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EDITORIAL
A copa do mundo e as eleições fizeram de 2014 um ano atípico para os brasileiros, em que os meses 

e os dias pareceram mais curtos e a pauta da grande imprensa e das rodas de conversa girou em torno 
desses dois eventos.

A 12ª edição da Pensar Verde está com uma proposta diferente. Sabemos que alguns assuntos preci-
sam ser pensados e discutidos, sempre. Ao finalizarmos mais um processo eleitoral no Brasil, uma análise 
sobre a ascensão do conservadorismo se faz necessária. As bancadas religiosa, de segurança e ruralista 
cresceram. Candidatos que defendiam temas progressistas não obtiveram um número expressivo de votos. 
Os manifestantes de junho de 2013 não compareceram às urnas. Por isso, resolvemos abrir esta edição 
tentando fazer uma leitura deste novo quadro político. 

Além disso, fomos buscar dois temas relevantes para o futuro do Brasil: a eminência de uma crise 
energética e a laicidade do Estado. Convidamos especialistas para nos ajudar a entender essas duas questões 
e, com isso, facilitar o direcionamento das ações que deverão ser tomadas nos próximos anos. 

No Brasil, mais de 90% da energia é produzida nas hidrelétricas. O abastecimento e a distribuição 
de energia, intimamente relacionados com a estiagem atípica de água, principalmente nas regiões Sudeste 
e Nordeste, evidenciam a urgência de investimento em novas fontes alternativas e menos onerosas de 
energia. Cabe ressaltar que a crise energética existe e aumenta de forma galopante o que poderia ser 
evitado com ações governamentais de incentivo à geração de energia alternativa, como defendem os 
verdes há décadas.

Outra bandeira verde que está em alta nos debates dos presidenciáveis é a laicidade do Estado e o 
respeito à diversidade religiosa. O Brasil é oficialmente um Estado laico e a Constituição Brasileira  e outras 
legislações preveem a liberdade de crença religiosa, além de proteção e respeito a todas as manifestações 
religiosas. Porém, algumas práticas apontam o oposto. Por isso fomos buscar a opinião de especialistas 
sobre o tema para tentar responder se o Estado é realmente laico e como este processo relaciona-se com 
a democracia.

Para finalizar esta edição, percorremos várias cidades com Eduardo Jorge, candidato do PV à Presi-
dência da República, para fazer uma avaliação da recepção das diretrizes do programa de governo Viver 
Bem, Viver Verde, construído de forma coletiva com a militância verde. E aproveitamos a oportunidade 
para entrevistá-lo mais uma vez e coletar suas impressões sobre a campanha eleitoral para presidente, 
seus principais desafios e aprendizados. 

Dessa forma, seguimos, então, com o propósito de fazer ler e refletir. Boa leitura!
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Que o número 
do eleitorado 

brasileiro saltou 
de 135.804.433 

eleitores em 2010 
para 141.824.607 
em 2014 e mais 
da metade do 
eleitorado é 

composta por 
mulheres (52,13%)?  

O Partido Verde 
elegeu 1 deputado 

distrital, 26 
estaduais, 8 

federais, uma vice-
governadora e 

dois suplentes ao 
Senado.

Fonte:Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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O CONSERVADORISMO 
NAS ELEIÇÕES DE 2014

Nas últimas eleições, políticos conservadores consolidaram-se no pleito. 
Com isso, as bancadas evangélica, ruralista e de segurança ampliaram sua 
participação no Congresso Nacional. A partir de 2015, quando assumirem seus 
cargos, temas considerados mais liberais, como a descriminalização do aborto 
e a legalização do casamento gay, têm poucas chances de serem abordados. 
Para muitos cientistas políticos, isso reflete o pensamento conservador de par-
te da sociedade. 

José Carlos Lima, Secretário Nacional de Comunicação do Partido Verde, 
argumenta, em seu artigo, que a mudança no parlamento após as eleições 
não representou avanço. Ao contrário, aumentou, sim, a representação da 
bancada defensora de teses retrógradas. Ele afirma, ainda, que os jovens que 
se organizaram nas redes sociais e foram às ruas protestar estimularam os 
progressistas a defenderem teses avançadas. Porém, no período eleitoral, tais 
teses não se converteram em votos e o debate de temas como aborto, drogas e 
desenvolvimento sustentável não sensibilizou a população. José Carlos analisa 
a nova conjuntura e faz um convite à reflexão sobre os rumos que o Partido 
Verde pode seguir.

Já o mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), 
Daniel Cara, aponta, em seu artigo, que a onda conservadora parlamentarista 
tem tomado conta do Brasil há tempos. Ele explica que, sociologicamente, 
esse fenômeno tem três prismas de observação: uma onda passageira; o ápice 
de um período efêmero de intolerância social e política ou o de que o conser-
vadorismo foi crescendo ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, lança 
sua opinião sobre a postura que a presidente reeleita precisará adotar para 
avançar, principalmente em assuntos pautados nos Direitos Humanos.



É preciso combater o conservadorismo 
na política brasileira
>Daniel Cara

 

O que aconteceu com 
o Brasil e com o PV?
> José Carlos Lima



O que aconteceu com 
o Brasil e com o PV?
> José Carlos Lima

O resultado eleitoral brasileiro não foi 
bom, não foi mesmo. A sociedade escolheu 
e votou - salvo raríssimas exceções -, nos 
mais conservadores, nos mais endinheira-
dos, nos defensores de soluções violentas e 
nos detentores de máquinas eleitorais para 
compor o Congresso Nacional. O nosso par-
lamento foi modificado, mas a mudança não 
representou avanço algum. Ao contrário, 
houve aumento das bancadas defensoras de 
teses retrógradas.

Os verdes e demais partidos ou polí-
ticos defensores de causas progressistas, de-
pendentes do chamado “voto de opinião”, 
brigaram com as urnas, tiveram suas banca-

“O resultado eleitoral brasileiro 
não foi bom, não foi mesmo. 

A sociedade escolheu e votou - 
salvo raríssimas exceções-, nos 
mais conservadores, nos mais 
endinheirados, nos defensores 

de soluções violentas e nos 
detentores de máquinas eleitorais 

para compor o Congresso 
Nacional. O nosso parlamento 

foi modificado, mas a mudança 
não representou avanço algum. 

Ao contrário, houve aumento das 
bancadas defensoras de teses 

retrógradas”.



das e votos diminuídos. Suas teses, ao que 
tudo indica, pereceram e foram rejeitadas 
pela sociedade, pelo menos na presente 
conjuntura.

Tudo era previsível? Não. O Partido 
Verde, como os demais partidos, foi surpre-
endido pelos movimentos de junho de 2013. 
Ao analisar as manifestações e o porquê de 
não estar próximo daqueles acontecimen-
tos, o PV detectou suas próprias debilidades 
em um planejamento estratégico elabo-
rado depois dos acontecimentos, mas não 
implementou as medidas apontadas como 
adequadas pelo planejamento para superar 
suas fraquezas.

Os jovens, que começaram a ser mobi-
lizados por meio das redes sociais, deixaram 

seus quartos, os computadores e ganharam as ruas, demons-
trando suas insatisfações com o governo, com os partidos, com 
os grupos de comunicação da grande imprensa e com a classe 
política. Assustaram os conservadores e os detentores de man-
datos ao mesmo tempo que estimularam os setores progressis-
tas a defenderem teses avançadas.

A juventude, majoritariamente oriunda da classe mé-
dia, apontava em cartazes com frases emblemáticas - “não é 
pelos vinte centavos” ou “desculpem os transtornos, estamos 
mudando oBrasil” -, que queriam mudanças. Porém, as causas 
de suas inquietações não eram completamente detectáveis. 
Tanto que cartazes diziam: “são tantos os problemas que não 
cabem num cartaz”. Clamavam por mudanças sem dizer quais 
mudanças estavam dispostos a aceitar.

Sem organização, sem conhecer as regras do jogo polí-
tico e sem uma pauta definida, os jovens voltaram para casa, 
prometendo ficar de olho na atitude dos dirigentes do país. As 

“A juventude, majoritariamente oriunda da 
classe média, apontava em cartazes com frases 
emblemáticas - “não é pelos vinte centavos” ou 
“desculpem os transtornos, estamos mudando o 

Brasil” -, que queriam mudanças. Porém, as causas 
de suas inquietações não eram completamente 

detectáveis.”
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imagens das ruas, os cartazes, as mensagens e a força das redes 
sociais ficaram para ser interpretadas pelas forças políticas or-
ganizadas em partidos feitos para disputar eleições.

Cada setor leu, com sua lente, os movimentos de junho 
de 2013. Na verdade, o que incomodava os jovens incomodava 
também os seus pais: a alta carga tributária, as altas taxas de 
juros, a ineficiência dos serviços públicos, a crescente violência 
urbana, a queda da qualidade de vida nas cidades, as frequen-
tes denúncias de corrupção, as manobras políticas em busca de 
mais poder, o baixo crescimento econômico etc.

