


EDITORIAL
 A revista Pensar Verde está em sua décima edição. Seguindo a mesma premissa 

das revistas anteriores, antecipamos temas que terão destaque no Brasil e no mundo 
nos próximos meses. Em um ano cheio de eventos globais, a Pensar Verde não quis 
deixar fora dos debates verdes temas de relevância para as atuais e para as futuras 
gerações. 

 Por isso, vamos começar falando do novo marco regulatório da mineração, 
discussão em pauta há cinco anos que deve ter um desfecho no primeiro semestre 
deste ano. Precisamos conhecer como esse novo marco foi fundamentado, e como 
ele afeta os brasileiros envolvidos diretamente com a atividade ou não. 

 Além disso, não podemos deixar de lado nossa busca por soluções para conter 
a violência urbana e, porque não, revertê-la. Fomos buscar, na reorganização e reocu-
pação dos espaços públicos urbanos, respostas para a melhor convivência entre as 
pessoas e para o resgate da qualidade de vida nas cidades. 

 Não esquecemos também da privacidade na internet e na pauta de uma 
nova regulamentação para o segmento. Sabemos da importância da informação e nos 
preocupamos com a forma como esse gigantesco banco de dados tem sido ou pode 
vir a ser utilizado por líderes, corporações ou governo. 

 Na reportagem dos nossos verdes em ação pelo país, descobrimos Santo Antô-
nio da Alegria e a criatividade e boa vontade política do prefeito verde que implemen-
tou programas para alavancar a geração de trabalho, renda e confiança do município 
paulista. São ideias que estão fazendo a diferença para cidadãos de lá. 

 Para finalizar nosso décimo número, entrevistamos Eduardo Jorge, figura 
pública e relevante no cenário político brasileiro, que esteve à frente da Secretaria 
Verde da maior cidade brasileira. 

Boa leitura! 

Conselho Editorial
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De acordo com o 
Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais 

e Econômicas 
(Ibase), a 

exploração mineral 
no Brasil triplicou 
na última década. 
A atividade usou 
cinco quatrilhões 

de litros de 
água em 2012, 
o equivalente 

ao consumo de 
oito cidades do 
porte do Rio de 
Janeiro, e trouxe 

reflexos ambientais 
irreversíveis.

Fonte: EBC
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 Em sua décima edição, a revista Pensar Verde traz o debate sobre o Novo 
Marco Regulatório da Mineração (PL 5.807/2013) e as mudanças que virão com 
a sua aprovação no Congresso Nacional. Em discussão há cerca de cinco anos, 
o projeto foi elaborado pela Secretaria de Geologia Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia (SGM/MME), com a colaboração de 
representantes do setor e da sociedade civil, e deve substituir as regras atuais 
(vigentes desde 1967), para, segundo o próprio governo, modernizar o setor e 
aumentar o nível dos investimentos. 

 Anunciada pelo governo em junho de 2013, a nova legislação mineral 
brasileira estabelece novos critérios para a cobrança da Compensação Finan-
ceira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que são os royalties que 
incidem sobre o minério extraído. Além disso, estabelece a criação do Conselho 
Nacional de Política Mineral (CNPM), órgão de assessoramento da Presidência 
da República para a formulação e implementação da política mineral e uma 
Agência Reguladora de Mineração. Essas e outras medidas estão sendo bastan-
te criticadas pelo Partido Verde, que busca maior proteção ambiental das áreas 
exploradas.

 Outra mudança será a criação do instituto da Autorização de Lavra, des-
tinado à extração de minérios independentemente da realização de pesquisa 
mineral prévia. No Novo Marco Regulatório da Mineração, serão introduzidos 
critérios específicos para a emissão dos direitos minerários, que permitirão 
incentivar um contínuo aproveitamento da jazida, coibindo a chamada espe-
culação improdutiva de títulos minerários. Também serão reforçados os papéis 
institucionais dos agentes públicos do setor, representados pelo Ministério de 
Minas e Energia e suas entidades vinculadas, Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM) e Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

 No primeiro artigo da Pensar Verde, Carlos Bittencourt, pesquisador e 
colaborador do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, 
criado em maio de 2013 diante da comprovada omissão do governo sobre os 
impactos socioambientais da mineração, deu sua contribuição sobre o assunto. 
Carlos relata que esse Novo Marco trata a mineração apenas como um mero 
negócio, não dando conta das diversas dimensões que essa atividade traz con-
sigo. Segundo Carlos, o relatório apresentado pelo relator da Comissão Especial 
para debater o PL da Mineração, Leonardo Quintão (PMDB-MG), representa um 

Mineração: 
Os desafios da nova 
regulamentação do setor
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grande retrocesso na legislação brasileira. Os poucos artigos que apresentavam 
propostas boas, como um maior controle sobre o processo de aquisição dos 
títulos minerários, foram retirados. Para Carlos, as novas medidas causarão 
danos para o conjunto da sociedade brasileira.

 Um dos grandes embates da mineração no Brasil são as terras indígenas 
envolvidas e o impacto ambiental sobre elas. No artigo escrito pelo presidente 
do Partido Verde, o deputado federal José Luiz Penna (PV-SP), o parlamentar 
deixa claro sua total insatisfação com o descaso vivido pelos indígenas e sua 
eterna luta por maior espaço e voz na política brasileira. Considerada umas das 
maiores ameaças para os povos indígenas, a mineração não deve ser analisada 
como um assunto isolado, segundo Penna. Para ele, a batalha atual é garantir 
que o novo Código Mineral, em discussão na Câmara, não retire mais direitos 
dos povos tradicionais. O Partido Verde apresentou 23 emendas ao texto. Uma 
delas, se aprovada, não permitirá atividade de mineração em terras indígenas, 
quilombolas, sítios arqueológicos e unidades de conservação.

 As negociações sobre o novo marco continuam esbarrando em temas 
polêmicos, o que impede a votação do projeto. O texto elaborado pelo Palácio 
do Planalto foi enviado ao Congresso com 59 artigos, mas o número de pro-
postas mais que dobrou na tramitação da comissão, sendo finalizado com 130 
artigos. Com previsão inicial para votação no Congresso Nacional em outubro 
de 2013, o novo marco acabou não sendo aprovado. Ficou para 2014 a decisão 
da aprovação. 

Fonte: MME



  Emendas enviadas pelo Partido Verde para alterações no texto - no se-
gundo semestre de 2013, o deputado Sarney Filho (PV-MA) apresentou 23 emen-
das ao texto do Novo Marco Regulatório da Mineração. Das emendas ofertadas 
pelo PV, 13 foram acolhidas, sendo que este acolhimento se deu de forma 
integral, na maioria das emendas, o que assegura o compromisso com o bem-
-estar das comunidades, a incorporação da definição de comunidade impac-
tada e a recuperação dos danos ambientais, a responsabilidade do minerador 
pela mitigação e compensação dos impactos não mitigáveis, a observância de 
quesitos socioambientais nos editais de licitação, a elaboração do zoneamento 
minerário, a proposição de indicadores de sustentabilidade, a participação da 
sociedade no Conselho Nacional de Produção Mineral, a garantia de recursos 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para 
todos os municípios da cadeira da mineração, a obrigatoriedade de que os 
estados, o Distrito Federal e os municípios prestem contas anuais da aplicação 
da parcela a eles destinada da CFEM, entre outras.

 Outras importantes emendas que não foram acolhidas pelo relator têm 
como objetivo não permitir a atividade em áreas livres de mineração (sítios 
arqueológicos, unidades de conservação, áreas indígenas, quilombos, entre 
outras). Além disso, há uma emenda que coloca a necessidade de a Agência 
Nacional de Mineração (ANM) obter a licença prévia, antes da concessão, eco-
nomizando tempo, recursos financeiros e diminuindo a pressão sofrida pelos 
órgãos responsáveis pelo licenciamento.

“Emendas enviadas pelo Partido Verde para 
alterações no texto - no segundo semestre de 
2013, o deputado Sarney Filho (PV-MA) apre-
sentou 23 emendas ao texto do Novo Marco 

Regulatório da Mineração. Das emendas ofer-
tadas pelo PV, 13 foram acolhidas, sendo que 
este acolhimento se deu de forma integral, na 

maioria das emendas.”
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Código da Mineração: de um lado as 
mineradoras e do outro, o Brasil 
>Carlos Bittencourt

 A mineração no Brasil cresceu vertiginosamente na última década. Os resultados de sua produção 
cresceram mais de 500% e a atividade se consolidou, ao lado do agronegócio, como um dos esteios da eco-
nomia nacional. O país tornou-se o maior produtor de minérios da América Latina em termos absolutos. A 
produção total brasileira é superior à soma do conjunto de outros países do continente. 
 Há algumas explicações para esse boom. O aumento dos preços dos bens minerais no mercado inter-
nacional e as facilidades oferecidas para a instalação desses empreendimentos no país, como a Lei Kandir, 
que isenta de ICMS todos os produtos e serviços destinados à exportação. Além desses incentivos fiscais, o 
Estado brasileiro torna a mineração cada vez mais lucrativa por meio de investimentos de obras de infraes-
trutura, em geral financiadas pelo BNDES, e de Planos Logísticos Nacionais (como por exemplo o dos Portos 
e os de Ferrovias apresentados em 2013), que diminuem ainda mais os custos desse negócio, um dos mais lu-
crativos do mundo. O volume da extração mineral brasileira também cresceu fortemente. Houve um processo 
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de abertura de novas minas, somado ao in-
cremento de outras que já se encontravam 
em operação. Aumentar a extração mineral 
significa aumentar os impactos socioam-
bientais sobre as comunidades e territórios. 
 A mineração é uma das atividades 
econômicas mais impactantes ambiental-
mente, pois atinge as águas superficiais e as 
subterrâneas, remove ou inviabiliza comu-
nidades inteiras, polui intensamente o ar 
com material particulado, consome quanti-
dades gigantescas de energia e se trata de 
exaurir os bens minerais que são finitos e 
não renováveis, exportando-os quase em 
sua totalidade. 
 Hoje a mineração, ao lado do agro-
negócio, é uma das principais responsáveis 
pelos conflitos socioambientais do país.

