos numa foto de uma década atrás, ainda adolescente,
retratado com alguns membros da comunidade. Emoção pelo caloroso
acolhimento, que nos fez sentir-nos em casa. O local da nossa reunião era
a casa comunitária, que tem uma varanda ampla e coberta, adaptada ao
clima da região. Esta e as outras construções na Aldeia foram feitas pelos
seus habitantes. O jovem havia sido eleito líder da comunidade, e foi ele
que nos fez o histórico dela. Mostrou um datashow sobre a evolução da
aldeia e da região, focando sobretudo os últimos cinco anos.

Os princípios
e fundamentos
deste trabalho
estão narrados
num livro que
focaliza outra
comunidade,
da etnia H’Rê,
no norte do
Vietnã, que tem
semelhanças com
as comunidades
Hmong em
Long Lan. O
livro se chama
“Livelihood
Sovereignty and
Village Wellbeing:
H’Rê People
and the Spiritual
Ecology”, 2015,
publicado por
CENDI e CHESH
com a Editora
the Knowledge,
Hanoi. CHESH
significa Centro
de Estudos de
Ecologia Humana
das Terras Altas.
11

Ver Arruda,
Marcos, “Desenvolvimento
Integral: Sentido
Profundo da Economia e da Vida”,
2015, monografia, PACS, Rio de
Janeiro.
12
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LAOS – Recepção pelos líderes da Aldeia Long Lan