Depois de ler e interpretar o desejo dos meninos, cada 
força tentou responder do seu jeito às provocações dos carta-
zes. Os partidos das esquerdas radicais continuaram nas ruas 
experimentando soluções também radicais, lutando pela deses-
tabilização do poder e foram combatidos com a judicialização 
da política e com a prisão das lideranças envolvidas nos atos 
polêmicos. Algumas mudanças foram propostas pelo Governo 
Federal, mas não prosperaram, como foi o caso do plebiscito, 
abortado por aliados do Planalto. A Organização dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) impetrou uma Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADIN) junto ao STF para proibir a 
doação financeira de empresas para a cam-
panha eleitoral, mas, mesmo alcançando 
votos para aprovação, a conclusão do julga-
mento da Ação foi postergada com um pe-
dido de vista do ministro Gilmar Mendes. As 
duas principais forças políticas do país, PT 
e PSDB, prosseguiram em um enfrentamen-
to, dentro e fora do parlamento, em temas 
sobre as obras para Copa do Mundo, o su-
perfaturamento de obras públicas, o desvio 
de recursos na Petrobras, o julgamento dos 
mensaleiros, entre outros.

Para as eleições, a oposição usou o 
clima das ruas a fim de estimular o movi-
mento anti-petista e anti-governo e mobili-
zar o voto de insatisfação. Os petistas e seus 
aliados usaram a proteção da máquina pú-
blica para manter os redutos eleitorais, ao 
mesmo tempo em que criaram um exérci-

“Cada setor leu, com sua lente, os movimentos de junho de 
2013. Na verdade, o que incomodava os jovens incomodava 

também os seus pais: alta carga tributária, as altas taxas 
de juros, a ineficiência dos serviços públicos, a crescente 

violência urbana, a queda da qualidade de vida nas cidades, as 
frequentes denúncias de corrupção, as manobras políticas em 

busca de mais poder, o baixo crescimento econômico etc.”
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to de militantes nas redes sociais para en-
frentar o debate ideológico. Os detentores 
de bandeiras progressistas, acreditando nas 
mudanças, retiraram da gaveta suas mais 
avançadas teses para, com orgulho, expô-
-las ao povo.

As eleições proporcionais foram ven-
cidas pelos candidatos apoiados em má-
quinas públicas, pelos representantes de 
igrejas neopentecostais, defensores de teses 
conservadoras (bancada evangélica), pelos 
defensores de soluções violentas para com-
bater a violência (bancada da bala) e pelos 
endinheirados. Grande parte dos defensores 
de causas avançadas e progressistas foram 
derrotados e viram seus votos murcharem 
em números insignificantes.

A eleição majoritária presidencial di-
vidiu o Brasil ao meio. De um lado o petis-
mo e de outro o anti-petismo. Não houve 
espaço para o debate de temas como abor-
to, drogas, alimentos orgânicos, por exem-
plo. Até as melhores teses ambientalistas 
do desenvolvimento sustentável não sen-
sibilizaram a população e não motivaram 
o abandono do maniqueísmo que tomou 
conta o Brasil.

Por que os jovens que foram às ruas 
não apareceram nas urnas? Será que o am-

biente político não é mesmo o ambiente que os atrai? Será que 
a nossa juventude não acredita nas eleições como instrumento 
de mudanças?

O resultado eleitoral, encerrado nas urnas, foi pelo voto 
conservador. A oposição apresentou propostas de mudanças 
pela direita e até posturas de extrema direita e reacionárias se 
fizeram notar no país. O voto no governo também foi um voto 
conservador, foi um voto para manter o que o PT chamou de 
conquistas e que nada mais são que propostas assistencialistas. 
O embate parlamentar irá para o Senado, onde a oposição será 
liderada por José Serra, Álvaro Dias e Tarso Jereissati. A Câmara 
dos Deputados será a casa conservadora e de direita.

O PT tentará ganhar novamente as ruas, com as propos-
tas de reforma política via plebiscito. Usará o poder que tem 
para tentar regulamentar a imprensa e dominará as redes so-
ciais, usando-a como instrumento para atacar os adversários 
do governo. A Rede Sustentabilidade será criada, disputando 
conosco e com o PSOL a faixa de votos da classe média e da 
juventude.

O debate das teses de sustentabilidade ficarão em segun-
do plano. Seremos derrotados. Juntamente com as populações 
indígenas, no debate contra a flexibilização do uso dos territó-
rios protegidos para mineração e aproveitamento de recursos 
hídricos.

Temos dois caminhos: ir para um abrigo seguro para pas-
sar a tempestade ou correr para a chuva e enfrentar a tempes-
tade junto com a sociedade. Podemos fazer as duas coisas.

José Carlos Lima

 É advogado, diretor da Fundação 
Verde Herbert Daniel e Secretário 
Nacional de Comunicação do 
Partido Verde.

“O PT tentará ganhar novamente as ruas, com as propostas de 
reforma política via plebiscito. Usará o poder que tem para tentar 

regulamentar a imprensa e dominará as redes sociais, usando-a como 
instrumento para atacar os adversários do governo.”
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 Quase todos os analistas políticos 
são unânimes em afirmar: a composição 
do Congresso Nacional a partir de 2015 é 
a mais conservadora desde o processo de 
redemocratização do País. Trata-se de uma 
constatação alarmante. As próximas legis-
laturas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal serão agressivas perante qual-
quer tema pautado pela defesa dos direitos 
humanos, especialmente os direitos civis e 
sociais.

Estudos mostram que algumas ban-
cadas tiveram crescimento vertiginoso. Se-
gundo o Diap (Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar), no próximo 
ano teremos mais parlamentares eleitos 
por movimentos cristãos fundamentalistas, 
além da ampliação da representatividade 
dos ruralistas e empresários.

E quase não há bancada partidária 
que passe incólume ao fenômeno: em pra-
ticamente todos os partidos é possível ve-
rificar o crescimento do conservadorismo. 
Exceção feita ao PSOL (Partido Socialismo 
e Liberdade), todas as demais agremiações 
representadas no Congresso Nacional pos-
suem pelo menos um parlamentar dedica-
do a barrar a primazia constitucional dos 
direitos humanos.

O avanço conservador é um fenôme-
no de fácil observação empírica e sociológi-
ca e não se restringe ao voto, pois tem colo-
nizado a vida cotidiana. Ao longo dos anos, 
desde a redemocratização, o conservadoris-
mo não apenas perdeu o constrangimento 

É preciso combater o conservadorismo 
na política brasileira
>Daniel Cara

“...é possível verificar 
o crescimento do 

conservadorismo. Exceção feita 
ao PSOL (Partido Socialismo 

e Liberdade), todas as demais 
agremiações representadas no 
Congresso Nacional possuem 
pelo menos um parlamentar 
dedicado a barrar a primazia 

constitucional dos direitos 
humanos.”
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para se manifestar, como passou a expressar 
certo orgulho em afirmar suas posições.

Dito de outro modo, o que era cha-
mado de onda conservadora tem se trans-
formado em um tsunami, capaz de fazer 
cair a máscara de um país que divulga, com 
grave desfaçatez e falso orgulho, uma cultu-
ra política definida pela tolerância.

Sociologicamente, há três prismas de 
observação para as eleições de 2014. O pri-
meiro e mais otimista, encara o pleito como 
a manifestação de uma onda passageira de 

conservadorismo. O segundo trata essa última disputa eleitoral 
como o ápice de um período efêmero de intolerância social e 
política. Por último, o prisma mais realista, lógico e não me-
nos alarmante: o conservadorismo foi crescendo ao longo dos 
últimos anos, alimentado pelo avanço do neopentecostalismo 
e dos movimentos carismáticos e ortodoxos no seio do catolicis-
mo. Ele continua crescendo e precisa ser enfrentado.

Por conservadorismo aqui se compreende uma visão so-
cial e política dedicada à manutenção do status quo ou à afir-
mação de comportamentos e arranjos sociais desatualizados e 
distantes de qualquer diálogo com a sociedade atual.

A única composição familiar aceita, por exemplo, é aque-
la baseada na união heterossexual de um homem com uma 
mulher, preferencialmente capaz de gerar filhos. Políticas de 
ações afirmativas, como cotas raciais e sociais, são indesejadas. 
Os conservadores também não aceitam a promoção da cidada-
nia e das pautas políticas de expressivos grupos sociais brasilei-
ros das mais diversas características, como: índios, quilombo-
las, ribeirinhos, sem-terra, sem-teto, gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, praticantes de religiões de matriz africana, ciganos 
etc. Além desses, são alvos do conservadorismo nas grandes ci-
dades, mas sem tantos prejuízos cotidianos, os ciclistas, skatis-
tas, surfistas, rappers, manifestantes políticos e culturais, etc. 
Aqueles que fogem ao padrão de comportamento socialmente 
determinado e aceito não ficam ilesos.

Diante desse fenômeno – que parece ter vindo para ficar 
–, é importante refletir sobre as atitudes dos agentes políticos. 
O cancelamento da distribuição do kit anti-homofobia para as 
escolas públicas, logo no início do primeiro mandato da presi-
denta Dilma Rousseff, foi um marco. A partir dali, a bancada 
cristã fundamentalista soube que poderia aumentar a aposta 
contra o Governo em todos os temas comportamentais. Desde 
então, sempre aumentou e sempre venceu.