Não à toa, justamente nesse momento do boom da minera-
ção, o governo propõe a atualização do Código da Mineração, 
cuja vigência começou em 1967. A proposta inicial do governo 
buscava aumentar a alíquota dos royalties, fazendo-as incidir 
sobre o faturamento bruto das empresas e não mais sobre o 
faturamento líquido; buscava criar um novo método para con-
cessão das licenças, ampliando o controle público sobre o pro-
cesso de aquisição de jazidas e modificava o sistema de gestão 
da mineração com a criação de uma Agência Reguladora para 
o setor. Essa proposta, que trazia alguns pontos positivos, se 
omitia por completo sobre os impactos socioambientais da mi-
neração. Tratava a mineração apenas como um mero negócio, 
não dando conta das diversas dimensões que essa atividade 
traz consigo.
 Por conta disso e como fruto de um processo de resis-
tências que se fortaleceu na primeira década do novo milênio, 
em maio de 2013 foi criado o Comitê Nacional em Defesa dos 
Territórios Frente à Mineração. Esta iniciativa já conta com a 

“Hoje a mineração, ao lado do agro-
negócio, é uma das principais respon-
sáveis pelos conflitos socioambientais 
do país. Não à toa, justamente nesse 

momento do boom da mineração, 
o governo propõe a atualização do 
Código da Mineração, cuja vigência 

começou em 1967.” 
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“Fica evidente como os interesses 
públicos e privados se misturam 

em um jogo em que poucos saem 
ganhando. Cada vez mais a minera-
ção do Brasil trabalha para fortale-
cer seu papel exportador, ou seja, 

se cava uma mina causando impac-
tos imensos sobre o meio ambiente 

e as comunidades...”

participação de mais de 140 entidades e 
movimentos sociais, não só grandes e re-
presentativos movimentos e entidades na-
cionais como CNBB, Ibase, o MST, CUT, WWF, 
ISA, FASE, mas também diversas comunida-
des e movimentos de resistência local como 
é o caso da Rede Justiça nos Trilhos e o Mo-
vimento em Defesas das Águas e Serras de 
Minas Gerais, entre outros.
 Este Comitê foi a maior novidade 
em um debate que estava fadado a ser pro-
tagonizado apenas pelo Estado e pelas em-
presas. A partir de maio houve várias reuni-
ões em Brasília onde centenas de pessoas 
buscaram interlocução com parlamentares 
e representantes do governo, que acabavam 
terminando em manifestações no Congres-
so ou no Ministério de Minas e Energia, de-
fenderam as comunidades e apresentaram 
reivindicações de caráter socioambientais 
para serem incorporadas ao novo Código. 
Pouco a pouco, foi se tornando impossível 
não considerar estas vozes no debate, espe-
cialmente após o lançamento da publicação 
“Quem é quem nos debates do novo Código 
da Mineração”, produzida pelo Ibase, onde 
ficavam evidentes os vínculos entre parla-
mentares, inclusive o presidente e o relator 
da Comissão Especial que debate a matéria, 
e as empresas mineradoras que fizeram vul-
tosas doações de campanha aos mesmos. E, 
no final do ano, com o lançamento do filme 
“Enquanto o trem não passa”, (http://www.
youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA), pro-
duzido pela Mídia Ninja, onde foram reve-

lados os impactos socioambientais da mineração.
 Apesar do surgimento dessas novas vozes críticas, o re-
latório apresentado pelo relator da Comissão Especial para de-
bater o Projeto de Lei do novo Código da Mineração, Leonardo 
Quintão (PMDB-MG), representa um grande retrocesso, mesmo 
se comparado à modesta proposta apresentada pelo governo. 
O que havia de ruim o relator manteve ou piorou. O que havia 
de bom, como um maior controle sobre o processo de aquisi-
ção dos títulos minerários, ele retirou. 
 E ainda criou medidas consideradas terríveis pelo Co-
mitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração e 
que certamente causarão danos para a sociedade brasileira. 
Uma delas é a possibilidade de transformar um título minerá-
rio em um ativo financeiro passível de negociação na bolsa de 
valores. Isso vai permitir que um chinês tenha direito aos bens 
minerais brasileiros, sem mover uma palha ou pregar um pre-
go, apenas colocando dinheiro  para a alavancagem inicial dos 
negócios das empresas que operarão as minas. A outra, consi-
derada inconstitucional por muitos, dá à Agência Nacional de 
Mineração a palavra final sobre a demarcação de novas Terras 
Indígenas, Unidades de Conservação Ambiental ou qualquer 
empreendimento que perturbe os empreendimentos minerá-
rios.
 Fica evidente como os interesses públicos e privados se 
misturam em um jogo em que poucos saem ganhando. Cada 
vez mais a mineração do Brasil trabalha para fortalecer seu pa-
pel exportador, ou seja, se cava uma mina causando impactos 
imensos sobre o meio ambiente e as comunidades, se constrói 
uma ferrovia ou mineroduto que liga a um porto onde o miné-
rio é mandado, em sua maioria, para a China, Europa e EUA. 
 No Brasil, ficam os impactos, os baixíssimos impostos 
sobre o setor e os buracos, sempre é importante lembrar que a 
mineração não tem segunda safra e essas riquezas saem para 
voltar em forma de equipamentos e produtos que nós impor-
tamos.
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Carlos Bittencourt
 Pesquisador do Instituto 
B r a s i l e i ro  d e  A n á l i s e s 
Sociais e Econômicas (Ibase) 
e membro da Secretaria 
Operativa do Comitê Nacional 
em Defesa dos Territórios 
Frente à Mineração.

 É necessário um planejamento público, a partir de debate democrático com a sociedade, sobre a es-
tratégia de uso dos nossos bens minerais. Uma questão é chave, se se duplica a extração mineral no país, se 
reduz pela metade o tempo de vida das nossas jazidas. Se se triplica, se reduz pela terça parte. Hoje o único 
plano é: vender ao máximo enquanto os preços estão altos e isto já pode significar, para os próximos 10 anos, 
uma duplicação da produção mineral brasileira e uma forte pressão sobre nossas reservas. 
 Além disso, a mineração já representa a segunda atividade que mais fez requerimentos de outorga de 
água, ultrapassando a indústria e, nos próprios relatórios da Agência Nacional de Águas, aparece como fonte 
da poluição de diversos rios.
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Mineração em Terras Indígenas
>José Luiz Penna

 Não é possível discutir a questão indígena se insistir-
mos em analisá-la sob a ótica do homem branco. Não podemos 
enquadrar estas comunidades tradicionais no nosso modelo 
econômico, baseado no lucro e no consumo, que muitas vezes 
não leva em consideração as variáveis humanas. O modelo de 
desenvolvimento almejado pelo indígena não é a Avenida Pau-
lista. Para eles, a terra é muito mais do que simples meio de 
subsistência, mas suporte da vida social e a base do seu sistema 
de crenças e conhecimento. 
 Para explicar a diferença entre a consciência deles e a 
nossa, os índios têm um mito que diz que os brancos nascem da 
pedra, e quando eles cortarem a última árvore morrerá o últi-
mo índio.  No Brasil, as terras indígenas hoje somam 991,4 mil 
Km². Grande parte é repleta de riquezas em seu subsolo, uma 
possibilidade de exploração que desperta a sana pelo lucro do 
homem capitalista. Mas não há ouro que se compare com a ri-
queza cultural e o conhecimento que esses povos têm para nos 
passar. 

 Sou membro da comissão especial 
da Câmara que discute exploração de ter-
ras indígenas, e participei ativamente das 
discussões. Nas reuniões da Comissão, ouvi 
várias frases sobre a riqueza do subsolo, 
como se um povo indígena não fosse uma 
riqueza fantástica para o país. Quando não 
sabemos mensurar isso, podemos ajudar a 
cometer um erro e a história vai nos cobrar.
Outro fato que me preocupou foi uma ten-
tativa de focar a discussão somente na mi-
neração, sem abordar mais profundamente 
toda a problemática indígena, que vem se 
arrastando desde que o europeu chegou ao 
Brasil. No instante que estreitamos a visão, 
buscando a especificidade do objeto, perde-
mos uma visão de conjunto, o que dificulta 
entender todo esse conflito secular. 

“No Brasil, as terras indíge-
nas hoje somam 991,4 mil 
Km². Grande parte é reple-
ta de riquezas em seu sub-
solo, uma possibilidade de 
exploração que desperta a 
sana pelo lucro do homem 

capitalista.” 
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 Não se pode fatiar realidades, não 
dá para se discutir terra indígena se não 
houver estatuto do índio. Não é possível 
seccionar uma realidade tão complexa 
quanto essa. Para entender a questão in-
dígena por completo, não podemos fechar 
os olhos para a violência sofrida por estes 
povos em conflitos por terra, mesmo que os 
motivos não sejam a exploração mineral. 
Fico assustado porque ignora-se o genocídio 
que acontece há 500 anos no Brasil. É no 
mínimo uma insensibilidade. As mortes são 
contínuas, e a barbárie não vem dos índios. 
A chacina vem por parte da sociedade do 
entorno, irresponsável. 
 Agora nossa batalha é garantir que 
o novo Código Mineral, em discussão na Câ-
mara, não tire mais direitos dos povos tradi-
cionais.  Estamos lutando para que o texto 
final resguarde esses povos estabelecidos 
em suas terras. O Partido Verde apresentou 
uma emenda ao texto que, se aprovada, não 
permitirá atividade de mineração em terras 
indígenas, quilombolas, sítios arqueológicos 
e unidades de conservação. Esta é uma das 
23 emendas que apresentamos, buscando 
não só a proteção das comunidades tradi-
cionais, mas também a proteção ambiental, 
assegurando a efetiva prevenção, mitigação, 
recuperação e compensação dos danos ao 
meio ambiente.
  Sabemos do perfil conservador des-
ta legislatura, mas não podemos admitir 
que, a exemplo do que aconteceu no Código 
Florestal, a bancada ruralista promova um 

novo massacre às leis ambientais. O que vemos no Congresso 
Nacional são os povos indígenas sofrendo uma derrota após 
a outra. A PEC 215, por exemplo, que insiste em avançar, é a 
sentença de morte para um sem número de comunidades. 
 Dói muito ver os índios recorrendo a entidades inter-
nacionais para falar dos seus problemas, enquanto a casa do 
povo brasileiro se fecha para eles. Eu sou um decano dessa 
questão e sei que no Brasil nós já assistimos à extinção de mui-
tos povos que não tiveram a oportunidade de fazer seu de-
poimento. Não podemos deixar que isso volte a acontecer. A 
luta é difícil, mas enquanto não cortarem a última árvore, não 
jogaremos a toalha.

José Luiz Penna
 Fundador e presidente nacional 
do Partido Verde. É deputado 
federal por São Paulo, atual 
presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
S u s t e n t áv e l  e  t i t u l a r  d a 
Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados para discutir a 
mineração em terras indígenas.

“Para entender a questão indígena 
por completo, não podemos fechar 

os olhos para a violência sofrida 
por estes povos em conflitos por 
terra, mesmo que os motivos não 

sejam a exploração mineral. ”



 O aumento da violência urbana consolidou-se, nas últimas déca-
das, como um dos mais discutidos e temidos problemas das grandes cida-
des brasileiras e culminou no sentimento de “medo da cidade”. São duas 
faces da mesma problemática: os espaços urbanos ou dão lugar a condo-
mínios fechados, casas com muros altos e cercas elétricas, ou a ambientes 
esquecidos pelas autoridades que sofrem com a criminalidade e violência. 