O jovem líder: um pouco da história de
Long Lan
Vou resumir em tópicos os pontos de maior interesse.
1.
Durante a guerra de libertação estas aldeias Hmong tiveram um
desempenho heróico. Ficam a 40km de Luang Prabang (cidade tombada
pela UNESCO). O percurso desenvolvido ao longo de uma década e meia,
resumido a seguir, resultou numa área totalmente controlada pela aldeia
Hmong de Long Lan, hoje dividida em zonas bem demarcadas no mapa
que o jovem líder nos mostrou: (1) 2.800ha de floresta com mananciais; (2)
1.100ha de reserva florestal; (3) 1.500ha para a criação rotativa de gado,
búfalo e porcos; (4) 5ha de construções; (5) 21ha para a criação de porcos
nativos. A estrutura social de Long Lan consiste nas famílias e no clan.
2.
A vida social da Aldeia é regida por um compromisso unificado
que faz parte da tradição Hmong em cada território. Este compromisso é
assumido em cerimônia ritual chamada ‘No Song’, na qual representantes
da sociedade Hmong naquela área se juntam para discutir e decidir sobre
como ajustar-se às leis consuetudinárias que regem assuntos como
identidade cultural, governança comunitária e manejo dos recursos
naturais. É chamada cerimônia do Voto, e é também realizada quando
sérios problemas interferem negativamente na vida cultural, social e
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ecológica, em especial problemas que podem violar as crenças nos três
pilares espirituais da sociedade Hmong. O Voto abrange assuntos como
casamentos, funerais, proteção da floresta, limites da Aldeia, cultivo,
pecuária, segurança, normas sociais e apoio mútuo.
3.
O fundamento espiritual das relações, tanto com a natureza – a
montanha, as águas, a floresta, as rochas – quanto com os humanos é
um fator de coesão e de forte identidade. São três os pilares espirituais:
primeiro, o espírito ancestral do povo Hmong, para o qual o sentimento
é de gratidão; segundo, o espírito da comunidade, que protege a saúde,
a paz e a durabilidade da aldeia, geralmente manifestado numa grande
árvore; terceiro, o poderoso espírito universal, que existe para cuidar de
cada pessoa e unidade doméstica, que observa o comportamento das
pessoas em todo tempo e lugar em que estejam, e que atende as suas
orações.
4.
Os Hmong entendem que toda árvore, rocha, montanha têm
espíritos que as `animam. Custou tempo e trabalho, no último quinquênio,
a extinção das atividades de desmatamento e de caça na área, que
eram violações não só da economia da aldeia, mas também da sua
espiritualidade.
5.
Entre 1975 e 99 o governo do Laos tomou medidas muito
prejudiciais aos povos nativos do país, desconsiderando suas diferenças
culturais, seus modos tradicionais de governança e de convivência com a
floresta, e seus valores tradicionais nas aldeias multiétnicas.
6.
Os Khmu controlavam parte da área no passado, e os chineses
pressionaram para comprá-la a fim de produzirem borracha. Em 2000,
as autoridades de Luang Prabang reconheceram que Long Lan dependia
da floresta. O governo queria impor um sistema de manejo comercial
da floresta e da madeira. Só em 2004 as autoridades políticas e técnicas
aprovaram o plano de manejo proposto por Long Lan e reconheceram
as leis consuetudinárias dos povos nativos, que prevalecem sobre as leis
governamentais nessa região.
7.
Em 2005, completou-se o segundo processo de alocação de terra
da região, envolvendo não apenas a aldeia de Long Lan, mas também
as outras 13 aldeias. Cada família e cada comunidade como um todo
recebeu um certificado de posse da terra numa cerimônia organizada
pelo presidente do Distrito de Luang Prabang. A maior inovação consistiu
na partilha da responsabilidade pela gestão dos recursos naturais baseada
na lei consuetudinária envolvendo as aldeias vizinhas. SPERI e Long Lan
desenharam juntas um método em vários passos para construir e obter
a aprovação das autoridades distritais da silvicultura. Contribuiram para
isto a lei consuetudinária de Long Lan e de cada aldeia. O diálogo com
as autoridades sobre as progressivas versões do documento terminou
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com a aprovação oficial das “regulações comunitárias sobre o manejo
dos recursos naturais e as práticas de uso da terra de Long Lan, baseado
na lei consuetudinária dos Hmong”. Assim se consolidou o sistema de cogovernança territorial de Phu Sung, que beneficia não somente o povo
Hmong, mas também os Khmu e Lao na oferta de melhores oportunidades
e espaços para todos.
8.
Nos dois anos seguintes, uma série de problemas ameaçaram a
integridade da área e sua efetiva posse pelas populações nativas. entre
eles desentendimento entre aldeias e interesses comerciais exógenos. As
regulações de Long Lan aprovadas junto às autoridades ajudaram nos
dois casos, sobretudo pelo efeito de limitar o campo de manobra das
empresas agressivas e dos funcionários do governo que as serviam por
debaixo do pano.
9.
Em 2007, a Lei Consuetudinária de Long Lan foi afinal legalizada.
Uma das suas funções mais importantes é de ‘educação e estímulo, em
vez de punição’. Este conjunto de leis, consolidado na Lei Consuetudinária,
serve de parâmetro para orientar o comportamento de pessoas e famílias
que desejam ir morar na região. É um código de responsabilidade mútua.
Se alguém, p.e., corta uma árvore que não devia, tem por obrigação,
pela Lei Consuetudinária, plantar outras três árvores. No início limitada
a pessoas da região, Long Lan obteve das autoridades a extensão do
alcance da Lei para incluir as pessoas e instituições de fora dela.
10.
Foi criado um programa educativo para o manejo da floresta.
O programa envolve temas como autogestão comunitária, leis
consuetudinárias, e reflorestamento na perspectiva da agrofloresta e da
floresta de plantas medicinais.
11.
A Cerimônia do Voto de 2009, acontecida depois de 34 anos de
proibição pelo governo nacional, e abrangendo toda a população Hmong
da região, significou uma vitória importante enquanto reconhecimento da
Lei Consuetudinária dos Hmong pelas autoridades nos âmbitos provincial
e distrital. Para o CHESH foi um indicador do êxito de 10 anos de trabalho
de desenvolvimento comunitário baseado na identidade cultural e na
soberania do modo de vida dos Hmong. Esta cerimônia estabeleceu,
na esfera social e política, o estatuto da Lei Consuetudinária de Long
Lan como instrumento de governo do ‘desenvolvimento comunitário
sustentável e de proteção da floresta baseados na cultura própria de
Long Lan’. O resultado foi o fortalecimento da união entre as aldeias em
torno do projeto comum.
12.
Em 2010, chegou gente de fora da área que queria implantar
a pecuária em grande escala. O diálogo resultou em entendimento
solidário, e não mais conflito. Isto foi obtido levando os novos habitantes
a visitarem a área, ver como estava sendo utilizada, e formar sua própria
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opinião. Este diálogo é o que eles chamam de Resolução de Conflitos em
Áreas de Floresta Baseada na Lei Consuetudinária.
13.
Em 2011, uma madeireira abateu e roubou madeira da área. Long
Lan convidou profissionais e técnicos para avaliar o prejuízo e ajudar na
negociação em favor da proteção da área.
14.
Em 2012, Long Lan criou uma escola de silvicultura, convidando os
próprios idosos e adultos a ensinarem à juventude os seus saberes sobre
a floresta, incluindo o respeito pela Natureza e a Mãe Terra, para depois
compartilharem com gente de fora da aldeia.
15.
Em 2013, se realiza com SPERI/CHESH um curso de 12 dias nas
áreas de floresta com jovens camponeses e técnicos de vários países. O
curso é prático e teórico, e visa também a multiplicação. Quanto à questão
da diferença de idiomas a resposta é que não há problema, pois o curso
é eminentemente prático!
16.
Em 2014, recebem a visita dos líderes Kwang Si, e Long Lan
partilha com eles suas experiências. Discute-se a proposta de que as
Leis Consuetudinárias das populações autóctones deviam se tornar leis
nacionais. A falta disto tem levado ao corte de árvores grandes, antigas e
sagradas. As madeireiras são poderosas e pressionam as autoridades. A
contrapressão popular conseguiu dois anos de prisão para um ladrão de
madeira.
17.
Em relação à pergunta sobre percepção da mudança climática na
região, as respostas foram todas positivas! A população da região observa
que há 50 anos o vento provocava devastação, e com o reflorestamento
isto já quase não acontece. A floresta também tem aumentado a
biodiversidade de forma surpreendente, e tornado o clima mais ameno e
até frio no inverno. A chuva, antes irregular, agora tem ritmo regular. Com
a sombra da floresta, as frutas são mais amargas e saudáveis, em vez de
demasiado doces quando longamente expostas ao sol.
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Palestra de Marcos Arruda para liderança da Aldeia de Long Lan