A postura do Poder Executivo na votação do Código Flo-
restal foi outra sinalização ruim. Embora a presidenta seja filia-
da ao Partido dos Trabalhadores, agremiação política com his-
tórica pauta ambiental, ela demonstrou disposição insuficiente 

“A única composição familiar aceita, por exemplo, é aquela 
baseada na união heterossexual de um homem com uma mulher, 

preferencialmente capaz de gerar filhos. Políticas de ações 
afirmativas, como cotas raciais e sociais, são indesejadas. Os 

conservadores também não aceitam a promoção da cidadania e das 
pautas políticas de expressivos grupos sociais brasileiros...”



ou leniente para enfrentar os ruralistas. Logo depois, aprofun-
dou sua relação com a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), es-
tabelecendo total abertura para acordos com os proprietários 
de terras. A construção das hidrelétricas na Amazônia Legal, 
especialmente Belo Monte, e a polêmica (e sangrenta) questão 
indígena são bons exemplos sobre quem é mais ouvido e mais 
influencia o Palácio do Planalto.

Em 2012, a Lei das Cotas só foi aprovada graças ao seu 
apelo eleitoral, à militância da sociedade civil e também ao 
inesperado apoio do senador José Sarney (PMDB-AP), na épo-
ca presidente do Senado Federal. A matéria estava parada na 
Casa desde 2008, sem qualquer esforço do Governo Federal em 
pautá-la.

Por último, foi decepcionante verificar a postura do 
Poder Executivo na votação do Plano Nacional de Educação. 
Em uma diretriz, o texto do PNE evidenciava a necessidade de 
priorizar nas, escolas brasileiras, o combate a todas as formas 
de discriminação e, especialmente, aquelas mais presentes nos 
ambientes escolares: a homofobia, o machismo e o racismo.

Com medo de enfrentar o monstro do cristianismo con-
servador que o próprio Palácio do Planalto deixou crescer den-
tro do Parlamento ao longo de quase quatro anos, o Governo 
Federal abriu mão de tentar manter a redação progressista e 
com melhor amparo nas questões pedagógicas. Cedeu, nova e 
decisivamente, para o conservadorismo do Congresso Nacio-
nal, numericamente muito menor do que o que será verificado 
na próxima legislatura. Ou seja, se tivemos tantas derrotas en-
tre 2011 e 2014, o cenário promete ser muito pior entre 2015 
e 2018.

A função de um governante não é apenas seguir cega-
mente as demandas do eleitorado, ou de uma parte signifi-

“Por último, foi decepcionante 
verificar a postura do Poder 

Executivo na votação do Plano 
Nacional de Educação. Em 

uma diretriz, o texto do PNE 
evidenciava a necessidade de 

priorizar, nas escolas brasileiras, 
o combate a todas as formas de 
discriminação e, especialmente, 

aquelas mais presentes 
nos ambientes escolares: a 
homofobia, o machismo e o 

racismo.”
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cativa e ruidosa dele. No caso do Brasil, é 
obrigação do agente político primar pelos 
princípios republicanos asseverados na 
Constituição Federal e na Declaração dos 
Direitos Humanos. Cabe a ele, portanto, en-
frentar a impopularidade de uma decisão 
perante um setor, mesmo que isso signifi-
que a defesa do interesse de uma minoria 
sociológica. Não fosse assim, os países não 
teriam evoluído, as democracias não teriam 
avançado e ainda viveríamos em uma colô-
nia escravocrata.

Engana-se quem acredita que a der-
rota do candidato Aécio Neves (PSDB-MG) 
na disputa presidencial, fortemente apoia-
do pelo campo majoritário do conservado-
rismo, tenha significado a vitória de uma 
compreensão progressista e humana de 
Brasil. Antes, foi a vitória de um projeto de 
poder que beneficiou corretamente os mais 
pobres e a verdadeira classe média. O que 
decidiu as eleições foi a situação de pleno 
emprego, a relevância socioeconômica do 
Bolsa Família e os programas de oportuni-
dades educacionais (Prouni, Pronatec e Fies) 
desenhados a partir da Era Lula.

Vitoriosa diante de uma oposição que 
cresceu alimentada também pelo conserva-
dorismo, caberá agora a Dilma Rousseff a 
construção de pontes de diálogo com todas 
as forças políticas brasileiras. Contudo, ela 
deve fazer isso alicerçada em um compro-
misso programático com os movimentos so-
ciais e os setores progressistas da sociedade 
civil, determinando uma nova estratégia de 
governo. Dessa vez, espera-se dela uma pos-

“Engana-se quem acredita que a derrota do candidato Aécio Neves 
(PSDB-MG) na disputa presidencial, fortemente apoiado pelo campo 
majoritário do conservadorismo, tenha significado a vitória de uma 
compreensão progressista e humana de Brasil. Antes, foi a vitória de 
um projeto de poder que beneficiou corretamente os mais pobres e 

a verdadeira classe média.” 

tura mais corajosa, menos insegura e nada vacilante. Ou seja, 
precisa ser muito diferente do que foi em seu primeiro manda-
to. A imagem do “coração valente” da presidenta, decantada 
como estratégia de marketing de sua campanha eleitoral, não 
encontra amparo na verificação analítica dos anos entre 2011 
e 2014.

A presidenta Dilma deve ser corajosa e firme por dois 
motivos: primeiro, as lideranças do conservadorismo brasilei-
ro são altamente desrespeitosas e agressivas, logo precisam ser 
contidas. E sabem que ficaram muito próximas de conquistar o 
poder. Não cederam, embora caiba à mandatária do país a bus-
ca do diálogo, desde que seja balizado por princípios. Segundo, 
o Brasil precisa ser um país de todos e para todos, pautado 
pelos Direitos Humanos. E isto não figura no projeto de nação 
dos mais eminentes e orgulhosos conservadores.

Daniel Cara

Doutorando da Faculdade 
de Educação (USP),  mestre 
e m  C i ê n c i a  P o l í t i c a 
(USP). É coordenador geral da 
Campanha Nacional Pelo Direito à 
Educação e titular do Fórum 
Nac iona l  de  Educação.  É 
colunista do UOL Educação e 
possui blog na Revista Educação.
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ENERGIA – VAI TER CRISE?

No Brasil, mais de 90% da energia é produzida nas hidrelétricas que 
dependem de água em níveis adequados em seus reservatórios para gerar 
energia. Em 2014, a estiagem de água, principalmente nas regiões Sudeste 
e Nordeste, revela que o setor energético do país está no limite. Na Represa 
Três Marias, localizada em Minas Gerais, o nível útil da represa chegou a zero, 
marcando o pior nível de sua história. Ainda em Minas Gerais, no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, a nascente do Rio São Francisco secou. Con-
siderado o maior rio totalmente brasileiro, a Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco abrange 639.219 Km² de área de drenagem e sua vazão média é de 
2.850 m³ por segundo, o que equivale a 2% do total do país. Em São Paulo, 
o Sistema Cantareira, maior dos sistemas administrados pela Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), está utilizando o volume 
morto (reserva de água que fica abaixo da captação das represas) desde 15 
de maio. Em julho de 2014, o nível de armazenagem do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste (SE/CO), responsável por 70% da capacidade instalada do Sistema 
Interligado Nacional (SIN), chegou a 34,30% da capacidade máxima, o menor 
nível registrado para o mês desde 2001.

O economista Adriano Pires afirma em seu artigo que o agravante para a 
crise energética no Brasil é fruto de decisões políticas imediatistas, sem com-
promisso ou preocupação com diagnósticos técnicos e sem ações concretas 
de planejamento para a oferta de energia no país.  De acordo com Adriano, 
desde 2013 o governo federal vem realizando um conjunto de medidas pa-
liativas para cobrir os gastos extraordinários relacionados ao acionamento de 
usinas termelétricas. O economista aborda, ainda, a “exposição involuntária” 
que as distribuidoras têm vivido desde a Lei nº 12.783/13, uma vez que, dos 
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três leilões de ajuste previstos para 2013,                                                                                 
um foi cancelado e os outros dois termina-
ram sem negociação por não haver vende-
dores interessados em ofertar energia ao 
preço máximo.

Por sua vez, o professor José Gol-
demberg, explica, em seu artigo, que a cri-
se energética já é anunciada desde 2001, 
quando  os reservatórios de água das hi-
droelétricas não eram suficientes para 
enfrentar longos períodos de estiagem. 
Segundo ele, este problema existe desde 
a década de 80, causado pela expansão 
da geração hidroelétrica desacompanha-
da da expansão dos reservatórios. Para 
Goldemberg, o Governo substituiu a crise 
de água por uma crise financeira: o cus-
to da eletricidade já subiu cerca de 20% 
este ano e só não subiu mais porque as 
distribuidoras de eletricidade assumiram 
dívidas de mais de R$ 10 bilhões de reais, 
que serão pagas a partir do ano que vem 
e ocasionarão novos aumentos de tarifas. 
Para ele, a solução seria abrir o setor para 
atrair mais investimento em outras fontes 
de energia alternativa como eólica, solar e 
de biomassa.
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Setor Elétrico no Limite
>Adriano Pires

Energia: vai ter crise?
>José Goldemberg
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Setor Elétrico no Limite 
> Adriano Pires

O setor elétrico brasileiro vem apresentando sinais de 
que está no limite. Uma série de fatores está tornando a fra-
gilidade do setor mais evidente: baixo nível dos reservatórios, 
atraso nas obras, maior acionamento térmico, interrupções no 
fornecimento de energia elétrica e preocupação de distribuido-
res, geradores, transmissores, consumidores e do próprio gover-
no de como e quem vai pagar a conta criada a partir da MP 579. 
O agravante está no viés político e imediatista das soluções, que 
não denotam compromisso ou preocupação com diagnósticos 
técnicos e ações concretas de planejamento para a oferta de 
energia no país.