 Esta transformação significativa na relação dos indivíduos com o es-
paço público ergue cidades cada vez mais segregadas e excludentes. Se 85% 
dos brasileiros vivem em cidades, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), fica urgente o fato de que os espaços urbanos, 
mais do que nunca, devem promover a qualidade de vida e não o medo.

 Em um artigo escrito a quatro mãos pelos diretores do Observatório 
de Favelas, Jaílson Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa, o texto traz um apanha-
do de informações acerca da representatividade que as favelas têm no ima-
ginário da sociedade, além do cenário de criminalidade violenta que passou 
a integrar esses ambientes. Segundo eles, a ocupação das Unidades de Polí-
cia Pacificadora, apesar de todos os conflitos e contradições existentes, per-
mite que os moradores das favelas tenham acesso a um direito básico para 
seu cotidiano, além da segurança de que não terão a sua moradia invadida 
pela violência e sua vida regulada pelo poder autoritário de um criminoso.

 O segundo artigo, escrito pelo arquiteto e urbanista Carlos Leite, traz 
a ideia da reinvenção das grandes metrópoles transformando-as em cidades 
cada vez mais sustentáveis e voltadas para as pessoas. Carlos afirma que ci-
dades interessantes são aquelas onde se vê pessoas circulando nas ruas, pra-
ças e parques, utilizando os espaços públicos e se tornando parte integrante 
das cidades. Em seu artigo, Carlos aproveita para relembrar que cidades que 
dão mais importância a condomínios fechados e shoppings centers, em vez 
de investir em opções inovadoras e criativas para sua reocupação, morrerão. 

Reorganizar e reocupar 
para conter a violência



17

O futuro das comunidades populares 
após a UPP: por agenda republicana 
nas favelas 
>Jaílson Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa

Reinventando a cidade, promo-
vendo sociodiversidade territorial
>Carlos Leite
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“Na verdade, a escalada da violência nas favelas deriva 
da incapacidade do Estado de garantir sua presença 

permanente e soberana nesses territórios, permitindo que 
grupos armados construíssem seu domínio por meio do 

emprego do terror e da violência, tornando as comunidades 
populares cada vez mais expostas à violação de seus 

direitos.” 

O futuro das comunidades populares após a UPP: 
por agenda republicana nas favelas 
>Jaílson Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa

 As favelas são recorrentemente representadas de ma-
neira banal, sobretudo a partir de definições que levam em 
conta apenas suas carências e ausências. Tais definições carac-
terizam-se por vários aspectos: pela irregularidade fundiária e/
ou urbanística; pela deficiência da infraestrutura; pela ocupa-
ção de áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos ou outros 
tipos de risco; pelos altos níveis de densidade dos assentamen-
tos e das edificações combinados à precariedade construtiva 
das unidades habitacionais; além da insuficiência dos serviços 
públicos em geral, principalmente os de saneamento, educa-
ção e saúde. 
 Não fossem suficientes os estereótipos recorrentemen-
te marcadores das favelas, outro estigma passou a marcar as 
favelas, notadamente a partir da década de 1980, no cenário 
urbano: a criminalidade violenta. 
 Na verdade, a escalada da violência nas favelas deriva 
da incapacidade do Estado de garantir sua presença perma-
nente e soberana nesses territórios, permitindo que grupos ar-
mados construam seu domínio por meio do emprego do terror 
e da violência, tornando as comunidades populares cada vez 
mais expostas à violação de seus direitos. 

  Por outro lado, a ação das forças po-
licias nas favelas foi marcada por uma lógi-
ca bélica de enfrentamento. A política de re-
pressão aos traficantes varejistas das favelas 
se tornou o eixo central de combate à crimi-
nalidade violenta. Nesse processo, os homi-
cídios mais que triplicaram – eram 15 mil 
há menos de 30 anos e já chegaram a 50 mil 
- aumentou a corrupção policial e do siste-
ma judiciário; o uso de armas de alto calibre 
se multiplicou; a sensação de insegurança 
em toda a cidade se difundiu, assim como 
situação de violência contra os moradores 
de favelas; e, acima de tudo, consolidou-se 
o controle territorial desses espaços por par-
te de grupos criminosos. 
 O ponto culminante da desastrosa 
política de segurança do Estado foi a ação 
no Complexo do Alemão, em junho de 2007. 
Na invasão policial, determinada a reprimir 
o tráfico de drogas, foram mortas oficial-
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“Há, evidentemente, diversas 
críticas por parte de movimentos 
sociais e de grupos comunitários, 

sobretudo em função do 
relacionamento cotidiano dos 

policiais com os moradores 
– em especial os jovens – no 

que diz respeito às abordagens 
constrangedoras e intimidadoras, 

no seu limite...” 

mente 19 pessoas, além de dezenas de fe-
ridos e um grande número de violações de 
direitos.
  Depois deste fracasso evidenciado, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou, 
no segundo semestre de 2008, as Unidades 
de Polícia Pacificadora – UPPs.   A primeira 
delas foi localizada na Favela Santa Marta, 
em Botafogo, posteriormente em outras 
favelas da Zona Sul: Tabajaras, Cabritos; 
Chapéu Mangueira; Babilônia; Cantagalo; 
Pavão-Pavãozinho. A favela do Batan, em 
função do impacto da tortura aos jornalistas 
por milicianos, e a Cidade de Deus em Jaca-
repaguá, foram as primeiras ocupadas em 
outra região da cidade. Em junho de 2010, 
a expansão das UPPs chegou à Grande Tiju-
ca: Borel; Formiga; Chácara do Céu; Turano; 
Salgueiro e Andaraí. Recentemente, favelas 
do Complexo do Alemão, Jacarezinho, Man-
gueira, Caju, Barreira do Vasco e Mangui-
nhos também receberam as instalações de 
UPPs. 
 Tendo como referência a experi-
ência de policiamento +comunitário nos 
EUA (sendo Boston a principal), Medellín e 
Bogotá, entre outras, que deram respostas 
consideradas como mais efetivas à ques-
tão da criminalidade violenta, as unidades 
pacificadoras são, na verdade, a expressão 
da ordem estatal nas favelas, sob a prima-
zia do poder policial. Há, evidentemente, o 
sentimento de que a paz se faz presente nas 
comunidades populares, tendo em vista a 
redução do confronto que a própria polícia 
alimentava e da disputa territorial entre fac-

ções criminosas rivais. A eliminação do armamento ostensivo é 
outro fator que auxilia no sentimento de pacificação, do mes-
mo modo que a ampliação do direito de ir e vir dos moradores. 
De fato, a ocupação policial permitiu que os moradores das 
favelas tenham acesso a um direito básico para seu cotidiano; 
a segurança de que não terão a sua morada invadida pela vio-
lência e sua vida regulada pelo poder autoritário de um crimi-
noso. 
 É nesse sentido que a aprovação das UPPs tem sido 
significativa, tanto diante dos grupos dominantes da cidade, 
como também entre os grupos populares. Há, evidentemente, 
diversas críticas por parte de movimentos sociais e de grupos 
comunitários, sobretudo em função do relacionamento coti-
diano dos policiais com os moradores – em especial os jovens – 
no que diz respeito às abordagens constrangedoras e intimida-
doras, no seu limite, violentamente arbitrárias (vide o caso do 
Amarildo na Rocinha e de outros moradores de favelas), além 
de ações autoritárias de regulação do território (proibição da 
realização de encontros, bailes e festas, notadamente vincula-
das ao Funk). Mesmo considerando os conflitos e as contradi-
ções que se fazem presentes com a implantação das Unidades 
Pacificadoras, a estratégia de policiamento comunitário com 
a presença permanente no território é um dos caminhos de 
superação da crise de segurança no Rio de Janeiro. 
 Todavia, é necessário reconhecer a legitimidade das 
favelas como espaços específicos de constituição da cidade do 
Rio de Janeiro para que ações de segurança sejam acompanha-
das de políticas de direitos sociais, econômicos e ambientais. 
Portanto, se faz necessário eliminar as fronteiras simbólicas 
e físicas que se apresentam entre favelas e os bairros de seu 
entorno geográfico. Essa superação precisa ser profunda para 
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a construção de sociabilidades inovadoras 
e para a garantia de uma cidadania plena 
para os moradores das favelas. 
 A proposição defendida se reveste 
de importância pelo fato de as UPPs terem 
sido instaladas, em geral, em comunidades 
localizadas em bairros mais valorizados pelo 
capital imobiliário. Setor empresarial que 
não conseguiu avançar sobre os espaços 
constituídos pelas favelas exatamente pela 
fragilidade das relações formais e pela pre-
sença dos grupos armados como forças re-
guladoras da ordem de exceção.  Sem esses 
limites esses territórios se tornariam, com 
certeza, abertos à logica do mercado que 
não se caracteriza pelo compromisso com a 
morada dos cidadãos, mas com a transfor-
mação do espaço em mercadoria, e, no caso 
das áreas nobres, em mercadorias de distin-
ção social. 
 Se as forças sociais, em particular 
as estatais, não reconhecerem o pressupos-
to das comunidades com espaço coletivo de 
morada. Se as favelas forem vistas apenas 
como espaços residenciais de indivíduos, 
que não se vinculam com o seu território; se 
o mercado tiver o direito de agir livremen-
te nesses espaços, regulando-os através não 
mais da força das armas, mas da força do 
dinheiro; nesse caso, as UPPs terão se reve-
lado como o “Cavalo de Troia” das favelas, 
especialmente nas áreas mais valorizadas da 
cidade. Elas conseguirão destruir o que o Es-

tado nunca conseguiu fazer, muito menos o poder criminoso 
armado: a riqueza das experiências, da inovação, de criativida-
de, de construção de formas alternativas de se viver a cidade. 
Com isso, teremos uma cidade ainda mais marcada pela segre-
gação, pela fragmentação e pela impessoalidade do habitar a 
cidade. 
 Isso será perfeitamente possível se os órgãos estatais 
se acharem no direito de, agora que o poder das armas foi 
eliminado, estabelecer, de modo imediatamente arbitrário, 
as mesmas regras dos bairros da cidade para as favelas – na 
construção da moradia, no licenciamento e na legalização dos 
negócios e na cobrança de impostos – e/ou se as empresas pú-