Para aprofundar
o diálogo do PACS
com SPERI/CENDI
escrevi um ensaio
que está disponível
em inglês:
“The Amazon:
Destruction
and Resistance
– Worldviews
in Conflict”,
monograph, PACS,
2015.
13
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Fui convidado a fazer uma breve fala ao grupo da liderança. Falei sobre
os povos nativos do Brasil e da América Latina, com foco especial na
Amazônia.13 Expliquei brevemente o objetivo do projeto de parceria
SPERI/CENDI-PACS que se inicia. Comentei que a semelhança com
o Laos em relação ao problema da terra não é tanta, pois no campo
brasileiro a lei do fuzil ainda é mais forte do que as leis do Direito – povos
nativos sofrendo ações de genocídio por parte de grandes latifundiários,
empresas de mineração, agronegócio, muitas vezes em conluio com o
governo. Fiz breve menção à crise financeira mundial do fim dos 2000
e a tendência do sistema do capital a uma crise composta, muito mais
severa e destruidora, num futuro próximo, nos campos financeiro,
alimentar, energético, climático. Enfatizei a perspectiva de outro modo
de desenvolvimento, centrado no humano e no social, e não no
crescimento econômico ilimitado e a qualquer custo; e no enraizamento
e empoderamento das comunidades no campo e na cidade para gerir seu
próprio desenvolvimento, em relação de colaboração solidária entre elas,
e de interação criativa com os centros de poder do Estado.

Visita à aldeia e ao entorno da floresta
A entrada da Aldeia está hoje protegida por uma porteira, e pela casa do
responsável da recepção de visitantes. Aí as pessoas se registram, explicam
o objetivo da sua visita e são instruídas sobre as condições e regras que
devem cumprir durante a visita à Aldeia. O jovem líder da comunidade
explicou que a Aldeia aplica taxas sobre veículos e sobre visitas de
turismo. Há preços diferentes para gente do país e do estrangeiro. Os
livros a assinar são dois: um, administrativo, de registro das visitas e das
contribuições de cada uma; o outro, avaliativo, de anotação sobre o que
ganharam ou aprenderam com a visita à Aldeia e à floresta.
Um dos idosos nos guiou na visita à floresta, para explicar as plantas e
árvores que são fontes de alimentos e de fitoterápicos. Temperos são
usados não só como condimentos mas também como remédios. Há
ervas para doenças de todo tipo: planta para estimular a produção de
leite materno, planta para doenças de pele, folhas de alface cuja flor serve
para infecção dentária, planta sonífera, índigo para tingir, quinino para
tratar a malária e eliminar coceiras, e muitas mais. O café prospera em
viveiro natural sob as árvores.
Outra das lideranças nos contou que Long Lan adotou condições e regras
para garantir o desenvolvimento saudável da comunidade e das famílias:
1.

Liderança forte;

2.

Auto-suficiência, redução da dependência de fora;

3.

Saúde – prevenção e curação natural;

4.

Cultura – fortalecimento da cultura local;

5.

Segurança – responsabilidade de todos;

6.

Forte participação das mulheres;

7.

Boa governança;

8.

Desenvolvimento autônomo;

9.

Não cortar árvores comercialmente fora da área destinada a isto;

10.

Não explorar comercialmente a área de reserva florestal;

11.

Não caçar;

12.

Não provocar incêndio;

13.

Não trazer animais de fora para alimento da população local;
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14.

Não fumar;

15.

Não usar linguagem indelicada;

16.

Não usar plásticos;

17.
Violações do regulamento geram punições, que são ajustadas à
idade;
18.

Respeitar as decisões do tribunal da aldeia.

A caminhada pela floresta terminou numa visita à aldeia. Casas simples
onde habitam as famílias, crianças brincando e correndo em torno de nós,
mães amamentando, homens e mulheres fazendo serviços domésticos
ou comunitários diversos.
Parti do Laos com a forte convicção de que Long Lan, com o apoio de
SPERI/CHESH, tem lições a nos ensinar sobre o modo como comunidades
auto-organizadas e autogeridas, com sólidos laços de solidariedade e uma
relação de harmonia com o meio natural, podem sobreviver não apenas
à devastação imperial do capitalismo monopolista globalizado, mas
também a catástrofes de grande escala que se anunciam, como as geradas
pelo aquecimento global. A valorização e a preservação da diversidade,
assim como as relações de complementaridade e solidariedade entre
essas comunidades serão capitais para garantir o êxito desses processos.
Somos gratos a Lanh e a equipe de SPERI/CHESH por esta rica e proveitosa
vivência em Long Lan e Luang Prabang.
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Capítulo 3

VIETNÃ:
SOBERANIA DO MODO
DE VIDA EM HEPA
Aldeia nativa e centro de formação

“HEPA – Área de Prática de Ecologia Humana14” deseja mostrar como
o caminho da Soberania do Modo de Vida pode servir de testemunho
de que os povos nativos organizados em comunidades soberanas,
colaborativas e sustentáveis pode ser uma forma inovadora de
organização da vida no Planeta.”