Em julho de 2014, o nível de armazenagem do subsiste-
ma Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO), responsável por 70% da capa-
cidade instalada do Sistema Interligado Nacional (SIN), chegou 
a 34,30% da capacidade máxima, o menor nível registrado para 
o mês desde 2001. 

O país, cuja geração de energia elétrica é baseada 

“Em julho de 
2014, o nível de 

armazenagem do 
subsistema Sudeste/

Centro-Oeste (SE/
CO), responsável por 
70% da capacidade 

instalada do 
Sistema Interligado 

Nacional (SIN), 
chegou a 34,30% da 
capacidade máxima, 

o menor nível 
registrado para o 
mês desde 2001.” 
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predominantemente na fonte hídrica1, 
começa a ampliar a dependência pela 
fonte térmica. Desde outubro de 2012, 
quando a falta de chuvas deixou o nível 
dos reservatórios abaixo do necessário, 
as usinas termoelétricas tiveram que ser 
despachadas para assegurar o fornecimento 
de energia.  

Em 2013, o nível dos reservatórios, 
embora melhores do que em 2012, per-
maneceram baixos, exigindo complemen-
tação térmica ao longo de todo o ano. O 
ano de 2014 não fugiu à regra e começou 
com níveis baixíssimos dos reservatórios 
associados a picos de consumo, exigindo a 
permanência das usinas térmicas ligadas a 
todo vapor. Conforme mostra o Gráfico 1, 
em 2013 a geração térmica convencional 
atingiu uma média de 10,6 mil MWmédios. 

1 A fonte hídrica representou 70,6% da matriz elétrica brasileira em 
2013, segundo dados do Relatório Síntese do Balanço Energético Na-
cional (BEN) de 2014.

Em maio de 2014, foi atingido o maior valor de geração 
térmica registrado desde 2001, 14,3 mil MWmédios, e 
a média para este ano (jan-mai) está em 13,4 mil MW-
médios.

Diante desse cenário, o Preço de Liquidação das 
Diferenças (PLD), que determina o valor da comerciali-
zação da energia no mercado livre, atingiu o máximo 
estabelecido pela Aneel para 2014, R$ 822,83/MWh, na 
primeira semana de fevereiro e o maior patamar desde 
2008, quando foi de R$569,59/MWh. O PLD permaneceu 
em seu valor máximo durante os meses de fevereiro, 
março, abril e maio, com exceção da segunda semana 
de maio. 

Diante da falta de recursos e soluções, as distri-
buidoras cobraram auxílio do governo. Nesse sentido, 
desde 2013, o governo vem realizando um conjunto de 
medidas paliativas. Para cobrir os gastos extraordinários 
imediatos relacionados ao forte acionamento de usinas 
termelétricas e na descontratação das distribuidoras, 
em 2013 o governo, por meio de aportes do Tesouro na 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), repassou 

Gráfico 1 - Geração de Energia Térmica Convencional no SIN
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Fonte: ONS

“Desde outubro de 2012, quando a 
falta de chuvas deixou o nível dos 

reservatórios abaixo do necessário, as usinas 
termoelétricas tiveram que ser despachadas 
para assegurar o fornecimento de energia.”
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R$ 9,6 bilhões às distribuidoras de energia elétrica. 
As distribuidoras de energia elétrica estão em uma “ex-

posição involuntária”, por um conjunto de fatores cujo início 
deve-se à Lei nº 12.783/13. Dos três leilões de ajuste previstos 
para 2013, um foi cancelado e os dois realizados terminaram 
sem negociação, por não haver vendedores interessados em 
ofertar energia ao preço máximo, uma vez que o mercado de 
curto prazo apresentava preços mais atrativos na época. 

Já em 2014, diante da permanência do acionamento tér-
mico e do prometido desconto nas tarifas de energia elétrica, 
em pleno ano eleitoral, o governo anunciou um novo pacote 
de medidas de auxílio às concessionárias de distribuição de 
energia elétrica. O anuncio do governo se resumiu a repasses 
provenientes da Conta Centralizadora (ACR), administrada pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e finan-
ciada por um conjunto de dez bancos2, que inicialmente apor-
taram R$ 11,2 bilhões; o aporte financeiro adicional do Tesouro 
Nacional na CDE de R$ 4 bilhões e; a realização de Leilão de 

2 Sindicato de dez bancos composto por Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica, 
Citbank, Credit Suisse, Itaú Unibanco, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch e Santander.

Tabela 1 - Percentuais de Reajustes Tarifários de 2014 e de Redução Tarifária para os Consumidores Residenciais 
(Baixa Tensão – B1)

Fonte: Aneel

“Já em 2014, diante da permanência do acionamento térmico e 
do prometido desconto nas tarifas de energia elétrica, em pleno 

ano eleitoral, o governo anunciou um novo pacote de medidas de 
auxílio às concessionárias de distribuição de energia elétrica.”
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Energia Existente em abril com início de su-
primento a partir de 1º de maio de 2014. 
Ainda assim, o aporte de 2014 não foi sufi-
ciente e o governo federal vem negociando 
um aditivo de R$ 6,5 bilhões ao crédito ob-
tido anteriormente.

Em meio a toda a problemática do 
setor elétrico, decorrente da busca míope 
pela manutenção da modicidade tarifária, a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el) iniciou o anúncio dos índices de reajuste 
tarifário anual das concessionárias de dis-
tribuição. Os reajustes tarifários concedidos 
estão refletindo, em sua maior parte, o cus-
to da necessidade de acionamento térmico 
e a exposição involuntária das distribuido-
ras no mercado de curto prazo desde 2013. 
Como as térmicas permaneceram ligadas ao 
longo de todo o ano, a magnitude do rea-
juste médio na tarifa de energia elétrica aos 

consumidores finais será de dois dígitos, conforme 
observado na Tabela 1. Para o caso de algumas distri-
buidoras, o reajuste anulou o efeito da redução nas 
tarifas resultante da Lei 12.783/13.

O conjunto de problemas do setor só cresce. 
Está cada vez mais frequente a discussão sobre a 
possibilidade de racionamento sempre associada às 
questões climáticas, mas a razão desta situação vai 
muito além. Em 2013, o governo implantou a Lei nº 
12.783/13, que, por meio da renovação das conces-
sões do setor, buscou reduzir as tarifas num momen-
to de regime de chuvas já adverso, incentivando o 
consumo ao invés de fornecer uma sinalização que 
favorecesse economia e conservação de energia. 

No que se refere à oferta, incentiva-se a cons-
trução de empreendimentos de geração com menor 
energia assegurada, como usinas hidroelétricas a fio 
d’água e usinas eólicas. O resultado está na eviden-
te insegurança no abastecimento e no aumento de 
preços da energia elétrica, uma vez que as usinas 
térmicas terão que permanecer ligadas por períodos 
maiores a cada ano. As adversidades climáticas fazem 
parte da realidade do setor elétrico e são inerentes a 
qualquer sistema, portanto é necessário preparação 
e planejamento para enfrentar as situações desfavo-
ráveis.

“O conjunto de 
problemas do setor 
só cresce. Está cada 
vez mais frequente 
a discussão sobre 
a possibilidade de 

racionamento sempre 
associada às questões 

climáticas, mas a razão 
desta situação vai muito 

além.” 

Adriano Pires

É Economista  formado pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Mestre em planejamento 
energético pela Coordenação de 
Pós-graduação em Engenharia - 
COPPE/UFRJ e Doutor em economia 
industrial pela Universidade Paris 
XIII.É sócio fundador do CBIE - 
Centro Brasileiro de Infraestrutura 
atuando como consul tor  de 
empresas no setor de energia 
elétrica, petróleo e gás natural.
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Energia: vai ter crise?
> José Goldemberg

A resposta a esta pergunta é que já estamos em plena 
crise tanto no suprimento  de eletricidade, como no de deriva-
dos  de petróleo. No caso de eletricidade, o que estamos pre-
senciando é uma repetição dos problemas que o país enfrentou 
em 2001 quando a falta de chuvas durante 2 anos esvaziou os 
reservatórios das hidroelétricas que não conseguiram suprir a 
demanda. O resultado foi a iminência de racionamento, que só 
foi evitado graças à mobilização da própria população em eco-
nomizar eletricidade, o que permitiu enfrentar a crise.

Ficou evidente, em 2001, que os reservatórios de água 
das hidroelétricas não eram suficientes para enfrentar longos 
períodos de estiagem. Este é um problema que vem da década 
de 80 do século passado, quando a expansão da geração hidro-
elétrica não foi acompanhada da expansão dos reservatórios. 
Em geral culpam-se os ambientalistas por terem causado este 
problema, já que argumentam que grandes reservatórios cau-
sam problemas sociais na região em torno das hidroelétricas 

e agridem o meio ambiente. Isto pode ser 
correto na Índia, onde a densidade popula-
cional é muito elevada, mas não é verdade 
no Brasil, ainda há ainda amplas áreas dis-
poníveis. Os custos sociais e ambientais das 
hidroelétricas devem ser comparados com 
os benefícios que a eletricidade traz a gran-
des populações e isto não tem sido feito no 
Brasil.