 “Se as favelas forem vistas apenas 
como espaços residenciais de indiví-
duos, que não se vinculam com o seu 
território; se o mercado tiver o direito 
de agir livremente nesses espaços, re-
gulando-o  através não mais da força 
das armas, mas da força do dinheiro; 
nesse caso, as UPPs terão se revelado 
como o “Cavalo de Troia” das favelas, 
especialmente nas áreas mais valori-

zadas da cidade.”
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blicas e privadas se sentirem no direito de 
cobrar as mesmas tarifas cobradas no con-
junto da cidade. Teremos como resultado as 
chamadas  remoções “invisíveis”, que ocor-
rerão em grandes proporções. E, isto acon-
tecendo, a tendência é uma mudança radi-
cal no perfil social das comunidades, com a 
substituição dos mais pobres por moradores 
com maior padrão aquisitivo.
 A medida preventiva, para evitar a 
situação acima descrita, é a construção de 
processos progressivos e focalizados, que se 
articulem com ações de proteção dos mo-
radores sem condições de cumprir as re-
gras formais imediatamente.  Cabe, nesse 
sentido, a construção de diagnósticos pro-
fundos sobre as populações das favelas, de 
modo tal que seja possível criar subsídios, 
de variadas ordens, para aqueles que efeti-

vamente necessitam de um apoio regular de políticas sociais 
para permanecerem na comunidade. Do mesmo modo, cabe 
avançar na elaboração de propostas criativas do ponto de vista 
tributário para empreendedores locais, de modo a se estimu-
lar um ciclo virtuoso de geração de trabalho. Assim como são 
igualmente necessárias políticas consistentes e duradouras de 
educação, de saúde, de qualificação ambiental e de cultura, 
que reconheçam os moradores das favelas como sujeitos direi-
tos, superando o seu tratamento recorrente como objetos e/
ou consumidores de programas governamentais e projetos de 
“responsabilidade empresarial”. 
  Estamos diante de uma agenda republicana para pro-
fundas mudanças no ordenamento territorial em espaços im-
portantes da urbe. Cabe ao poder público, às organizações da 
sociedade civil e aos moradores das comunidades populares 
a articulação necessária para sua construção duradoura, para 
sua efetivação socialmente democrática e, fundamentalmen-
te,  para a sua apropriação política pelo conjunto de cidadãos 
das favelas cariocas.                                                                                                           

 “E, isto acontecendo, 
a tendência é uma mu-
dança radical no perfil 
social das comunida-

des, com a substituição 
dos mais pobres por 

moradores com maior 
padrão aquisitivo.”

Jorge Luiz Barbosa
Diretor do Observatório de Favelas 
e Professor da Universidade Federal 
Fluminense. Pós-Doutor em Geografia 
Humana, Universidade de Barcelona 
(Espanha) – 2008/ 2009. Doutor em 
Geografia Humana; Universidade 
de São Paulo (Brasil) -   1998/ 2002. 
Coordenador  do  P rog rama  de 
Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal Fluminense.
Pesquisador do CNPq.  2007/ 2013.

Jaílson de Souza e Silva 
Graduação em Geografia pela UFRJ 
(1984), mestrado em Educação pela 
PUC-RJ (1994), doutorado em Sociologia 
da Educação pela PUC (1999) e pós - 
doutorado pelo John Jay College of 
Criminal Justice - City University of 
New York. Professor associado da 
Universidade Federal Fluminense, 
fundou o Observatório de Favelas do Rio 
de Janeiro, foi Secretário de Educação 
de Nova Iguaçu e Subsecretário 
Executivo da Secretaria Estadual de 
Assistência Social e Direitos Humanos 
do Rio de Janeiro.
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“As pesquisas demonstram que maiores densidades 
populacionais urbanas estão diretamente ligadas a maior 

desenvolvimento de inovação urbana, gerando outro 
interessante debate contra o modelo de cidade-subúrbio 
(baixa densidade) e em defesa das grandes metrópoles 

com muito maior densidade.”

Reinventando a cidade, promovendo 
sociodiversidade territorial
>Carlos Leite

 Nossas cidades podem e devem ser reinventadas, as-
sim tem feito grandes metrópoles do mundo. Elas podem, 
finalmente, iniciar um processo contínuo de planejar o seu 
território, adotar padrões de mobilidade sustentável e promo-
ver uma cidade melhor para as pessoas. As cidades mais in-
teressantes do mundo são aquelas em que vemos os espaços 
públicos vivos, pessoas nas ruas, nas praças, nos cafés e etc. 
As cidades são interessantes porque se traduzem na oportuni-
dade de concentração de pessoas diferentes e é daí que surgem 
ideias criativas e a inovação. Se todos estiverem enclausurados 
em seus condomínios fechados e em shopping centers, a cidade 
morrerá.
 A reinvenção das cidades no século 21 deve promover 
cidades mais sustentáveis e inteligentes e o ingrediente essen-
cial são as pessoas. Cidades com sociodiversidade territorial. 
Mais inclusivas. Cidades para as pessoas.

 As metrópoles contemporâneas 
compactas – densas, vivas e diversificadas  – 
propiciam um maior desenvolvimento 
sustentável, concentrando tecnologia e ge-
rando inovação e conhecimento em seu ter-
ritório. Elas são o grande desafio estratégico 
do planeta neste momento e suas maiores 
oportunidades. São os motores do desenvol-
vimento no século do conhecimento e dos 
serviços avançados.
 As pesquisas demonstram que 
maiores densidades populacionais urbanas 
estão diretamente ligadas a maior desen-
volvimento de inovação urbana, gerando 
outro interessante debate contra o modelo 
de cidade-subúrbio (baixa densidade) e em 



23

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

defesa das grandes metrópoles com muito 
maior densidade.
Não se trata apenas de conceituação para 
cidades desenvolvidas ou territórios ricos.  
 A abordagem das externalidades 
espaciais pode ter nascido baseada em pes-
quisas de autores internacionais focando as 
experiências exitosas de grandes cidades do 
hemisfério norte - Nova Iorque, Montreal, 
Barcelona e São Francisco, mas atualmente 
há indicadores emergentes e muito promis-
sores presentes em grandes cidades como 
São Paulo ou Mumbai. Mais ainda: flores-
cem indícios de externalidades espaciais po-
sitivas nos chamados territórios informais, 
de Heliópolis, em São Paulo, a Dharavi, em 

Mumbai, assim como estudos de pesquisadores consagrados 
como, Edward Glaeser e Hernando de Soto.
 Num momento particularmente importante para as 
cidades brasileiras, pois o país vive momento de crescimento 
econômico e avanços sociais raros e coloca-se definitivamente 
no cenário global e os setores da construção civil e do desen-
volvimento imobiliário estão pujantes, emerge a necessidade 
e oportunidade de construirmos novos modelos de desenvolvi-
mento urbano.
 Como impor mais qualidade de vida aos moradores de 
nossas grandes cidades? Como desenvolver com mais inteligên-
cia superando o paradigma do século 20, “crescimento com 
esgotamento”? Como superar os imensos entraves que este 
modelo anterior nos impôs – da falta de moradia a milhões de 
cidadãos à absoluta falta de mobilidade urbana, da ausência 
crescente de sociodiversidade territorial aos alagamentos cons-
tantes?
 Como começar a alinhar e a acoplar as duas camadas 
de desenvolvimento tão díspares até agora em um país com 
uma camada de desenvolvimento macroeconômico entre as 
oito maiores do mundo e uma camada de desenvolvimento 
urbano, onde vivem 85% da população, com baixíssimos graus 
de eficiência, da mobilidade à segurança, passando pelos equi-
pamentos públicos e pela moradia social. Então, neste  mo-
mento o enorme desafio do Brasil, oitava economia do mundo 
e com imenso capital para investir, é a carência de inteligência 
territorial.
 A saída está no planejamento estratégico e na constru-
ção de uma inteligência territorial - que se compõe de ações de 
longo, médio e curto prazos e, concomitantemente, de ações 
táticas, rápidas e acupunturais na reinvenção da dimensão lo-

“Como começar a alinhar e a 
acoplar as duas camadas de 

desenvolvimento tão díspares 
até agora em um país com uma 

camada de desenvolvimento 
macroeconômico entre as oito 

maiores do mundo e uma camada 
de desenvolvimento urbano, 

onde vive 85% da população, com 
baixíssimos graus de eficiência, da 
mobilidade à segurança, passando 

pelos equipamentos públicos e 
pela moradia social.”
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cal da vida cotidiana. Transportes públicos eficientes são ações 
de longo prazo, mas ciclovias são soluções de curto prazo. Re-
cuperar os rios e torná-los limpos, navegáveis e com parques li-
neares ao longo de suas margens - como Seul fez em 12 anos - é 
solução de médio prazo, assim como High Line (transformação 
de antiga via férrea elevada em parque linear), em Nova Ior-
que.  Não há solução mágica para as cidades, mas um conjunto 
de ações bem planejado - e concretizado - em vários momen-
tos.
 As cidades inteligentes e sustentáveis do futuro deve-
rão incorporar às demandas do desenvolvimento sustentável 
a gestão inteligente do território, mitigando ineficiências das 
velhas cidades, mas é importante lembrar que (a) a inteligên-
cia para criar a cidade sustentável é primeiro humana e depois 
tecnológica, e não vice-versa; (b) a promessa deve propiciar a 
emergência com mais força do chamado urbanismo inclusivo, 
incorporando também os grandes territórios informais das me-
gacidades contemporâneas; e (c) o desenvolvimento urbano 
sustentável contemporâneo deve incorporar as demandas da 
inteligência territorial.
 O urbanismo informal aparece como um novo processo 
emergente nas grandes metrópoles contemporâneas onde prá-
ticas de baixo-para-cima (botton-up) se replicam e redes sociais 
e diversos instrumentos de tecnologia da informação e comu-
nicação são oportunidades facilitadoras de modo low-cost-low-
-tech, um potencial DIY urbanism.
 Estamos convencidos de que nas megacidades do sé-
culo 21, sobretudo nestes territórios informais pujantes, estão 
emergindo práticas criativas das mais variadas e estas definirão 
as cidades criativas deste século das cidades.
 Há dois anos e meio iniciamos as atividades de nosso 
Laboratório de Cocriação em Territórios Informais em Heliópo-
lis, a maior favela de São Paulo, com uma população estimada 
em 120 mil pessoas e território de 1 milhão de m2. Nossos de-
safios: qualificar a vida na comunidade em vez de substituí-la; 
incluirem em vez de excluir; fortalecer o senso de comunida-

“O urbanismo informal aparece 
como um novo processo 
emergente nas grandes 

metrópoles contemporâneas 
onde práticas de baixo-para-

cima (botton-up) se replicam.”