Em inglês,
“Human Ecology
Pratice Area”.
14

Viet, liderança principal de HEPA, Vietnã

Meu sentimento ao visitar o Vietnã
Visitar o Vietnã para mim seria uma grande emoção. De onde veio esta
ligação tão profunda com este bravo povo, tão distante do Brasil?
Não tão distante assim! O Vietnã sofreu a opressão de diversas potências
imperiais, perdeu milhões de pessoas em incessantes guerras de invasão
estrangeira, e mobilizou-se com surpreendente coragem para defender
seu território e sua dignidade enquanto povo e nação. Cheguei a Hanoi
com o sentimento de que eu estava pisando em território sagrado,
batizado pelo sangue de milhões de bravas gentes que resistiram, lutaram,
morreram e venceram! E ainda me deram força para aguentar os carrascos
da ditadura empresarial-militar no Brasil, sem entregar ninguém.
Quando os torturadores da Operação Bandeirantes (OBAN), em São
Paulo, me desceram do pau-de-arara, eu estava semi-morto. Eles haviam
berrado no meu ouvido, enquanto me davam choques elétricos: “Sua
guerra acabou! Colabora e tudo isso acaba. Você não acha que vale mais
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vivo do que morto?” E quando, na manhã seguinte, antes de ser levado
para o Hospital Militar, me trancaram num banheiro com outros presos,
um deles, que me conhecia na militância, vendo-me deformado pela
tortura, perguntou:
- “Marcos, que devo fazer para aguentar a tortura?” E me ocorreram três
posturas e três mananciais de resistência. Um era meu sentimento de que
a guerra não é “minha”, mas sim nossa. Guerra de libertação do nosso
povo, e de todos os povos do mundo, pela verdadeira democracia, pelo
fim de todas as ditaduras e de todas as formas de opressão.
- “Um dos meus mananciais de resistência”, eu disse, “é o povo Vietnãinta
– os Vietcongs e o Vietnã do Norte. O sentimento de que eles e nós
somos irmãos na mesma luta pela liberdade me deu força para aguentar
a tortura, sim! Eles expulsaram outros invasores e agora lutam contra
o potentíssimo Exército dos EUA que invadiram seu país. O mesmo
Exército que treina brasileiros a torturar e matar em nome da cobiça e
da desigualdade. Eles torturam e matam os vietcongs, eles matam com
bombardeios e sem escrúpulos milhares de civis no Vietnã do Norte. E
estão nos torturando e matando também. Mas isto vai ter um fim não
glorioso para eles, nem lá nem aqui. Não estamos sós! Somos milhões no
mundo inteiro lutando conosco pela libertação da humanidade de todas
as opressões.”
Viajamos do Laos para Hanoi apenas a Dra Lanh e eu. Germana e Doraci
partiram do Laos para a Índia, Jill e Graeme tomaram outro voo para o
Vietnã e iriam nos encontrar somente em Hanoi, no escritório de SPERI/
CENDI, dia 17 de novembro. O objetivo principal era visitar HEPA, um
projeto de SPERI que inclui aldeias nativas e um importante Centro de
Formação em Agroecologia e Agrossilvicultura. HEPA quer dizer Área de
Prática de Ecologia Humana (Human Ecology Practice Area). Abrange quase
500ha de floresta protegida, que incorporam as Escolas de Campo para
Agricultores. Estas escolas são campos de treinamento para estudantes
de numerosos grupos nativos do Vietnã, Laos e, secundariamente, de
outros países. Situa-se no norte do Vietnã, no distrito de Huang Son,
província de Ha Tinh, vizinha da fronteira com o Laos. Huang Son é a
cidade natal de Lanh; sua mãe e irmã vivem lá.
Deixaram-me no hotel para me refrescar e jantar. Em seguida, ônibus-leito
de Hanoi para Huang Son, a cinco horas para o sul de Hanoi. O ônibus
oferecia wifi. Só tinha leitos, nenhuma poltrona. E nos dois corredores,
mais leitos. Chegamos de manhãzinha, e fomos para a casa da mãe de
Lanh. Depois da calorosa acolhida pela irmã, com banho e desjejum, e
uma sessão de fotos com a velha senhora, tomamos a caminhonete que
nos levou para HEPA.
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Conhecendo um pouco do Vietnã
O país tem a forma original de um haltere. O meio do país é como um
estreito corredor ligando o norte e o sul do Vietnã, que são territórios
mais largos. Curioso é que esta forma pareceria facilitar o controle militar
do país por tropas invasoras. Bastaria controlar esse corredor que as
duas partes mais populosas do país ficariam isoladas uma da outra. No
entanto, este heroico povo lutou e venceu cinco invasores – França, Japão,
Estados Unidos, China e Cambodja. O Vietnã tem cerca de 90 milhões de
habitantes e é o 14o país do mundo em população.
A região que o Vietnã ocupa hoje fez parte da China Imperial entre 111
a.C. e 938 d.C., quando o povo Vietnãita venceu os chineses na batalha
de Bach Dang. Através de dinastias monárquicas o país se estendeu pelo
Sudeste da Ásia. Em meados do século XIX a península da Indochina
foi submetida ao domínio colonial francês. A região foi ocupada pelos
japoneses em 1940, que tentaram uma colonização de tipo asiático e
não europeu, no contexto da II Guerra Mundial. Com o retorno de Ho
Chi Minh do exílio, por força da necessidade das potências ocidentais
enfrentarem as ameaças do Eixo, em 1941 o Partido Comunista do Vietnã
formou a Liga da Independência Vietnãita – Vietminh, aberta a todos os
outros partidos e indivíduos que estivessem de acordo com o programa
e dispostos a lutar pela independência do país.