Para evitar que os problemas de 
2001-2002 se repetissem, o Governo Fede-
ral ampliou o parque térmico de geração de 
eletricidade usando óleo diesel, óleo com-
bustível e até carvão, o que está salvando o 
sistema elétrico de um racionamento desde 
2013, ano em que as chuvas foram fracas. 
Eletricidade das usinas térmicas, é , contu-

“Ficou evidente, em 2001, que os reservatórios de água das 
hidroelétricas não eram suficientes para enfrentar longos 

períodos de estiagem. Este é um problema que vem da 
década de 80 do século passado, quando a expansão da 

geração hidroelétrica não foi acompanhada da expansão dos 
reservatórios.” 
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do, muito mais cara do que a hidroelétrica.
O Governo substitui a crise de água 

por uma crise financeira: o custo da eletri-
cidade já subiu cerca de 20% este ano e só 
não subiu mais porque as distribuidoras de 
eletricidade assumiram dívidas de mais de 
10 bilhões de reais, que serão pagas a par-
tir do ano que vem, o que ocasionará novos 
aumentos de tarifas.

Em 2013 o Governo adotou medidas 
populistas reduzindo as tarifas, o que agra-
vou a crise. Descontos de 20% foram dados 
quando já se sabia que os reservatórios das 
hidroelétricas estavam com problemas, o 
que estimulou o consumo. 

Além disso, a redução do IPI nos pro-
dutos da “linha branca” (geladeiras, ar con-
dicionado e outros) contribuiu ainda mais 

“Em 2013 o Governo adotou 
medidas populistas reduzindo 

as tarifas, o que agravou 
a crise. Descontos de 20% 
foram dados quando já se 

sabia que os reservatórios das 
hidroelétricas estavam com 
problemas, o que estimulou 

o consumo. Além disso, a 
redução do IPI nos produtos 

da “linha branca” (geladeiras, 
ar condicionado e outros) 

contribuiu ainda mais para 
aumentar o consumo.”

“O Governo substitui a crise de água por 
uma crise financeira...”
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para aumentar o consumo.
A estratégia de ampliar apenas o 

parque de geração térmica após a crise de 
2001/2002 foi equivocada. Ao contrário dis-
so, o setor deveria ter sido aberto para atrair 
mais investimentos em energias alternativas 
como a solar, a eólica e a de biomassa. Isto 
não foi feito, no fundo, por motivos ideológi-
cos: os leilões para a contratação de energia 
nova foram organizados de forma a igualar 
os custos de todas as fontes em nome de 
uma demagógica “modicidade tarifária”.

Na realidade eletricidade de biomas-
sa, eólica ou solar custa mais cara que ele-
tricidade de hidroelétricas, mas não tão cara 
como eletricidade das usinas a gás que ope-
ram hoje.

No caso do petróleo, o que ocorreu 
– em nome do combate à inflação – é que, 
desde 2008, o Governo não reajustou o pre-
ço da gasolina, acompanhando o aumento 
do custo do petróleo no mundo. O resultado 
é que hoje a Petrobras importa gasolina e a 
vende a um preço 20% mais baixo, acumu-
lando grandes prejuízos.

As razões pelas quais isto está ocor-

“Na realidade eletricidade 
de biomassa, eólica 
ou solar custa mais 

cara que eletricidade 
de hidroelétricas, mas 

não tão cara como 
eletricidade das usinas a 
gás que operam hoje.”

“... os leilões para 
a contratação de 

energia nova foram 
organizados de 

forma a igualar os 
custos de todas as 

fontes em nome de 
uma demagógica 

“modicidade 
tarifária””.
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José Goldemberg

É Doutor em Ciências Físicas pela 
Universidade de São Paulo. Foi 
professor da Universidade de Paris 
e Princeton. É autor de inúmeros 
trabalhos técnicos e vários livros 
sobre Física Nuclear, Energia e 
Meio Ambiente. Recebeu os Prêmios 
“KPCB Prize for Greentech Policy 
Innovators”, em 2007, “Blue Planet 
Prize”, da Asahi Glass Foundation 
( Japão), 2007, “Trieste Sicence 
Prize”, da Academia de Ciências do 
Terceiro Mundo (TWAS), em 2010,  e 
Prêmio Zayed de Energia do Futuro 
(Zayed Future Energy Prize), na 
categoria Life achievement, em 
2013.

rendo são duas. Por um lado, a produção de petróleo 
em território nacional caiu devido ao esgotamento pro-
gressivo dos poços da Bacia de Campos. A produção no 
PRÉ-SAL só vai resolver este problema dentro de alguns 
anos. Por outro lado, as refinarias não têm capacida-
de de produzir a gasolina necessária ao consumo, que 
cresceu muito. Uma vítima desta política de contenção 
de preços da Petrobras é o Programa de Etanol, que foi 
asfixiado porque os preços do etanol são indexados ao 
preço da gasolina, o que lançou o setor sucro-alcooleiro 
em grave crise. O Governo pode fixar o preço da gaso-
lina, mas não consegue controlar a inflação que afeta 
todos os demais insumos usados na produção de etanol 
(inclusive custo de mão de obra).

O que salvou o país de crises piores na área de 
energia foi o baixo crescimento da economia nos últi-
mos anos. Para que ele volte a crescer, será necessária 
uma melhor infraestrutura energética, que só será con-
seguida atraindo investimentos numa ampla gama de 
fontes além de um esforço sério no sentido de raciona-
lizar o uso de energia no país através do aumento da 
eficiência energética.
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O ESTADO É LAICO?

O Estado laico tem sido motivo de debates intensos em virtude das eleições 
deste ano. Constitucionalmente, o Brasil é um Estado laico onde respeitam-se os 
traços religiosos tradicionais do povo, bem como a não religião. No entanto, os cru-
cifixos que ornamentam as casas legislativas revelam que ainda há um longo cami-
nho para percorrer em busca do efetivo Estado laico. Em muitos casos, os governos 
estaduais ainda convocam igrejas para implementar políticas públicas, como a de 
combate ao crack e à mortalidade infantil ou para a instalação de comunidades 
terapêuticas, geridas por grupos religiosos cristãos, tanto evangélicos quanto cató-
licos.

Em seu artigo, o professor e sociólogo Luiz Antônio Cunha afirma que os esta-
dos não nascem laicos, mas passam por um processo para se tornarem laicos, quan-
do suas políticas se baseiam exclusivamente na soberania popular. O professor tam-
bém explica a importância de se diferenciar laicidade de ateísmo, o qual proclama 
toda e qualquer religião como alienada e alienante, em termos sociais e individuais. 
Seguindo o raciocínio sobre estado laico, Luiz Antônio afirma que no Brasil a laici-
dade é enganosa, principalmente nas escolas públicas, onde cartazes com trechos 
bíblicos e imagens de santos ocupam nichos e crucifixos montam guarda nas salas 
de aula e nas secretarias. Para o professor e sociólogo, está na hora de os políticos 
terem coragem de separar Estado e Igreja(s), hoje confundidos no Executivo, no Le-
gislativo e no Judiciário. Segundo Luiz Antônio Cunha, o vácuo gerado pela omissão 
de nossos governantes, parlamentares e juízes alimenta a simbiose Estado-Igreja(s), 
empecilho material e ideológico para a construção da democracia em nosso país.

Já o advogado Leonardo Almeida Lage, em seu artigo, levanta questões viven-
ciadas no Brasil que agridem a laicidade do Estado, como a imunidade tributária 
para templos religiosos. De acordo com Leonardo, tais privilégios não são verdadei-
ramente igualitários, como a exigência, em alguns estados, de habilitação dos pro-
fessores por comunidades religiosas cristãs, além das dificuldades para a extensão 
da imunidade a imóveis dedicados a rituais da umbanda. Para Leonardo, o desafio 
da laicidade no Brasil se dá na justiça religiosa, ou seja, na transformação do espaço 
público em um local em que todas as opiniões possam receber atenção e em que 
todas as pessoas possam se sentir respeitadas, sem que suas crenças – ou a falta 
delas – sejam consideradas inferiores ou superiores a quaisquer outras.
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Democracia e o desafio da laicidade
>Leonardo Almeida Lage

Laicidade enganosa
>Luiz Antônio Cunha
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Laicidade enganosa
>Luiz Antônio Cunha

Difícil definir o Estado laico, mais fácil dizer o que ele 
não é. Como a democracia, aliás. Isso porque a laicidade do 
Estado é um processo. Os Estados não nasceram laicos. Apro-
ximativamente, podemos dizer que um Estado torna-se laico 
quando prescinde da religião para sua legitimidade, quando 
suas políticas se baseiam exclusivamente na soberania popular. 

O Estado laico respeita todas as crenças religiosas, desde 
que não atentem contra a ordem pública, assim como respeita 
a não crença religiosa. Ele não apoia nem dificulta a difusão 
das ideias religiosas nem das ideias contrárias a essa ou àquela 
religião, ou mesmo a todas elas.