de; urbanidade. A esperança visualizada: a 
ocorrência de práticas criativas de inclusão 
nos territórios informais, externalidades 
espaciais positivas. A oportunidade identi-
ficada: trabalhar junto à comunidade por 
meio de práticas de Cocriação, de inclusão 
por meio do design, de incentivo à comuni-
cação inteligente acessível (smart informal 
territories em oposição às posturas de alta 
tecnologia e alto custo das posturas das 
smart cities).
 O objetivo do projeto é desenvol-
ver novos instrumentos de comunicação e 
Cocriação de soluções em design, arquite-
tura e urbanismo nos territórios informais 
junto à comunidade local e a partir de sua 
rica dinâmica: práticas criativas, iniciativas 
botton-up, externalidades espaciais posi-
tivas. O foco do trabalho não é habitação 
social - apesar de ela estar sempre presente 
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Carlos Leite
  A r q u i t e t o  u r b a n i s t a , 
P h D ,  p r o f e s s o r  n a 
Universidade Presbiteriana 
M a c ke n z i e ,  C o n s u l t o r  d o 
Banco  Interamer icano de 
Desenvolvimento e Diretor 
da Stuchi & Leite Projetos & 
Consultor ia  Arquitetura & 
Desenvolvimento Urbano.

com suas fortes urgências, mas antes a im-
pressionante força da urbanidade que se en-
contra em territórios como Heliópolis, com 
um contagiante senso de comunidade que a 
cidade formal vêm perdendo, infelizmente.  
A crescente pujança de iniciativas que emer-
gem deste território e seus atores apaixo-
nados e as oportunidades de novas formas 
de urbanismo e urbanidade tem sido nossa 
inspiração: inclusão sócioterritorial, cidade 
criativa, inovação informal. 
 Iniciativas instigantes foram mape-
adas: o Cine-Favela, em seu 7o. ano de fes-
tival, o Projeto Eco-Heliópolis desenvolvido 
pela CEDECA que recicla material de cons-
trução, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis 
a Rádio Comunitária Heliópolis. Iniciativas 
potenciais próximas estão emergindo em 
territórios semelhantes como a das hortas 
comunitárias (projeto Cidades Sem Fome) e 
do Biourban Ocupação Criativa.
 Entre algumas ações propositivas 
de Cocriação  que o laboratório tem desen-
volvido, cabe destacar o jogo de simulação 
coletiva de espaços urbanos e habitacionais 
SimCity Heliópolis e o projeto de reciclagem 
de lixo e cogeração de energia limpa e ge-
ração de renda comunitária por meio de 
uma rede participativa distribuída estrategi-
camente pelo território de pontos de coleta 
de lixo, biodigestores, microarmazenadores 
de energia residencial e distribuição. Enfim, 

acreditamos que tais iniciativas ilustram um pouco o enorme 
potencial das megacidades do século 21 sendo reinventadas 
pela força dos territórios informais como Heliópolis.
 As nossas cidades têm futuro, desde que a sociedade 
como um todo, inclusive o governo, adote um pensamento 
mais republicano em relação à cidade. As nossas péssimas e 
descuidadas calçadas são um ótimo exemplo: compare-as 
como as calçadas de Barcelona, Paris, Londres, Nova Iorque 
ou São Francisco. Elas são de todos. Se não cuidamos, não são 
de ninguém. Se “privatizamos” as calçadas e os espaços públi-
cos, fazendo cercas, muretas etc., não os tornamos contínuos, 
livres e convidativos para todos. Está faltando pensar na cida-
de como um bem coletivo. Isso vale para a batalha difícil por 
ações de longo prazo, assim como para as pequenas ações do 
dia a dia.

SimCity Heliópolis
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 No mundo inteiro, o uso da internet para fins diversos se torna cada 
vez mais acessível à população de uma maneira geral. Essa interligação na 
rede de computadores permite, inclusive, a construção de um banco de 
dados com o conteúdo dos usuários. Para nortear e definir os direitos dos 
brasileiros com relação ao uso da internet e sua neutralidade, um projeto 
de lei, elaborado com a participação da sociedade civil, está na pauta do 
Congresso Nacional para ser votado a qualquer momento e traz uma questão 
importante a ser pensada e debatida: a privacidade.

 Nesta edição, a Revista Pensar Verde levanta esse assunto e traz dois 
articulistas para apresentarem suas visões a esse respeito. No primeiro artigo, 
Sérgio Amadeu, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, apresenta 
os ataques que a internet vem sofrendo ao redor do mundo para que haja 
mudanças na sua interatividade, além da tentativa de implantação da 
censura em rede. Ele alerta para a necessidade de neutralidade da internet 
para que seus usuários continuem a usufruir de liberdade ao se conectarem 
à rede mundial.

 Já o Secretário Nacional de Comunicação do Partido Verde, José Carlos 
Lima, pontua em seu artigo as vantagens que a grande rede mundial trouxe 
para a vida da sociedade, como a articulação de temas mundiais junto à 
sociedade, como nos protestos de junho de 2013, além da interatividade 
com culturas diversificadas. Em contrapartida, alerta para o desafio de 
construir um ambiente virtual legal e regulatório que mantenha e proteja a 
privacidade.

 Privacidade em xeque 
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A Internet precisa continuar livre, 
neutra e criativa
>Sérgio Amadeu da Silveira

O futuro da internet livre
>José Carlos Lima
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neutras, sem interferir nas informações que 
trafegam por elas. A internet é uma rede 
criativa, aberta e viva, exatamente porque 
as operadoras de telecomunicações não 
podem legalmente, na maioria dos países, 
filtrar e bloquear os pacotes de informação.  
 Nos Princípios para a governança 
e uso da internet no Brasil, desenvolvidos 
pelo Comitê Gestor da Internet, está defini-
do que a “filtragem ou privilégios de tráfego 
devem respeitar apenas critérios técnicos e 
éticos, não sendo admissíveis motivos po-
líticos, comerciais, religiosos, culturais, ou 
qualquer outra forma de discriminação ou 
favorecimento”. 
 Mas as companhias de telecomuni-
cações perceberam que a intensa digitaliza-
ção das comunicações e dos bens culturais 
está levando à intensificação do uso de suas 
redes e cabos. Essas corporações sabem que 
podem ter um poder econômico, cultural e 
político maior do que já possuem. Para am-
pliar sua lucratividade e seu controle sobre 
o conjunto das comunicações digitais, elas 
querem poder filtrar, barrar e pedagiar os 
pacotes de informação da internet que via-
jam em suas redes físicas.  
 Até hoje a internet tem sido bem 
diferente de uma rede de TV a cabo. O cida-
dão paga para uma operadora por uma ve-
locidade de conexão em banda larga. Paga 
mais se quiser uma velocidade de conexão 
maior. Uma vez definida a velocidade de sua 
conexão, o cidadão pode acessar qualquer 

A internet precisa continuar livre, 
neutra e criativa
>Sérgio Amadeu da Silveira

 A ONU declarou em 2011 que a internet é um direito 
humano fundamental. Todavia, em quase todo o mundo, a 
rede mundial encontra-se sob ataque. Os ataques visam mu-
dar o modo como ela funciona atualmente, reduzindo sua in-
teratividade, ampliando o poder de filtragem de mensagens, 
implantando a censura, elevando os custos de seu uso livre 
e destruindo as defesas contra a manipulação comercial dos 
dados pessoais, entre outras ações. No Brasil, em 2013, os 
principais embates giraram em torno da aprovação do marco 
regulatório da internet no Brasil. 
   O marco regulatório da internet no Brasil, também 
denominado Marco Civil da Internet, é um projeto de lei que 
foi elaborado com a participação da sociedade civil, contando 
com mais de 2 mil contribuições, enviado pela presidente Dil-
ma Roussef, em 2011, para o Congresso Nacional. Na Câmara 
dos Deputados recebeu o número PL 2126/2011. O relator, de-
putado Alessandro Molon, após realizar sete audiências públi-
cas, tentou votá-lo em 2012, mas não conseguiu devido à ação 
contundente do lobby das operadoras de telecomunicações.  
 O Marco Civil tem como objetivo definir os direitos dos 
brasileiros no uso da Internet no país. Assim, o projeto de lei 
trata da responsabilidade civil de usuários e provedores, defi-
ne o que é neutralidade da rede, assegura a privacidade e que 
tipo de dados dos usuários podem ser armazenados. O espírito 
original do Marco Civil é garantir que a internet continue livre, 
aberta, funcionando como ela funciona atualmente. Portanto, 
trata-se de uma lei defensiva. 

A QUESTÃO DA NEUTRALIDADE DA REDE 
 A internet cresceu e difundiu-se rapidamente por todo 
o mundo com base no princípio da neutralidade da rede. Des-
se modo, quem controlava os cabos não podia controlar o flu-
xo de informação. O princípio da neutralidade garante que as 
empresas de telefonia que dominam as fibras ópticas sejam 
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site, usar qualquer aplicação e fazer o down-
load e o upload de qualquer arquivo mul-
timídia, vídeo, música, game ou programa. 
Por isso, hoje, os cidadãos brasileiros têm 
acesso ilimitado à navegação no ciberespa-
ço. Já o modelo da TV a cabo não funciona 
assim. O acesso aos canais e aos programas 
depende do plano que o cidadão possui. Se 
quiser acessar o melhor, tem que pagar bem 
caro. Para que esse modelo de cobrança por 
conteúdo e aplicação seja implantado na in-
ternet, é necessário destruir o princípio da 
neutralidade da rede.  
 As operadoras de telecomunicações 
não querem investir na ampliação constan-
te da infraestrutura. Elas sabem que nossa 
sociedade aumenta a quantidade de infor-
mação que utiliza todos os anos. Por isso, 
os representantes das operadoras divulgam 
que, para melhorar a qualidade de nossas 
conexões, precisam interferir no tráfego de 
dados. Na verdade, eles não oferecem o que 
nossa sociedade precisa. No Brasil, não é 
somente nas regiões norte e nordeste que 
temos a ausência de banda larga de quali-
dade. Nas periferias das capitais e de São 
Paulo, onde geralmente residem as pessoas 
de baixa renda, existem poucas fibras ópti-
cas implantadas, mesmo após anos da pri-
vatização das operadoras, que ocorreu no 
século passado.  

“As operadoras de telecom não querem investir na 
ampliação constante da infraestrutura. Elas sabem que 

nossa sociedade aumenta a quantidade de informação que 
utiliza todos os anos.”