Recomendo
a leitura do
brilhante livro
do General Vo
Nguyen Giap,
“Dien Bien Phu”,
que narra as
diversas estratégias de uma
guerra popular contra um
exército invasor
aliado a forças
antinacionais
locais, para alcançar a vitória.
15

Expulsos os japoneses, a luta desse povo voltou-se contra os franceses. A
guerra anticolonial da Indochina durou de 1946 a 1954, quando os franceses
foram vencidos na famosa batalha de Dien Bien Phu. Os colonialistas
franceses haviam ignorado os esforços de mediação diplomática de
Ho Chi Minh, não percebendo que o ‘espírito do tempo’ já não era
favorável à política de ocupação colonial. Enquanto as novas potências
do pós-guerra – EUA e União Soviética – polarizavam a Guerra Fria, os
franceses ocuparam várias cidades do Vietnã com tropas, bombardeiros
e paraquedistas. A estratégia Vietnãita foi retirar-se estrategicamente
para o campo e encetar a guerra de guerrilha, que foi fatal para as forças
coloniais, apesar da sua superioridade em armas. A vitória de Dien Bien
Phu, em 1954, contra o exército francês marcou o fim de uma época na
história das relações internacionais, em particular das relações coloniais
racistas das potências europeias contra os países asiáticos.15
A presença imperial dos EUA no pós-II Guerra influiu na divisão do país em
Norte e Sul. A guerra do Sul contra o Norte, iniciada em 1959 foi financiada
pelos interesses geopolíticos dos EUA e teve um caráter eminentemente
anticomunista. Diante da debilidade das tropas do Sul frente ao exército
do Norte, liderado pelo gênio estratégico de Vo Nguyen Giap, os EUA,
durante o governo Johnson, resolveram enviar tropas e bombardeiros e
terminaram ocupando a parte Sul do país. A guerra terminou em 1975
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As estimativas
do total de
mortes do
Vietnã alcançam
1,7 milhão,
embora não
haja estatísticas
mais precisas.
Do lado dos
EUA as mortes
não passaram
de 50.000.
16

com a derrota do mais poderoso exército do mundo, o dos EUA, e seus
aliados.
De lá para cá o país ganhou o nome de República Socialista do Vietnã
e adotou uma política de transição da economia planejada para a de
mercado. O termo “economia socialista de mercado” ainda não está bem
definido, mas a prática dos países que se dizem nesta via indica uma forte
presença do Estado na regulação econômica, uma crescente abertura
para os mercados internacionais, sobretudo os capitalistas, e a dinâmica
de mercado como modo de funcionamento da economia interna, com
papel reduzido do planejamento estratégico da economia. O estado
de penúria e ampla destruição que a guerra provocou no Vietnã, com
milhões de mortos e desaparecidos, e ainda mais feridos e mutilados,
inclusive pelas danosas bombas de Napalm, explicam o estado material
ainda precário de bem viver da população.16 Ainda assim, é um povo
alegre e hospitaleiro, com um sentido solidário mais evoluído do que na
maior parte do Ocidente.
Em 2012, as empresas estatais representavam apenas 40% do PIB. O país
tem o 11o lugar entre as economias de maior crescimento. A entrada do
Vietnã na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2007, acelerou
aquela transição e tornou a economia do país vulnerável aos interesses
das corporações transnacionais e das incertezas e irracionalidades dos
mercados de capital. Mais grave, subordinou a política econômica antes
soberana a decisões alienígenas, lideradas pelos países mais ricos e mais
predadores do mundo e pelas transnacionais cujo maior e mesmo único
interesse é a maximização dos seus lucros e não o desenvolvimento
socioeconômico e humano do país.
Dois fatos me questionaram visitando Hanoi e Huang Son: não parece
haver grande diferencial de riqueza na população, mas o nível médio
de bem viver é sóbrio e o país não parece ter encontrado um caminho
próprio de desenvolvimento, apesar da sua excelência no campo militar
e na criatividade para garantir sua sobrevivência nas mais extremas
condições de guerra; por outro lado, existe uma forte pressão dos
governos e transnacionais do Ocidente, e da China, Japão e Coreia em
favor da abertura da sua economia para o capital globalizado. O que indica
esta pressão é a crescente quantidade de produtos de consumo popular
importados em circulação e de propaganda de ‘produtos globais’. O país
é membro das Nações Unidas, da ASEAN (Sudeste Asiático), da APEC
(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) e da OIF (Organização
Internacional da Francofonia).
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HEPA – Centro irradiador de educação
ecológica e de empoderamento
socioeconômico
O pórtico de entrada da Fazenda apresenta cartazes com regras de
comportamento que devem ser respeitadas, tanto pelos que moram
lá como pelos visitantes. A gerência está organizando cadernos para
registro dos visitantes, cada vez mais frequentes, e também de suas
contribuições financeiras, já que o turismo ecológico está se tornando
uma das principais fontes de receitas de HEPA. A riqueza e abundância da
floresta e dos trabalhos de agrofloresta atraem gente de várias partes do
Vietnã, do Vale do Mekong e também de outros continentes.