O segundo resultado da laicidade do Estado é que a 
moral coletiva, particularmente a que é sancionada pelas leis, 
deixa de ser tutelada pelas instituições religiosas, passando a 
ser definida no âmbito da soberania popular. Isso quer dizer 
que as leis, inclusive as que têm implicações morais, são ela-
boradas com a participação de todos – dos crentes e dos não 
crentes, enquanto cidadãos. O Estado laico não pode admitir 
imposições de instituições religiosas, para que tal ou qual lei 
seja aprovada, nem que alguma política pública seja muda-
da por causa dos valores religiosos. Mas, ao mesmo tempo, o 
Estado laico não pode desconhecer que os religiosos de todas 
as crenças têm o direito de influenciar a ordem política, fazen-

“O Estado laico respeita todas as crenças religiosas, desde que 
não atentem contra a ordem pública, assim como respeita a não 
crença religiosa. Ele não apoia nem dificulta a difusão das ideias 
religiosas nem das ideias contrárias a essa ou àquela religião, ou 

mesmo a todas elas.”

“Entender bem a 
diferença entre 
a laicidade e o 

ateísmo é de grande 
importância, porque 

os partidários da (con)
fusão política-religião 
sempre proclamam, 
em tom de ameaça: 
“Estado Laico não é 

Estado ateu”.”
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do valer, tanto quanto os não crentes, sua 
própria versão sobre o que é melhor para 
toda a sociedade, de acordo com critérios 
universais.

Em consequência, o Estado laico 
não é confessional nem mesmo com os 
prefixos com que se pretende dissimular 
essa situação: inter, multi, supra ou pluri-
confessional. O Estado laico tampouco se 
confunde com o Estado ateu. Este é o que 
proclama toda e qualquer religião como 
alienada e alienante, em termos sociais 
e individuais. Para combater a alienação, 
o Estado ateu constrange, então, toda e 
qualquer religião. Se não consegue proibi-
la completamente, dificulta ao máximo suas 
práticas, inibe sua difusão e desenvolve 
contínua e sistemática propaganda anti-
religiosa. 

Entender bem a diferença entre a lai-
cidade e o ateísmo é de grande importância, 
porque os partidários da (con)fusão política-
-religião sempre proclamam, em tom de 
ameaça: “Estado Laico não é Estado ateu”. 
Essa é uma afirmação óbvia, mas que traz 
implícita a ideia de que a oposição é entre 
o Estado ateu, de um lado, e o Estado con-
fessional, de outro. Há quem até diga acei-
tar a laicidade do Estado, desde que ela seja 
“autêntica” ou “positiva” – adjetivam para 
desqualificar o substantivo.

Como a democracia, a laicidade do 
Estado parece ser defendida por todos ou 
quase todos, da esquerda à direita. Mas o 
que prevalece é uma laicidade enganosa, 
do faz de conta, como tanta coisa, aliás, na 
nossa política. 

A escola pública é onde a laicidade 
enganosa é mais ostensiva. Quando inda-
gados a respeito, diretores e professores são 
unânimes em dizer que a escola pública é 
laica. No entanto, as paredes estão cheias de 
cartazes com trechos bíblicos, imagens de 
santos ocupam nichos e crucifixos montam 
guarda nas salas de aula e nas secretarias. As 
lições começam com preces e as atividades 
escolares estão permeadas de práticas e pré-
dicas confessionais, mesmo quando a dis-
ciplina ensino religioso não é oferecida. Se 
essa disciplina é ministrada, ela é apresen-
tada aos pais e aos alunos como obrigatória. 
Quando não a querem – direito garantido 
expressamente pela Constituição – as maio-

res dificuldades lhes são impingidas.  
Outro aspecto dessa enganosa laicidade na escola pú-

blica aparece na fala dissimuladora de diretores e professores, 
que dizem não fazer proselitismo, pois apenas levam aos alu-
nos o que as religiões têm de comum, isto é, a base de toda a 
moral. E perguntam: “quem pode ser contra isso?”.

Ora, as aulas sobre “valores”, que negam da boca para 
fora sua genealogia religiosa, não passam de expressões con-
fessionais de regras de conduta conservadoras ou reacionárias 
– uma espécie de educação moral e cívica, de triste memória. A 
obsessão com o controle sexual povoa essas aulas, tanto quan-
to os preconceitos discriminadores. 

Está mais do que na hora de os políticos de hoje se inspi-
rarem nos seus colegas do século XIX: em Rui Barbosa, Joaquim 
Nabuco, Saldanha Marinho e tantos outros que defenderam a 
laicidade do Estado, antes mesmo que esse nome existisse. Já 
passa da hora de substituirmos o oportunismo eleitoreiro atual 
pela coragem daqueles na separação entre Estado e Igreja(s), 
hoje confundidos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E 
é justamente o vácuo gerado pela omissão de nossos governan-
tes, parlamentares e juízes, que alimenta a simbiose Estado-
-Igreja(s), empecilho material e ideológico para a construção 
da democracia em nosso país.

Luiz Antônio Cunha

Sociólogo, mestre e doutor em 
Educação. Professor Titular 
de Educação Brasi leira da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Coordenador do 
Observatório da Laicidade na 
Educação [www.edulaica.net.br]
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Democracia e o desafio da laicidade
>Leonardo Almeida Lage

   Laicidade diz respeito à separação entre Estado e re-
ligião. Trata-se, por excelência, de uma questão institucional 
– como regular as relações entre governantes e governados em 
países nos quais a população identifica-se com uma pluralida-
de de confissões religiosas. É um assunto espinhoso, porque 
muitas vezes envolve a necessidade de lidar com concepções 
de matriz religiosa sobre o papel do Estado em uma sociedade 
fragmentada e complexa. Por isso, com a finalidade de propor-
cionar certo distanciamento da realidade mais imediata para 
conseguir enxergá-la com estranhamento, pode ser interessan-
te um exercício de comparação jurídica, começando com o re-
lato de um caso estrangeiro e depois retornando à discussão 
sobre a importância da laicidade no contexto brasileiro.

O caso Refah Partisi et al. vs. Turquia, julgado pela Corte 
Europeia de Direitos Humanos em 2003, parece ser um ponto 
de partida interessante para a análise do tema. Refah Partisi, 
que em tradução literal significa Partido do Bem-Estar Social, 

foi um partido político fundado em 1983 na 
Turquia. Nos anos que se seguiram, parti-
cipou de diversas eleições gerais e locais. 
Com os resultados das eleições de 1995, 
tornou-se o maior partido político daquele       
país, alcançando o poder por meio de uma 
coligação com outra agremiação de centro-
-direita.

Em 1998, o Refah Partisi foi dissolvi-
do pela Corte Constitucional da Turquia. O 
tribunal entendeu que o partido havia se 
tornado um “centro de atividades contrá-
rias ao princípio do secularismo”. Citou, 
como evidência dessa afirmação, as mani-
festações dos principais líderes partidários a 
favor do uso de véus islâmicos nas escolas e 
nas repartições públicas, do uso da televisão 

“O Estado laico respeita todas as 
crenças religiosas, desde que não 
atentem contra a ordem pública, 
assim como respeita a não crença 

religiosa. Ele não apoia nem dificulta 
a difusão das ideias religiosas nem 

das ideias contrárias a essa ou àquela 
religião, ou mesmo a todas elas.”
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como instrumento de propaganda religiosa 
e da incorporação da sharia, ou seja, do di-
reito islâmico, à ordem jurídica nacional, 
bem como a promulgação de um decreto 
reorganizando os horários de trabalho no 
período do Ramadã.

Após o julgamento da Corte Constitu-
cional, os líderes do partido levaram a ques-
tão à Corte Europeia de Direitos Humanos, 
sustentando que a Turquia teria violado os 
dispositivos da Convenção Europeia que es-
tabelecem os direitos à liberdade de pensa-
mento, de consciência e de religião e a liber-
dade de reunião e de associação. Em 2003, 
por unanimidade, a CEDH posicionou-se no 
sentido de que a decisão do tribunal turco 
não havia sido contrária às normas conven-
cionais, sendo correta sob a ótica do direito 
supranacional.

Entre vários argumentos utilizados 
pela Corte Europeia de Direitos Humanos 
para fundamentar essa decisão, destaca-se 
a centralidade do regime democrático na 
ordem pública daquele continente. Para o 
tribunal, em sociedades democráticas, res-
trições à liberdade religiosa podem revelar-
-se necessárias para reconciliar os interesses 
de vários grupos e para garantir que as cren-
ças de todos sejam respeitadas. Nesse qua-
dro de referências, o papel do Estado como 
“organizador neutro e imparcial do exercí-
cio de várias religiões e credos” seria condu-
cente à ordem pública, à harmonia religiosa 
e à tolerância mútua.

Essa decisão da Corte Europeia tem 
sido criticada com frequência por pessoas 

que a consideram antidemocrática. Levando em considera-
ção o contexto em que foi proferida, ela pode ser mais razo-
avelmente interpretada como uma rejeição ao sistema millet 
existente no Império Otomano, cuja ideia básica consistia na 
identidade fundada na religião, não na nacionalidade. O direi-
to privado dos indivíduos dependia da comunidade a que ele 
pertencia, isto é, à comunidade judaica, cristã ou muçulmana. 
Tratava-se, assim, de uma concepção da liberdade religiosa ba-
seada na identidade coletiva que foi rechaçada pela CEDH em 
favor de uma concepção mais liberal baseada na identidade 
individual.