 Em pleno ano de 2013, com o apoio do Ministro Paulo 
Bernardo, as operadoras comemoraram a entrega de apenas 
60% da velocidade de internet contratada pelos brasileiros. 
Na verdade, em muitos horários, os cidadãos recebem 10% da 
velocidade de acesso pago às empresas porque elas iluminam 
suas redes para atender bem menos do que é a necessidade de 
consumo de bits de nossa sociedade. Elas realizam subinves-
timento. A quebra da neutralidade beneficia esse modelo de 
negócios. Já a aprovação da neutralidade obrigará a ampliação 
do investimento, pois as empresas terão pouca margem para 
interferir nos pacotes de dados que passam em seus cabos. 
 Segundo a pesquisa Visual Networking Index, realizada 
anualmente pela multinacional americana Cisco, o tráfego glo-
bal de dados na internet poderá atingir 1,4 zettabytes por ano, 
até 2017, índice três vezes superior ao observado em 2012. 
Cada zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes, o mesmo que 

“Em pleno ano de 2013, com o apoio do 
Ministro Paulo Bernardo, as operadoras 
comemoraram a entrega de apenas 60% 

da velocidade de internet contratada pelos 
brasileiros. Na verdade, em muitos horários, 
os cidadãos recebem 10% da velocidade de 

acesso pago às empresas porque elas 
iluminam suas redes para atender bem menos 
do que é a necessidade de consumo de bits de 

nossa sociedade. ”
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1 bilhão de DVDs assistidos por dia duran-
te um ano inteiro. O índice desta previsão 
representa uma desaceleração ao estimado 
anteriormente entre 2011 e 2016. Esperava-
-se que o tráfego de dados na internet qua-
druplicasse.  
 Faturando mais de R$ 240 bilhões, 
em 2012, as operadoras de telefonia no Bra-
sil seguem suas matrizes e investem menos 
na ampliação da infraestrutura do que nossa 
sociedade precisa. 
 Por fim, é preciso ressaltar que a 
quebra da neutralidade também poderá 
colocar a criatividade tecnológica sob o con-
trole das corporações de telecom. Caso con-
sigam filtrar a rede e realizar acordos com 
clientes para dar prioridade de tráfego em 
seus cabos, também poderão bloquear no-
vos protocolos e aplicações que acabaram 
de ser inventadas. Certamente o Youtube, a 
VoIP e o BitTorrent não existiriam se as ope-
radoras tivessem naquele momento o poder 

“Por fim, é preciso res-
saltar que a quebra da 
neutralidade também 

poderá colocar a criati-
vidade tecnológica sob o 
controle das corporações 

de telecom.”

de bloquear os pacotes de dados que passam em suas redes.  

A DEFESA DA PRIVACIDADE  
 Dados pessoais e informações sobre quais os sites que 
as pessoas visitam, quais horários e com qual frequência utili-
zam determinadas aplicações nas redes, o endereço IP utiliza-
do, o tipo de navegador e o sistema operacional são exemplos 
dos chamados “rastros digitais”, que têm enorme valor econô-
mico. Com a finalidade de conformar os perfis de consumo e 
organizar os diferentes tipos de comportamento dos cidadãos, 
os rastros digitais são armazenados em bancos de dados para 
serem minerados (data mining) e correlacionados. Essas infor-
mações são um grande ativo econômico das sociedades em 
rede. 
 No entanto, as pessoas não sabem que estão sendo 
monitoradas e que suas informações estão sendo armazena-
das, cruzadas, processadas e vendidas. Robôs e softwares de 
rastreamento varrem a rede coletando informações sobre nos-
sa navegação na internet. Existe um projeto de lei que tratará 
exclusivamente da proteção de dados pessoais e está sendo 
elaborado no interior do governo a partir de propostas da so-
ciedade civil. O Marco Civil não aborda os detalhes da proteção 

“Dados pessoais e informações sobre quais os sites 
que as pessoas visitam, quais horários e com qual 
frequência utilizam determinadas aplicações nas 

redes, o endereço IP utilizado, o tipo de navegador 
e o sistema operacional são exemplos dos chamados 

“rastros digitais”, que têm enorme valor econômico.” 
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dos dados pessoais, mas já define princípios 
básicos para a guarda e a disponibilização 
dos registros de conexão e de acesso às apli-
cações de Internet (rastros digitais), com a 
finalidade de preservar a intimidade e a pri-
vacidade dos usuários. 
 A principal objeção das operadoras 
de telecom aos dispositivos de privacidade 
do Marco Civil está no fato de a lei impedir 
que o provedor de conexão escaneie, arma-
zene, processe e venda os dados de navega-
ção dos cidadãos. As operadoras de telecom 
alegam que empresas como o Google arma-
zenam estes dados e que eles também te-

riam o direito de fazer o mesmo.   
 Porém, a comparação não é correta. Ninguém é obri-
gado a acessar as empresas do Google ou redes sociais como 
o Facebook. Entretanto, para navegar na internet, todos os 
cidadãos precisam se conectar a uma operadora de teleco-
municações. Se for permitido a essas operadoras acompanhar 
a navegação dos cidadãos, serão eliminados por completo a 
privacidade e o direito à intimidade na rede. Permitirá que 
as operadoras tenham um enorme poder de modulação dos 
comportamentos.

“A principal objeção 
das operadoras 
de telecom aos 
dispositivos de 

privacidade do Marco 
Civil está no fato de 
a lei impedir que o 

provedor de conexão 
escaneie, armazene, 
processe e venda os 
dados de navegação 

dos cidadãos.”

Sérgio Amadeu da 
Silveira

 P ro fe s so r  do  Cent ro  de 
Engenharia ,  Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas da 
UFABC . Membro do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil.



32

Pensar Verde

O futuro da internet livre
>José Carlos Lima

 Depois do avanço e da popularização da rede mundial 
de computadores, estamos às voltas com o desafio de construir 
ambiente legal e regulatório que mantenha a rede livre e cria-
tiva como foi criada, garantindo às pessoas direitos fundamen-
tais modernos como a liberdade, privacidade, universalidade, 
diversidade e inviolabilidade da intimidade; como o mínimo 
fundamental dos direitos humanos para que se prossiga com a 
neutralidade e inovação da rede. 
  A internet foi uma das últimas maravilhas do gênio 
humano depois da imprensa e do avião. Ela nos permite viajar 
por conhecimentos e por lugares sem sair de onde estamos. 
Tudo em tempo real. Conectados à rede mundial de computa-
dores, podemos ir ao Louvre ou andar virtualmente pela Ave-
nue des Champs-Élysées. 
 A interligação global de computadores e de pessoas 
permitiu a construção de poderosos bancos de dados globais. 

“A internet foi uma das últimas maravilhas do gênio 
humano depois da imprensa e do avião. Ela nos permite 

viajar por conhecimentos e por lugares sem sair de 
onde estamos. Tudo em tempo real. Conectados à rede 

mundial de computadores, podemos ir ao Louvre ou 
andar virtualmente pela Avenue des Champs-Élysées.”

A biblioteca de Alexandria agora existe, é 
gigante, mundial, acessível e não se pode 
destruí-la por qualquer guerra de ocupação. 
As informações estão nas nuvens ou em po-
derosos computadores ao redor do mundo, 
acessíveis por cliques das nossas máquinas. 
 Por essas ferramentas maravilho-
sas, troca-se comunicação com quem quer 
que se queira em qualquer parte do mundo. 
Articula-se sobre temas mundiais, interage-
-se com culturas de outros continentes. O 
mundo depois da internet ficou pertinho de 
casa, parece que somos vizinhos de lugares 
tão distantes. A Amazônia fica perto das ca-
lotas polares e perto das pessoas dos cinco 
continentes, articulando-se pela rede, para 
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propor a defesa desses importantes biomas. 
 Ferramentas de rede, como Face-
book, tornaram-se popular ao ponto de ser-
virem como meio de articulação política e 
provocarem grandes mudanças em vários 
países. Na Espanha, no Egito, no Brasil. 
 Os rolos com as leis divinas foram 
protegidos durante tantas guerras e popula-
rizadas por meio da sistemática reprodução 
dos escribas. Os evangelhos mantidos por fi-
éis seguidores da nova religião eram lidos e 
escondidos nas catacumbas. Os livros dos al-
quimistas e das bruxas, com suas fórmulas e 
segredos de suas magias, foram queimados 
em fogueiras públicas. Sempre que pôde, o 
poder buscou controlar o acesso e a utiliza-
ção das informações.
 A ditadura militar brasileira manti-

José Carlos Lima
É advogado, diretor da Fundação 
Verde Herbert Daniel e secretário 
nacional de comunicação do Partido 
Verde.

“Por outro lado, cientis-
tas e organizações da so-
ciedade civil trabalham 
no sentido de encontrar 
respostas para o desafio 
de proteger a intimidade 
das pessoas e dar trans-
parência à presença dos 
governos e corporações 

na rede.” 

nha arquivos secretos sobre os oponentes e suas atividades. 
Muitos brasileiros foram presos e obrigados, a peso de tortura, 
a alimentar o banco de dados secretos dos militares. Os órgãos 
de informações destruíam e se apoderaram dos conteúdos sub-
versivos. 
 Governos e grandes corporações perguntam-se: como 
utilizar o conteúdo dos dados produzidos na internet? como 
controlar o que as pessoas fazem e dizem nas redes sociais?
 Por outro lado, cientistas e organizações da sociedade 
civil trabalham no sentido de encontrar respostas para o desa-
fio de proteger a intimidade das pessoas e dar transparência à 
presença dos governos e das corporações na rede. 
 O futuro da internet livre dependerá da construção 
desse marco regulatório não burocrático, mas também de 
acordos internacionais garantidores de direitos de liberdade e 
privacidade.
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VERDES  
EM AÇÃO

  Em tempos de monocultivo e automatização na pro-
dução agrícola brasileira, a pequena cidade de Santo Antônio 
da Alegria, localizada no interior do estado de São Paulo, com 
pouco mais de seis mil habitantes tem na agropecuária sua 
principal atividade econômica. Com dois inovadores e perspi-
cazes programas, Fábrica de Empregos e Incubadora de Empre-
sas, o município conseguiu driblar a falta de trabalho gerada 
pela mecanização da colheita de café. “Há tempos preocupava-
-nos o inevitável processo de mecanização do setor agrícola 
que geraria desemprego em nossa cidade,  sobretudo na co-
lheita do café. A partir daí, foram desenvolvidas ações para fo-
mentar a geração de trabalho no município”, explica o prefeito 
da cidade, Ricardo Sobrinho. 
 Com práticas positivas de geração de trabalho e ren-
da, Ricardo conseguiu atrair para a cidade cerca de 14 novas 
empresas, gerando em torno de 30 empregos cada uma delas, 
só pelo Programa Fábrica de Empregos. A tática para se alcan-
çar isso foi sagaz e inteligente: o município cedeu ou alugou 
de terceiros diversos galpões e os ofereceu para empresas sem 
custo de aluguel e com impostos municipais reduzidos (ISS). O 
prefeito do PV, que já está em seu segundo mandato, explica 
que foram criados mecanismos e políticas públicas de baixo 
custo, operacionalmente simples e com impacto direto na vida 
das pessoas. “Essa estratégia refletiu na condição financeira 
das famílias alegrienses e impactou diretamente na economia 
do município, que constatou a ampliação de circulação de re-
cursos financeiros no comércio”.  Um dos efeitos desta estra-
tégia foi a ampliação, em cinco anos, do número de agências 
bancárias, de uma em 2009 para cinco em 2013.
 Já a Incubadora de Empresas agrega sete empresas, 

todas voltadas para o ramo alimentício. 
Anteriormente trabalhando nos quintais 
de casa de maneira informal, o programa 
conseguiu recrutar essas famílias tanto para 
a formalidade, dando benefícios emprega-
tícios, quanto oferecendo capacitação pro-
fissional relacionada ao manuseio correto 
dos alimentos à higiene. Tanto a Fábrica de 
Empregos quanto a Incubadora de Empre-
sas têm o apoio do Sebrae. “Os Programas 
Incubadora de Empresas e Fábrica de Em-
pregos fazem parte da nossa estratégia de 
valorização de nossas vocações locais, com 
foco no desenvolvimento econômico e so-
cial”, enfatiza Ricardo.
 “Em parceria com o Sebrae, foi cria-
do o Sebrae-Café, trabalho voltado aos ca-
feicultores, que resultou na realização de 
concursos de café e fez com que hoje um 
cafeicultor alegriense fosse premiado entre 
produtores de um dos melhores cafés do 
Estado de São Paulo”, comemora o prefeito 
verde. 
 Outra participação da entidade foi 
com o Sebrae-Leite, programa vinculado à 
Incubadora de Empresas, que valoriza a ca-
deia do leite, na medida em que o municí-
pio tem vocação na produção de alimentos 
caseiros como queijo, doces e bolachas. De 
acordo com o prefeito, na Incubadora há 
espaço para que pequenas empresas saiam 