Pessoal do Centro HEPA com visitas
O quadro fixo atual de HEPA é de 15 pessoas. A população nativa mora na
floresta e dela se alimenta. A admissão nos cursos dá prioridade a jovens
das etnias locais, mas aceita jovens de outras partes do país e do mundo.
O local onde Keith está alojado, e onde eu também fiquei por alguns
dias, é impressionante. É uma casa muito antiga, de madeira trabalhada.
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Dava a impressão de que toda a terra era um sítio dos tempos coloniais.
Na verdade, todas as construções deste núcleo foram feitas por iniciativa
da Dra Lanh com a população local. Ela conseguiu adquirir na região, por
baixo custo, moradias, uma igreja e outros prédios, e os transplantou para
HEPA. O ambiente atual é muito agradável e acolhedor. Fica no meio da
floresta, com água e vegetação abundantes, uma pequena piscina rústica
para aliviar o calor, locais arejados para reuniões menores, e o salão do
prédio que era a igreja para encontros de maior número de participantes.

Lanh, Viet, Keith e jovens trabalhando em HEPA, na antiga
igreja, hoje salão de eventos

O sistema de formação prático-teórica é muito atraente e acolhe
principalmente nativos de diversas etnias, primeiro do Vietnã e Laos, mas
também de outros países e idiomas. As aulas são dadas pelos agricultores
mais idosos e experientes. O dirigente do Centro de Formação, Viet, é
também o líder da comunidade nativa que vive na área de HEPA.
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Área aberta no espaço dos alojamentos de HEPA
A manutenção e a cozinha estão a cargo de um nativo cuja família mora
longe de HEPA. Ele veio originalmente para trabalhar na construção de
prédios noutra aldeia. Seu desempenho foi tal que SPERI o convidou
para se ocupar desta parte da fazenda. Mesmo não sabendo inglês, ele
joga xadrez com Keith quase todos os dias. Keith veio passar alguns
meses no seu período de licença da universidade na Nova Zelândia. Ele
é um colaborador assíduo de SPERI/CENDI e foi o editor dos dois livros
recentemente publicados para lançamento na IV Conferência do FIB no
Butão.

Keith trabalhando no quarto da antiga morada
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Viet – Um pouco de história de HEPA
Viet é um antigo militar, que serviu no Exército do Vietnã do Norte durante
os anos de guerra. Ele também lutou contra a ocupação estadunidense
do seu país. Na entrevista que me concedeu, ele conta detalhes sobre
os tempos da guerra e seu papel nela. Esta e outras entrevistas que fiz
com pessoas que vivenciaram os anos de guerra, durante a minha visita a
Hanoi e a Hepa, serão matéria de um outro artigo.
Viet é o gerente de HEPA. Nossa reunião no caramanchão foi agradável.
Éramos cinco, com o fim de eu apresentar o Brasil, o trabalho do PACS com
comunidades e movimentos, com as diversas redes e as possibilidades
de intercâmbio no quadro do projeto SPERI/CENDI-PACS; e para Viet
apresentar-nos a história de HEPA.
Ele começou falando do tempo anterior ao projeto HEPA, em que as
corporações estrangeiras queriam controlar as áreas florestadas para
exploração, pressionando as populações nativas locais a abandonarem
a região. Nessa época os agricultores perdiam o direito à terra, à floresta
e à água, pois a lógica era o crescimento econômico a qualquer custo. A
capacidade de sobreviver de forma tradicional por parte da população
trabalhadora não contava, pois não fazia crescer o PIB. Outro problema
era a falta de água devido ao desmatamento, que afastava os agricultores
da região. O governo decidiu fazer uma represa e, afinal, deixou aquela
parcela de terra sob a responsabilidade de SPERI.