Independentemente das críticas e das interpretações 
possíveis, uma decisão como a proferida pela Corte Europeia 
dos Direitos Humanos no caso Refah Partisi deveria acender o 
sinal amarelo em um país como o Brasil, em cujo Poder Legis-
lativo existe uma Frente Parlamentar Evangélica composta por 
legisladores cujo principal programa político é a transformação 
de concepções religiosas específicas sobre a educação, sobre a 
família e sobre o papel das mulheres na sociedade em lei. Um 
dos problemas mais graves da ausência de compromisso dos 
agentes públicos com a laicidade refere-se à tomada de deci-
sões políticas calcadas em dogmas religiosos inegociáveis, em 
detrimento de razões públicas que se sustentem minimamente 

“Um dos problemas mais graves da ausência de compromisso 
dos agentes públicos com a laicidade refere-se à tomada de 

decisões políticas calcadas em dogmas religiosos inegociáveis, em 
detrimento de razões públicas que se sustentem minimamente 

fora do horizonte de sentido limitado pela religião.”

“...o papel do Estado como 
“organizador neutro e imparcial 
do exercício de várias religiões e 

credos” seria conducente à ordem 
pública, à harmonia religiosa e à 

tolerância mútua.”
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fora do horizonte de sentido limitado pela religião.
Poder-se-ia argumentar que a regulação das atividades 

estatais por preceitos de matriz religiosa não poderia ser con-
siderada inadequada quando aprovada pela maioria da popu-
lação ou de seus representantes. Contudo, essa visão equivo-
cada assenta-se sobre uma concepção puramente majoritária 
da democracia, de acordo com a qual devem ser reproduzidas 
as opiniões da população apuradas estatisticamente, mesmo 
que de vez em quando sejam manifestamente incoerentes ou 
preconceituosas. Pelo contrário, deve-se favorecer uma con-
cepção deliberativa de democracia. Cabe aos representantes 
eleitos discutirem as razões para determinada escolha política, 
fundando suas decisões não na opinião da maioria, mas no 
melhor argumento, nas informações mais confiáveis e no ideal 
de igual respeito e consideração, incluindo, aí, os direitos das 
minorias e populações vulneráveis, como é o caso de diversas 
religiões minoritárias que também devem ser contempladas.

Quando não são observadas essas premissas, as deci-
sões políticas influenciadas pela religião produzem resultados 
profundamente danosos, especialmente no campo da saúde 
pública. Assim, por exemplo, milhares de mulheres têm sido 
cotidianamente submetidas ao risco de morte em procedimen-
tos inseguros de aborto, em decorrência do desrespeito a seus 
direitos sexuais e reprodutivos. A contaminação pelo vírus da 
AIDS cresce no Brasil, ao contrário do que acontece no restante 
do mundo, porque as políticas públicas necessárias ao controle 
da epidemia, em especial a educação sexual sem hipocrisia, 
esbarram nos obstáculos impostos pelos pudores dos setores 
mais conservadores da sociedade, colocando em risco toda a 
população.

É certo que a laicidade impõe um desafio a praticamen-
te todos os países do mundo. No caso do Brasil, parece correto 
o diagnóstico de Debora Diniz, para quem o modelo brasileiro 
não expressa a neutralidade confessional, mas a pluriconfes-
sionalidade do Estado. Nesse contexto, denominações religio-
sas gozam de privilégios instituídos constitucionalmente, como 
o ensino religioso nas escolas públicas e a imunidade tributária 
para templos religiosos.

“... as decisões políticas influenciadas pela religião 
produzem resultados profundamente danosos, 

especialmente no campo da saúde pública. Assim, por 
exemplo, milhares de mulheres têm sido cotidianamente 

submetidas ao risco de morte em procedimentos inseguros 
de aborto, em decorrência do desrespeito a seus direitos 

sexuais e reprodutivos.”

 “Cabe aos representantes 
eleitos discutirem as 

razões para determinada 
escolha política, fundando 

suas decisões não na 
opinião da maioria, mas 
no melhor argumento, 
nas informações mais 
confiáveis e no ideal 
de igual respeito e 

consideração, incluindo, 
aí, os direitos das 

minorias e populações 
vulneráveis...”
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Porém, tais privilégios não são verdadeiramente iguali-
tários, como revelam a exigência, em alguns estados, de habili-
tação dos professores por comunidades religiosas cristãs, as di-
ficuldades para a extensão da imunidade a imóveis dedicados 
a rituais da umbanda que apenas recentemente começaram a 
ser superadas, as concessões públicas de rádio e TV para deter-
minadas denominações religiosas e até mesmo uma decisão da 
Justiça Federal do Rio de Janeiro segundo a qual as “manifesta-
ções religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões”. 
Mais gravemente, a pluriconfessionalidade estatal assume a 
religião como um valor a ser perseguido, demonstrando pouca 
consideração por aqueles que se consideram ateus ou agnós-
ticos.

Desse modo, no Brasil o desafio não é a separação ab-
soluta entre Estado e religião, um ideal improvável. É a justiça 
religiosa. O dispositivo da laicidade deve servir para descalçar, 
para colocar em dúvida as bases sobre as quais se assentam 
visões de mundo naturalizadas. Deve servir, sobretudo, para o 
aprimoramento das instituições democráticas, a fim de trans-
formar o espaço público em um local em que todas as opiniões 
possam receber atenção e em que todas as pessoas possam se 
sentir respeitadas, sem que suas crenças – ou a falta delas – se-
jam consideradas inferiores ou superiores a quaisquer outras. 
Democracia, afinal, não existe sem esse requisito.

“...no Brasil o desafio 
não é a separação 

absoluta entre Estado 
e religião, um ideal 

improvável. É a justiça 
religiosa. O dispositivo 
da laicidade deve servir 

para descalçar, para 
colocar em dúvida as 
bases sobre as quais 

se assentam visões de 
mundo naturalizadas.”

Leonardo Almeida Lage

É mestrando em Direito pela 
Univer s idade  de  Bras í l ia , 
consultor jurídico da Anis - 
Instituto de Bioética, Direitos 
Humanos e Gênero - e advogado 
em Brasília.
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VERDES  
EM AÇÃO

EDUARDO JORGE DIALOGA COM O BRASIL

VERDES  
EM AÇÃO

Nos meses de abril, maio e junho des-
te ano, Eduardo Jorge, médico sanitarista 
que concorreu à vaga de Presidente da Re-
pública pelo Partido Verde, percorreu 20 das 
27 capitais brasileiras para dialogar e apri-
morar as diretrizes programáticas de susten-
tabilidade do PV, o “Viver Bem. Viver Verde”. 
Atento e consciente às necessidades da po-
pulação, Eduardo reuniu-se com lideranças 
verdes locais para debater a formação de 
gestores que se empenhem em desenvolver 
seus estados visando também à sustentabi-
lidade.

Com reuniões sempre abertas ao pú-
blico, o número de participantes em cada 
encontro variou de 20, no estado do Acre, a 
800 em Salvador. Na capital baiana, Eduardo 
reuniu grande público de universitários, já 
que o encontro foi no Centro Universitário 
Jorge Amado (UniJorge), tornando o deba-
te mais técnico do que político. Dentre os 
temas presentes no programa “Viver Bem. 
Viver Verde”, os mais citados como de in-
teresse dos presentes, não só em Salvador, 
mas em todas as capitais, foram a reforma 
política, o enxugamento do Estado e a des-
centralização de Brasília. 

Dentro da reforma política, o aumen-
to expressivo do número de vereadores é 
uma das metas de gestão do PV. Para Eduar-
do Jorge, o vereador é o gestor que está mais 
perto do povo e mais sujeito à sua influência 
direta e diária. Outro ponto bastante enfa-
tizado é a extinção do Senado. Segundo o 
entendimento do Partido, a Câmara dos De-
putados já garante o caráter federativo do 

processo legislativo quando distribui o número de vagas com 
um número mínimo de deputados para os estados menos po-
pulosos e um teto para os estados de maior população.

 O conteúdo das diretrizes funciona como uma releitura 
dos pensamentos de vanguarda do Partido Verde e, ao longo 
dos meses de visitação nos estados, a reação dos participantes 
quanto aos pontos expostos ia norteando os membros do PV 
quanto à importância de cada meta do programa de gover-
no. Além de disseminar os ideais do PV durante os encontros, 
Eduardo também aproveitou para se aproximar um pouco das 
dificuldades da população de cada local. 

No estado onde começa o Brasil – Roraima -, na capital 
Boa Vista, Eduardo falou com lideranças indígenas sobre agri-
cultura sustentável. O índio Ozélio Macuxi, liderança verde e 
técnico agrícola da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), explicou a importância de manter a tradição 
indígena de plantar os alimentos. “A demora do governo para 
resolver a demarcação de terras indígenas, fazendo com que 
os índios se mobilizassem para resolver essa questão, fez com 
que índios se afastassem da agricultura. Agora, com as terras 
homologadas e demarcadas, os índios estão voltando a olhar e 
cuidar da agricultura”, explicou Ozélio.

Para Eduardo Jorge, muitas vezes a indústria é coloca-
da como se fosse superior à agricultura. “E, cada vez mais, a 
juventude não quer se envolver com o plantio, porque não há 
uma incorporação tecnológica na agricultura para transformá-
-la em algo atrativo”.

Ainda no norte do Brasil, Eduardo se deparou com uma 
triste realidade. Porto Velho, capital de Rondônia, estava em-
baixo d’água. “Estão com o centro debaixo d’água há três me-
ses e não se ouve falar nada disso no resto do país”, lamentou 
Eduardo. Depois da visita, o candidato reuniu-se com mais de 
200 pessoas entre lideranças verdes.