Com foco no desenvolvimento econômico e social, 
a prefeitura verde de Santo Antônio da Alegria (SP) 
reverteu as consequências da mecanização do campo 

Eduardo José de Almeida, Secretário de Meio Ambiente de 
Santo Antônio da Alegria;  Ricardo Sobrinho, prefeito de 

Santo Antônio da Alegria, e Ivana Camarinha, responsável  
por  conduzir  o  projeto  Pesquisa,  diagnóstico  e  troca  

de  experiências verdes.

INOVAÇÃO FAZ MUNICÍPIO 
PAULISTA ALAVANCAR A 
GERAÇÃO DE TRABALHO E 
RENDA COM O PROGRAMA 
FÁBRICA DE EMPREGOS
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do fundo de quintal e tenham condições adequadas de traba-
lho. Além disso, há um laticínio público que será gerido pelos 
próprios pecuaristas. Recentemente, foi criado o Programa de 
Melhoramento Genético do Rebanho - O Melhor Rebanho. 
 Outra experiência interessante que deve servir de 
exemplo para outros municípios é o Bolsa Trabalho. Por meio 
do Departamento de Assistência Social de Santo Antônio da 
Alegria, é realizado um laudo, no qual pessoas desempregadas 
e carentes são selecionadas para trabalharem prestando diver-
sos serviços para a prefeitura. Geralmente voltados a limpeza 
de ruas e prédios públicos, os recrutados trabalham durante 
quatro dias da semana com uma jornada de trabalho de qua-
tro horas. “Um dia da semana é voltado para a formação do 
cidadão com aulas de informática, além de palestras de orien-
tação alimentar e higiênica. O projeto, que foi aprovado em Lei 
e aprovado pela Câmara Municipal, pode atender grupos de 
até 20 pessoas”, esclarece Ivana Camarinha, responsável por 
conduzir o projeto Pesquisa, Diagnóstico e Troca de Experiên-
cias Verdes, da Fundação Verde Herbert Daniel. 

TRANSFORMANDO LIXO EM MATÉRIA-PRIMA 
 Ao lado da fábrica de lingerie está a fábrica de bojo. 
Encostada na empresa que fabrica bojo está a de espuma de 
travesseiro. Uma repassando as sobras de materiais para a ou-
tra. O reaproveitamento ajuda na sustentabilidade do municí-
pio e ainda reduz a quantidade de resíduos. É o lixo de uma 
empresa se transformando na matéria-prima de outra, em 
uma experiência simples e eficaz, da união dos três pilares da 
sustentabilidade: social, econômico e ambiental. 

Fábrica de canudinhos de doce de leite inserida no projeto 
Incubadora de Empresas  

 Fábrica de lingerie inserida no projeto Fábrica de Empregos

Galpão do projeto Incubadora de Empresas, que agrega 
sete empresas do ramo alimentício

Fábrica de calça jeans integrante do projeto Fábrica de 
Empregos



36

Pensar Verde

        Pensar Verde – Conte para os leitores a sua trajetória 
política. Quem é, de onde vem, qual sua formação e suas 
bandeiras?

Eduardo Jorge - Sou nascido em Salvador (Bahia), em 1949. 
Filho de família de classe média, morei em Porto Alegre , João 
Pessoa, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Sou Médico de Saú-
de Pública. Aos 18 anos, em 1968, fui militante do PCBR (Parti-
do Comunista Brasileiro Revolucionário), organização de opo-
sição e de luta armada contra a ditadura militar, liderada por 
Apolônio de Carvalho, Mario Alves e Jaco Gorender. Fui preso e 
processado duas vezes: em 1969, João Pessoa, e 1973, em São 
Paulo, pelo Doi-Codi, em função da Lei de Segurança Nacional.
 Em 1976, morei, trabalhei e organizei movimentos po-
pulares na periferia de São Paulo. Fui um dos articuladores dos 
primeiros Conselhos de Saúde, em 1980, que depois tornaram-
-se norma no SUS. Fui fundador do PT,  deputado entre 1982 
e 2003 por São Paulo e constituinte federal (1987/88 ). Fui um 
dos criadores do SUS e autor de leis como a dos medicamentos 
genéricos, da regulação do planejamento familiar no Brasil, 
entre outras. Fui coautor da Lei Orgânica da Assistência Social 
e da emenda constitucional que prevê uma base mínima obri-
gatória de recursos para o SUS.  
 Fui Secretário de Saúde municipal de São Paulo en-
tre 1989/90   e 2001/03 e também Secretário municipal de 
meio ambiente de São Paulo de 2005 até 2013. Deixei o 
PT por divergências com seus métodos e propostas políti-
cas em 2003 e filiei-me, ainda em 2003, ao Partido Verde.                                                                                                                                                                                                                
Tenho formação cristã/católica. Aos 18 anos já era leninista, 
materialista, partidário da ditadura do proletariado e da vio-
lência revolucionária. As experiências ao longo da vida, sofri-
das na alma e na carne, a paixão pela leitura e as escolhas 
populares, vividas pelo Brasil e por outros povos nas últimas 
décadas me põem hoje na seguinte posição: em primeiro lu-
gar, está a democracia, depois se equilibram a cultura de paz, 
a ecologia e o socialismo não autoritário. A política se faz com 

Eduardo Jorge

O QUE PENSA

Entrevista

“Em 1976, morei, trabalhei 
e organizei movimentos 
populares na periferia 

da São Paulo. Fui um dos 
articuladores dos primeiros 

Conselhos de Saúde, em 1980, 
que depois tornaram-se norma 

no SUS.”
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diálogo, debate, disputas pacíficas, mesmo 
que enérgicas, e convencimento, e não pela 
força, seja ela militar, econômica ou pelos 
fundamentalismos, inclusive o religioso. 

Pensar Verde – Como o Sr. tem visto os ru-
mos que o Brasil está tomando em termos 
de cidades sustentáveis, economia verde 
e cuidados com o meio ambiente?

Eduardo Jorge - O Brasil felizmente con-
seguiu romper com a ditadura militar de 
forma pacífica no processo constituinte de 
1987/88. Com a democracia, de uma manei-
ra geral, evoluímos praticamente em todos 
os setores. A democracia é boa para o povo 
e para o país. Se falta muito, é porque nosso 
ponto de partida é muito baixo, muito lon-
ge e queremos chegar muito alto. No item 
meio ambiente, saímos de uma ditadura 
que em 1972, na Conferência da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, 
orgulhava-se de acolher poluição e devastar 
a Amazônia, para uma nova plataforma que 
é a legislação da constituinte 1987/88, mo-
derna e generosa.                                                                                         
 No entanto, como o desenvolvi-
mento sustentável, proposto pela ONU, é 

“O Brasil felizmente 
conseguiu romper 

com a ditadura militar 
de forma pacífica no 
processo constituinte 

de 1987/88. Com 
a democracia, de 

uma maneira geral, 
evoluímos praticamente 

em todos os setores.”

uma verdadeira revolução que vem para mudar tanto o capita-
lismo como o socialismo, os avanços não são nada fáceis. Nos-
sos partidos políticos, empresários, líderes sindicais e o próprio 
povo em geral continuam apegados a hábitos, formas de traba-
lhar, de produzir, de consumir e de viver, com paradigmas dos 
séculos 19 e 20.
 O   Brasil tem potencial para ser um ator importante 
na mudança pedida pela ONU, porém, até agora, não fez jus 
aos vastos recursos que recebeu da própria natureza para tal 
tarefa. 

Pensar Verde – O tripé da sustentabilidade é integrar os as-
pectos sociais, econômicos e ambientais. Como o Brasil está 
avançando, na sua opinião, nestes aspectos?

Eduardo Jorge -  Em 2005, quando assumi a Secretaria do Meio 
Ambiente da cidade de São Paulo, representando o PV na ges-
tão PSDB/José Serra, encontramos uma realidade em que as 
cidades, de maneira geral, não se mobilizavam pelas práticas 
ambientais, ignoravam completamente a crise climática/aque-
cimento global, que é justamente a mais importante questão 
social/ecológica/econômica do seculo 21. Pior, o próprio gover-
no federal desprezava o assunto e julgava que isto não era ta-
refa para o Brasil, e sim obrigação das nações citadas no anexo 
1 do Protocolo de Kyoto. Alguns diziam abertamente que esta 
“invenção” (aquecimente global) era contra os “interesses na-
cionais”,  contra “nossa aceleração do desenvolvimento”,  con-
tra “a superação da pobreza”. 
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“ A inspeção veicular, 
implantada em 2008, 

regulou 3,2 milhões de 
veículos por ano. Isto 
significou redução de 

emissões de gases efeito 
estufa equivalentes ao 

produzido por 1 milhão 
de veículos por ano e a 
redução de poluentes, 

que salvou a vida de cerca 
de 400 habitantes por 

ano.”