Viet apresentando a história de HEPA
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Ele recorda com gratidão o primeiro contato da Dra Lanh e equipe de
SPERI, e a visão que ela propunha de trabalhar pela Soberania do Modo
de Vida das populações nativas. “Talvez seja esta a única abordagem que
respeita a vida e os direitos dos agricultores de qualquer etnia,” comenta
ele. Há 15 anos o governo exigia de SPERI que os agricultores beneficiados
por uma concessão de floresta iriam sobreviver e cuidar dessa terra sob a
tutela do Estado. SPERI respondeu defendendo o direito das etnias locais
de formarem HEPA para cuidarem da manutenção das espécies nativas
através do manejo florestal responsável e da formação de lideranças.
SPERI incluiu, mais tarde, a demanda ao Estado de 3,6 mil hectares, com
a condição de que fossem transformados em propriedade comunitária,
e não apenas individual. Iniciou, assim, a regeneração da floresta através
da prática da Soberania do Modo de Vida. Com ela replantaram espécies
nativas e plantas medicinais e recuperaram os mananciais, eliminando a
carência de água.
Foi assim que HEPA se tornou um núcleo territorial de educação ecológica.
Atualmente HEPA inclui 12 diferentes grupos étnicos locais, com cerca de
1.200 pessoas vivendo nas comunidades e interagindo com HEPA. Este
centro acolhe jovens agricultores nativos de outros países do Vale do
Mekong, que levam o aprendizado para suas aldeias de origem.
Viet afirma a importância do desenvolvimento de baixo para cima,
partindo das comunidades. Quando começou a atuar na comunidade,
ganhou um entusiasmo que não mais o deixou. O princípio da partilha
ajuda as pessoas a se empoderarem, ao contrário do poder centralizado
num só partido ou numa só pessoa. O caminho, diz ele, é formar redes
de agricultores e um parlamento popular, visando tal força cidadã que
faça com que o governo local apoie a população que se desenvolve e se
governa.
Ele diz que HEPA deseja mostrar como o caminho da Soberania do Modo
de Vida pode servir de testemunho de que os povos nativos organizados
em comunidades soberanas, colaborativas e sustentáveis pode ser uma
forma inovadora de organização da vida no Planeta.

O Centro de Formação Permacultural
As Escolas de Campo para Agricultores são a forma principal de educação
de HEPA, voltadas para a permacultura. Os estudantes vêm principalmente
de grupos nativos minoritários do Vietnã e do Laos. Os educadores são
agricultores experimentados, utilizando a pesquisa e a prática ligada à
teoria como modos de aprender. Aí os jovens aprendem agroecologia,
permacultura e como respeitar as leis e os costumes dos seus povos.
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17
http://permaculturenews.
org/2011/05/19/
animal-systems-at-hepa-Vietnã/

Nem sempre as condições climáticas são favoráveis em HEPA. Mas as
áreas de floresta fornecem um escudo protetor dos extremos do clima,
quando estes ocorrem. O cultivo sustentável das plantas nativas e das
plantas medicinais, a proteção ativa da biodiversidade, o cuidado do
gado, galinhas, patos, búfalos, minhocas, gatos e cães, tudo isto faz parte
do currículo dos cursos. O intercâmbio entre jovens de diferentes culturas
amplia os benefícios gerados pela formação de HEPA.17 O objetivo é
prover um ambiente em que os jovens experimentem diversos métodos
de cultivo e de zootecnia. Aprendem a pesquisar, a usar o método de
tentativas e erros para escolherem os melhores métodos de trabalho
agroecológico e agroflorestal para os territórios em que habitam.
Os três domínios gerais de aprendizagem são: 1) eficiência da produção
dos próprios agricultores; 2) conservação da bacia hidrográfica; e 3)
formação de empreendedores comunitários. Há um cuidado consciente
em compartilhar os saberes, valores e crenças sem doutrinarismo nem
padronização. O padrão ensinado em HEPA é o reconhecimento e uso do
que o território oferece, com pleno respeito à espiritualidade e aos saberes
dos povos que o habitam. A finalidade material é a oferta de produtos
agroecológicos de qualidade, que influam na própria melhora dos hábitos
alimentares e sanitários das populações beneficiadas. O aprendizado da
governança participativa, da valorização dos conhecimentos tradicionais,
da familiaridade com as espécies vegetais e animais locais, dos modos
melhores e mais eficazes de obterem valor agregado, do respeito à
biodiversidade e à diversidade humana completam a abordagem holística
da educação que HEPA oferece a jovens das etnias minoritárias do Vale
do Mekong.