Na capital Sergipana, o vegetarianismo foi colocado 
no debate por um dos participantes. A pergunta direcionada 
a Eduardo questionava se ele estava incentivando os brasilei-

O candidato à Presidência da República pelo PV percorreu o país para aprimorar 
a construção de um projeto coletivo de sustentabilidade
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ros a terem essa mudança de hábito. Eduardo 
respondeu destacando nossa responsabili-
dade com os outros animais. “Como espécie 
mais evoluída, temos que zelar pelas outras 
espécies e evitar o sofrimento delas. Não obri-
gamos ninguém a praticar o vegetarianismo, 
mas damos o exemplo. Isso faz parte da cultu-
ra de paz”, enfatizou.

Os debates ajudaram a moldar de ma-
neira mais positiva as diretrizes do PV, bus-
cando a participação dos mais interessados 
nas mudanças sociais e econômicas do Brasil. 

Após as visitas, o programa foi amplia-
do e disponibilizado no site do Partido Verde: 
http://pv.org.br/2014/03/22/diretrizes-progra-
maticas-eduardo-jorge-e-o-pv-querem-saber-
-a-sua-opiniao/
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Eduardo Jorge

“O PV vem para 
reformar o capitalismo 

e o socialismo. Vem 
para trazer à tona 
o debate de temas 
primordiais para as 

famílias brasileiras, em 
especial os chamados 
direitos individuais. 
Temos coragem para 

fazer isso.”

O QUE PENSA

Entrevista

Revista Pensar Verde: Depois de participar dos principais 
debates políticos, qual é a sua avaliação sobre a qualidade 
das perguntas feitas nos debates? Elas contemplam as dúvi-
das e questionamentos dos brasileiros?

Eduardo Jorge: O formato proposto para os debates não pro-
porciona aos brasileiros a oportunidade de conhecer bem as 
propostas dos candidatos. O tempo é curto para debater as 
propostas e temas no nível que seria necessário.

Revista Pensar Verde: O PV tem cumprido seu papel de ins-
tigar/elevar o debate político?

Eduardo Jorge: Sim. O Partido Verde é um partido de ideias e 
deve levá-las ao debate. Muitas vezes um candidato se furta a 
debater determinados temas guiado por pesquisas e pelo mar-
queteiro. O PV não. O PV vem para reformar o capitalismo e o 
socialismo. Vem para trazer trazer à tona o debate de temas 
primordiais para as famílias brasileiras, em especial os chama-
dos direitos individuais. Temos coragem para fazer isso. 

Revista Pensar Verde: O seu programa de governo “Viver 
Bem. Viver Verde” traz questões polêmicas como o incenti-
vo ao vegetarianismo e a implementação do Parlamentaris-
mo. Como os eleitores têm reagido a esse novo olhar? 

Eduardo Jorge: Temos tido um retorno muito positivo de seg-
mentos da sociedade que já são simpáticos ao tema do vegeta-
rianismo e de outros que se interessam e conversam conosco 
com seriedade, em especial pelas redes sociais. Como tenho 
dito, o vegetarianismo é algo que deve ser incentivado pelo 
exemplo, e não pela imposição. Temos que dar os dados, as 
informações e o exemplo. A decisão precisa ser de cada um, 
sabendo tudo o que envolve a produção de carne para o con-
sumo humano. A decisão de adotar uma alimentação sem car-
ne é importante para a saúde das pessoas, dos animais e do 
próprio planeta. O parlamentarismo precisa de mais tempo, 
de debate. Mas é inegável que o presidencialismo imperial em 
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vigor hoje no país é altamente prejudicial 
e centralizador. O Brasil avançou com a re-
democratização após a Constituinte 87/88. 
Em uma área, porém, há estagnação ou re-
trocesso a cada ano: trata-se da qualidade 
da política. Os partidos, as instituições re-
presentativas, legislativas e executivas, não 
conseguem mais dar conta do necessário 
diálogo com a sociedade, cada vez mais in-
formada, mais livre, mais exigente. O parla-
mento hoje vive à sombra do executivo. Vive 
de sobras que caem da mesa orçamentária 
do presidente, governador ou prefeito, que 
servem para alimentar seu apetite clientelís-
tico e corporativo. Além de desmoralizado, o 

 “Os partidos, as instituições 
representativas legislativas 

e executivas não conseguem 
mais dar conta do necessário 

diálogo com a sociedade, cada 
vez mais informada, mais 

livre, mais exigente.”

 “O parlamento hoje vive 
à sombra do executivo. 

Vive de sobras que caem 
da mesa orçamentária do 
presidente, governador ou 

prefeito...”
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Entrevista

parlamento hoje é irresponsável. Afinal de contas, faça chuva ou 
faça sol, vá bem ou vá mal o nosso país, seja o executivo exitoso 
ou desastroso, os parlamentares têm seus mandatos garantidos 
por 4 ou 8 anos! Isto tem que acabar. Se o governo é um desastre, 
temos que ter recursos democráticos e institucionais previstos no 
parlamentarismo para mudá-lo a qualquer momento, sem que 
isto signifique um dramático risco de ruptura. Executivo e par-
lamento podem ter os seus 4 anos de mandato normalmente se 
forem bons para o país, para o estado, para o município. Porém, 
devem ser substituídos democraticamente a qualquer momento, 
como prevê o parlamentarismo, se falharem gravemente nas suas 
tarefas. É isto que o parlamentarismo permite e o atual sistema 
não, salvo em raríssimos e dramáticos casos de impedimento.

Revista Pensar Verde: A criação do debate interativo “Papo 
Reto” o aproxima mais da população? Como o senhor avalia 
esse canal de comunicação com os eleitores?

Eduardo Jorge: O Papo Reto foi uma alternativa que encontra-
mos para conversar mais tempo com o eleitor e explicar melhor 
nosso Programa “Viver Bem, Viver Verde”. O público internau-
ta tem interagido bastante conosco, num nível bem elevado de 
questionamentos. Assim, conseguimos ultrapassar o tempo escas-

so de TV – 1 minuto e quatro segundos 
– e permanecer conversando com o elei-
tor por uma hora. Tem sido muito bom o 
retorno.

Revista Pensar Verde: Como tem sido 
sua rotina diária de compromissos po-
líticos? 

Eduardo Jorge: Em nossa campanha, 
optamos por dialogar com grupos que 
têm apresentado propostas em sinergia 
conosco. Assim, recebemos material e in-
corporamos pontos em nosso programa a 
partir do contato com instituições como 
Greenpeace, Sou da Paz, Rede Justiça Cri-
minal, Idec, Abrinq, Conatrae, Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino, Católicas pelo 
Direito de Decidir, Rede Pense Livre, Insti-
tuto Igarapé e muitos outros. Além disso, 
viajamos por alguns estados do Brasil co-
lhendo sugestões ao programa e levando 

 “Papo Reto foi 
uma alternativa 

que encontramos 
para conversar mais 
tempo com o eleitor 

e explicar melhor 
nosso Programa “Viver 
Bem, Viver Verde”. O 

público internauta tem 
interagido bastante 
conosco, num nível 

bem elevado de 
questionamentos.”
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nossas ideias, concedemos muitas entrevis-
tas e participamos de todos os debates pro-
movidos pelos meios de comunicação. 

Revista Pensar Verde: O senhor viajou por 
todas as capitais brasileiras e se reuniu 
com lideranças para aprofundar-se com 
os problemas vivenciados nesses locais. 
Qual é o balanço que o senhor faz dessas 
visitas?

Eduardo Jorge: O balanço que faço é que o 
Partido Verde está muito bem representado 
em diversos estados brasileiros. Estas via-
gens foram importantes para ouvir as lide-
ranças e as pessoas e consolidar ainda mais 
nosso programa, com base nas diferentes 
realidades de nosso país.

Revista Pensar Verde: Faltando menos de 

um mês para as eleições de outubro, qual é o seu senti-
mento quanto às mudanças necessárias para um Brasil mais 
justo e próximo à sua população?

Eduardo Jorge: Queremos mostrar que é possível um projeto 
para o Brasil, que combine desenvolvimento sustentável, jus-
tiça social, cultura de paz com radicalização da democracia. 
Para isso, os políticos precisam estar mais próximos das pesso-
as, não podem ser uma casta, vivendo de modo completamen-
te diverso da grande maioria dos brasileiros. Como tenho dito, 
a reforma política é a reforma mãe e mais urgente no país. 

Revista Pensar Verde: Na sua opinião, qual é o maior desa-
fio para quem for eleito Presidente da República?

Eduardo Jorge: Abrir um novo ciclo no recente período demo-
crático brasileiro, orientado pelo desenvolvimento sustentável 
e pela hegemonia da cultura de paz. Isto é uma revolução ver-
de que confrontará as mazelas do capitalismo e do socialismo, 
buscando uma nova síntese na nossa forma de viver.

“Queremos mostrar que é 
possível um projeto para o Brasil 
que combine desenvolvimento 

sustentável, justiça social, cultura 
de paz com radicalização da 

democracia. Para isso, os políticos 
precisam estar mais próximos das 

pessoas, não podem ser uma casta, 
vivendo de modo completamente 

diverso da grande maioria dos 
brasileiros.” 
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