Entrevista

 Nesta conjuntura, a cidade de São Paulo resolveu co-
meçar a trabalhar por conta própria, assumindo sua responsa-
bilidade como cidade nacional que quer ser cidade mundial. 
Colocou o clima como elemento importante de seu planeja-
mento, orientou o governo a acolher o meio ambiente como 
uma questão transversal. Inclusive, todas as políticas públicas 
deveriam incorporar esta dimensão nos seu programas e pro-
jetos, mudando horizontes, quando necessário. Além disso, a 
prefeitura multiplicou o orçamento e ampliou a estrutura da 
secretaria ambiental, de R$ 70 milhões em 2005 fomos para R$ 
350 milhões em 2013.
 Completamos nosso inventário de gases efeito estufa 
em 2005. Ele mostrou à cidade que o manejo e produção de 
lixo (em 24%) e uso de energia/transporte (em 75%) deviam ser 
nossos alvos para combater a emissão desses gases nocivos. 
Acrescentamos a preocupação com adaptação e desastres cli-
máticos, como enchentes e deslizamentos e a questão habita-
cional popular, como um terceiro foco de ação.
 A captação de metano nos aterros sanitários e sua 
transformação em energia elétrica foi finalizada em 2008, com 
a inauguração da usina do Aterro São João, a maior do mun-
do neste tipo. Para se ter uma ideia, as duas usinas instaladas 
fornecem energia para cerca de 500 mil habitantes da cidade 
e significam uma redução de cerca de 10% das nossas emis-

“Completamos nosso inventário de 
gases efeito estufa em 2005. Ele 

mostrou à cidade que o manejo e 
produção de lixo (em 24%) e uso de 
energia/transporte (em 75%) deviam 

ser nossos alvos para combater a 
emissão desses gases nocivos.” 
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sões de gases de efeito estufa. A auditoria da 
ONU confirmou a redução e pudemos leilo-
ar os créditos de carbono, que nos renderam 
R$ 70 milhões. No Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, com esse crédito, foi possível fi-
nanciar projetos ambientais como de urba-
nização de favelas, saneamento, ampliação 
de áreas verdes, parques lineares, educação 
ambiental, reforma e ampliação da rede e 
da frota de ônibus elétricos etc.
 Na questão de transporte, o primei-
ro objetivo foi a expansão quantitativa do 
transporte público. Demos apoio orçamen-
tário para a expansão do metrô, renovação 
de equipamentos e ônibus e, ainda, defesa 
da segurança dos pedestres. Conseguimos 
virar o jogo neste período, apesar de todo 
esforço reacionário do governo federal em 
inundar a cidade de carros e motos. Passa-
mos de 55% de uso do transporte individual 
versus 45% de uso de transporte público para 
45% de transporte individual versus   55% 
de  transporte público.  
 Em segundo lugar, e isto é muito 

“Fizemos fortes investimentos 
em urbanização de favelas, 

respeitando a legislação de áreas 
de proteção permanente e com 
o controle rigoroso para evitar 

novas ocupações irregulares 
em áreas de risco e de proteção 

ambiental e mais a ampliação de 
áreas verdes municipais...”

decisivo, começamos a mudar qualitativamente o transporte 
público. Metrô, modernização dos trens, ciclismo (de zero para 
150 km de vias para ciclistas), apoio aos pedestres. Porém, a no-
vidade foi começar a retirar o uso de combustível fóssil dos ôni-
bus com a criação da ecofrota. Até 2013, já tínhamos dois mil 
ônibus, dos 11 mil existentes, usando formas limpas ou mais 
limpas de tração, como etanol, eletricidade, 30% de biodiesel, 
veículos híbridos etc. A inspeção veicular, implantada em 2008, 
regulou 3,2 milhões de veículos por ano. Isto significou redução 
de emissões de gases efeito estufa equivalentes ao produzido 
por 1 milhão de veículos por ano e a redução de poluentes, que 
salvou a vida de cerca de 400 habitantes por ano. É, certamen-
te, o mais eficiente programa de saúde pública do Brasil para 
os centros urbanos, grandes e médios.
 Já a adaptação e a adoção do conceito de cidade com-
pacta nos nossos projetos urbanísticos foi, sem dúvida, uma 
novidade nas cidades brasileiras, em 2005. Deter o crescimento 
infinito horizontal, que pressiona as áreas de mananciais e de 
risco e cria guetos nas periferias pobres das metrópoles, para 
voltar a ocupar, de forma racional e policlassista, os centros e 
centros expandidos da grande cidade. 
 Fizemos fortes investimentos em urbanização de fave-
las, respeitando a legislação de áreas de proteção permanente 
e com o controle rigoroso para evitar novas ocupações irregu-
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lares em áreas de risco e de proteção am-
biental e mais a ampliação de áreas verdes 
municipais, saímos de 33 para 98 parques, 
de 15 milhões de metros quadrados para 45 
milhões de metros quadrados de área ver-
de, com especial atenção para a criação de 
parques lineares nas áreas de proteção per-
manente de rios e córregos para evitar en-
chentes. Isto tudo possibilitou que, nos últi-
mos anos do governo, apesar da ocorrência 
de deslizamentos e enchentes, pudéssemos 
registrar o grande êxito de ter índice de zero 
morte por desastre climático/ano.
 Além disso, focamos também em 
educação ambiental, municipalização de 
todo licenciamento ambiental, concursos 
para técnicos de meio ambiente, participa-
ção na direção de entidades nacionais de 
meio ambiente (Anama, Conama, Fundo 
Nacional do Clima) e internacionais (C40 e 
Iclei).   Ampliamos a participação popular 
no Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criamos conselhos regionais em cada uma 
das 31 subprefeituras. Finalmente, conquis-
tamos a aprovação, na Câmara Municipal de 
São Paulo, da primeira lei municipal climá-
tica do país, em junho 2009.

Pensar Verde – O Sr esteve à frente, por 
quase oito anos, da secretaria do Meio 
Ambiente e do Verde da maior cidade 

Entrevista
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“Penso que a radicalidade de nossas ideias faz com que 
elas continuem muito avançadas para a grande maioria. 
Elas são muito de vanguarda, seja para a classe mais rica, 
seja para a classe média, seja para a classe trabalhadora.”

brasileira, São Paulo. Foram várias expe-
riências exitosas  que são replicadas em 
outras grandes cidades, como a inspeção 
veicular, captação de gás metanos de ater-
ros sanitários, parques lineares etc. Tais 
experiências poderiam ser exitosas em 
larga escala, em um país de proporções 
continentais como o Brasil? E como seria?

Eduardo Jorge - Sim, a experiência foi e é 
importante para o Brasil. São Paulo é uma 
cidade nacional. É o núcleo duro da forma-
ção capitalista brasileira, para o mal e para 

o bem, nos últimos 100 anos. Se a capital paulista, com todas 
suas dificuldades, limitações e contradições pode se mover na 
direção da sustentabilidade, por que outras não podem? Por 
que os estados e a própria federação não podem?
 Veja que não quero dizer que imitem São Paulo em 
suas soluções, a questão ambiental é sempre uma combinação 
de global e local. Portanto, cada comunidade tem de ter em 
mente suas características locais, problemas e soluções pró-
prias. O que é importante é ter a consciência de que é preciso 
mudar a forma antiga de viver do capitalismo e do socialismo.

Pensar Verde – A vontade política conta muito ao se pensar 
em programas e políticas públicas horizontais... 
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Eduardo Jorge - Mais decisivo do que vontade política é o diá-
logo ambiental com todos os segmentos da sociedade. É preciso 
circular as informações. É preciso ouvir as opiniões das pessoas. 
 É preciso criar novos consensos para novas formas de 
viver. É preciso superar a distância insustentável entre a extre-
ma pobreza e a extrema riqueza. Não é sustentável a distância 
de nível de vida dos Estados Unidos da América  e da Etiópia. 
É preciso ter iniciativa nacional, porém também é preciso ter a 
consciência de que o equilíbrio passa por nova governabilidade 
mundial.
 Às vezes sinto que alguns ecologistas ou verdes querem 
impor uma espécie de ditadura verde sobre os temas econômi-
cos e sociais. Pelo que eu entendi, o que se deve buscar é um 
equilíbrio do ecológico/social/econômico. 

 Nossa espécie é a causa dos desequi-
líbrios, porém não é desejável uma solução 
que não passe por nós. Já fomos expulsos 
uma vez do paraíso terrestre, acho que não 
queremos repetir esta história.

Pensar Verde – O ano está começando. 
Quais seus planos para 2014?
Eduardo Jorge - Com o fim do trabalho na 
secretaria do meio ambiente em 2013, vol-
tei para o meu cargo de médico de saúde 
pública concursado há 37 anos na secretaria 
estadual de saúde de São Paulo.

Entrevista

“O Partido Verde foi a primeira força política em todo o mundo que de-
fendeu a ideia do equilíbrio entre justiça social, economia e trabalho e 

meio ambiente.” 
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Pensar Verde – E para finalizar: quais os 
principais desafios para os verdes nos pró-
ximos anos?
Eduardo Jorge - O Partido Verde foi a pri-
meira força política em todo o mundo que 
defendeu a ideia do equilíbrio entre justiça 
social, economia e trabalho e meio ambien-
te. Isto nos idos de 1968 do século passado. 
Assim, ele se tornou uma presença necessá-
ria da Austrália à Alemanha, da África do Sul 
à Colômbia.
 O Brasil também tem o seu Partido 
Verde desde a década de 1980. Foi muito 
hostilizado pelos partidos tradicionais ca-
pitalistas ou socialistas no século passado, 
porém sobreviveu para trazer até hoje a 
bandeira verde e para ver, progressivamen-
te, outras forças começarem a incorporar os 
temas ambientais. Isto é bom. Isto também 
é uma vitória nossa.
 No entanto, penso que a radicalida-
de de nossas ideias faz com que elas conti-
nuem muito avançadas para a grande maio-
ria. Elas são muito de vanguarda, seja para 
a classe mais rica, para a classe média, seja  
para as classe trabalhadora. 
 Assim, devemos continuar e apro-
fundar nossa comunicação política com o 
povo, ampliar e democratizar as estruturas 
do PV para receber cada vez mais cidadãos 
que se interessam por nossas teses e querem 
crescer politicamente e com autonomia co-
nosco. 
 Precisamos participar ativamente 
da democracia representativa, principal-
mente dos parlamentos, que são a alma 
deste tipo de democracia, sem esquecer que 
existem os espaços de democracia direta e 
participativa, como complementares e críti-
cas à espécie representativa. 
 Além disso, participar nos movi-
mentos sociais, nas ruas, nos parlamentos 
e executivos, não fugir ao debate com os 
partidos conservadores ou socialistas, mas 

também saber quando é interessante fazer alianças com eles, 
desde que nossas teses sejam levadas em conta, respeitadas, 
experimentadas na prática e assim possamos avançar na nossa 
revolução verde.

“Precisamos participar ativamente 
da democracia representativa, prin-
cipalmente dos parlamentos, que 
são a alma deste tipo de democra-
cia, sem esquecer que existem os 

espaços de democracia direta e par-
ticipativa, como complementares e 
críticas à espécie representativa.”
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