HEPA: Lanh comenta a apresentação de Marcos
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A Dra Lanh brinca com as palavras ao dizer que a ideologia de HEPA,
em vez de comunismo ou capitalismo, é o “soberanismo do modo de
vida” das populações nativas e das comunidades de gente trabalhadora.
Noutras palavras, um “comunitarismo” intencional, solidário e consciente
dos seus direitos e responsabilidades como sujeitos do seu próprio
desenvolvimento enquanto pessoas, comunidade e povo, no contexto de
um Estado que busque resumir sua ação na habilidade de orquestrar a
diversidade que constituem as comunidades autogestionárias e solidárias.
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Conclusão

CONVERSAS FINAIS
COM LANH E A EQUIPE
EM HANOI
A equipe de SPERI/CENDI me acolheu com carinho no seu escritório
numa avenida do centro de Hanoi. É uma casa pequena e alta. Tem quatro
andares e menos de 70m2 por andar. O pequeno jardim da entrada tem
plantas que amainam um pouco o calor da cidade.

Na sede de SPERI/CENDI com Jill,
Graeme, Lanh e a equipe
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Fizemos dois dias de reunião antes de eu partir do Vietnã. Um dia para
Lanh me passar elementos e ideias para a consolidação do Projeto SPERI/
CENDI-PACS, o outro para eu apresentar a parte amazônica do Projeto a
um grupo ampliado, que incluiu cooperantes do Quebec e o casal Jill e
Graeme.
Alguns pontos que sintetizam a abordagem metodológica e políticofilosófica de SPERI/CENDI, resumidas por Lanh nessa ocasião são:
Foco persistente na análise de políticas públicas nos últimos 10
anos. Políticas que afetam as condições de vida dos povos nativos e que
podem ser mudadas por diversos tipos de ação: mobilização e formação
dos povos atingidos por essas políticas, para que obtenham seus direitos
através de pressão sobre os centros de poder estatal e de nova legislação;
defesa permanente do direito das comunidades nativas à terra, à floresta,
à água, ao ar limpo e a beleza da paisagem.
Interação contínua com os centros de poder locais e, quando for
o caso, nacionais, sempre que possível acompanhados de líderes das
comunidades, e trazendo evidências das melhoras introduzidas por estas
nos seus territórios.
O plano estratégico exposto por Lanh é surpreendentemente
antecipatório. Os trabalhos de SPERI/CENDI durante 16 anos apoiando
as aldeias de Long Lan, no Laos, e as da área de HEPA, no nordeste
do Vietnã, mais outras aldeias como a do povo H’rê, em Vi O Lak18, e
aldeias de povos nativos da Tailândia. Lanh diz que SPERI encerra
suas ações de apoio às populações nativas na promoção dos direitos
sagrados da floresta, treinamento em plantas medicinais, fitoterapia,
análise de políticas e interação com as autoridades. SPERI agora cede o
lugar a um novo instituto, CENDI, Instituto para o Desenvolvimento de
Empreendedores Comunitários. O foco de CENDI é construir lideranças
locais comprometidas com a visão da Soberania do Modo de Vida e Bem
Viver das Aldeias e competentes para animar a governança participativa
nas aldeias.

Ver a narrativa
do trabalho de
SPERI/CENDI
com as aldeias
H’Rê, em Vi O
Lak, em “Worship Nature
– Liverlihood
Sovereignty and
Village Wellbeing: an approach to Biological
Human Ecology
Theory”, 2015,
Knowledge Publishing House,
Hanoi.
18

Ver os cinco
direitos relatados na fala de
Lanh na IV Conferência sobre
o FIB no Butão,
acima.
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Em vez da flecha do poder apontar de cima para baixo, ela diz
que o desenvolvimento centrado no povo exige que a flecha do poder
aponte de baixo para cima. “O capitalismo está destruindo, nós estamos
cuidando”. E isto vale também para o Vietnã, onde o ‘mercado’ e a
competição capitalistas já avançam no espaço da economia nacional. A
contracultura que desabrocha afirma os cinco direitos19 e o treinamento
de lideranças populares para trabalhar pela sua realização, focalizando
especialmente a juventude e as pessoas idosas com vasta experiência
acumulada das etnias nativas do Vale do Mekong. E agora ampliando
para alcançar outros países fora da região.
Os países que têm o potencial de integrar este projeto estratégico de
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apoio concreto ao empoderamento e intercâmbio entre povos nativos
são, além de Vietnã, Laos e Tailândia, no vale do Mekong, a Amazônia
brasileira e colombiana, a Bolívia, Butão, Vanuatu, e Nova Zelândia.
Faço votos de que esta colaboração e parceria entre nossas entidades
se torne plenamente efetiva e seja duradoura, acrescentando talvez
possíveis parcerias que incluam apoio financeiro para a efetivação deste
projeto, como CCFD-Terra Solidária e Cáritas Internationalis. Concluo esta
narrativa com uma palavra de profunda gratidão à Dra Lanh e à equipe
de SPERI/CENDI por todo o riquíssimo aprendizado que compartilharam
comigo, com o Instituto PACS e seus parceiros, e com as companheiras
de Nación Pachamama.
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