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EDITORIAL
Chegamos ao 15º número da nossa revista e última edição do ano. Trabalhamos intensamente para 

resgatar debates e ideias muito importantes para a formação de novas lideranças políticas. Aproveitamos o 
seminário Ver de Novo, da Fundação Verde Herbert Daniel com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, para 
revisitar um tema que não está esquecido, mas precisa estar mais presente no ideário verde: a Ecologia 
Política. 

Revisitamos o tema, que norteou o primeiro Manifesto do Partido Verde em 1986, para entender 
como aplicá-lo à educação, à Teoria U da sabedoria interna e, ainda, repensar, renovar e reengajar  os 
conceitos, as posturas e os conhecimentos em busca do bem comum, da coletividade e da felicidade e 
transformá-los em ações políticas. 

Aproveitamos, desta forma, para registrar algumas ideias do Seminário e o próprio encontro para 
consolidar a vocação da Pensar Verde em organizar conteúdos importantes e fomentar o debate qualificado 
por meio de disseminação de informações e pontos de vistas relevantes para a sociedade. 

Neste sentido e rumo à COP 21, esta edição tenta analisar política e objetivamente as metas brasi-
leiras para o clima que serão apresentadas na grande conferência mundial de dezembro em Paris. É 
necessário reconhecer os avanços na postura do governo brasileiro, reconhecer os esforços dos verdes 
na exigência desses avanços para embasar o pedido de objetivos e compromissos mais ousados sempre. 

Ousadia não só na Conferência do Clima, mas também no protagonismo da nova Agenda 2030 das 
Nações Unidas, lançada pela Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro, 
muito pouco divulgada pela imprensa brasileira e apresentada detalhadamente nesta edição. Acordada 
pelos 193 Estados-membros da ONU, a agenda proposta, intitulada “Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, consiste em uma Declaração com 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, meios de implementação e um mecanismo para avaliação e 
acompanhamento. A Agenda dá segmento e substitui os Objetivos do Milênio. 

Para finalizar, conversamos com Paulo Saldiva, médico, professor universitário e pesquisador, 
sobre como uma gestão verde das cidades é importante para reduzir a poluição e seus efeitos para 
a saúde do cidadão. 

Boa leitura! 

Conselho Editorial
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para o Clima
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Encontro “Ver de Novo” da 
Fundação Verde promoveu 

formação política e 
reafirmou a importância do 
programa partidário do PV
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Ver de Novo
a Ecologia Política

A  15ª edição da Pensar Verde traz três articulistas para falarem um pouco sobre como 
podemos utilizar a ecologia política como ferramenta para a educação, para as inter-relações 
tanto com o outro quanto com o meio, e para uma maior participação social, para que os 
cuidados com a vida comum, comunitária e com os processos de sustentação da vida sejam 
uma prioridade para os representantes públicos e, consequentemente, para a população.  

Abrindo o ciclo de debates, o professor e ambientalista da Universidade de São Paulo 
(USP), Marcos Sorrentino, defende, em seu artigo, a ideia de que a ecologia política deve ser 
ampliada a níveis de educação social, sendo capaz de transformar valores e modos de ser 
e estar no Planeta, por meio do diálogo educador e politizador. Segundo Marcos, o diálogo 
pode propiciar aprendizados básicos para a educação como ouvir e abrir-se para o outro, criar 
vínculos comunitários e cidadania planetária - aprender a estar junto; descobrir-se em sua 
própria identidade; ter ânimo, esperança e propósito por bons encontros que potencializem 
o agir feliz. 

A consultora em gestão e desenvolvimento de pessoas da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Myrthes Weber, aborda a ecologia política com foco na Teoria U, que questiona a des-
conexão dos seres humanos com o meio em que vivem, com o outro e com sua própria na-
tureza, gerando, além do esgotamento dos recursos naturais, uma discrepância econômica, 
em que 1% da população detém 40% da riqueza do planeta e metade da população detém 
1% da riqueza, além de altos índices de casos de depressão, suicídios e outras doenças. Como 
solução, a Teoria do U sugere o desenvolvimento da capacidade de cada agente de mudança, 
líderes e indivíduos de operar a partir de uma fonte de saber interno e, desta maneira, pro-
mover encontros e diálogos em busca de soluções inovadoras. Participação e envolvimento 
são as palavras de ordem para a reconexão com o todo.

Internalizando a ecologia política para ações de gestão dentro do Partido Verde, Carlos 
Augusto, afirma que esse é o momento de repensar, renovar, reengajar e refazer o modus 
operandi do Partido e suas interações com a sociedade brasileira. Segundo Carlos, o PV deve 
mostrar que tem sensibilidade e conhecimento para práticas que ajudem a resolver os pro-
blemas do dia a dia e que afligem a grande maioria da população brasileira, como segurança, 
emprego, educação e saúde. Para tanto, Carlos sugere a interação com as pessoas por meio 
das redes sociais e a descentralização da liderança, tornando-a compartilhada, com a partici-
pação de toda a sociedade. Carlos afirma, ainda, que essa participação tem um desejo maior 
- a busca da felicidade. “E uma felicidade que passa pela individual mas que só se completa 
com a felicidade coletiva”. 
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Ecologia Política e Educação
> Marcos Sorrentino

Com esta frase, Paulo Freire marcou a sua parti-
cipação na Rio92, na tenda que elaborava o Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e res-
ponsabilidade Global, do Fórum Internacional de ONG e 
Movimentos Sociais. 

Na ocasião demarcava o papel dos humanos na 
definição de nomes e valores atribuídos à natureza e 
a cada detalhe de nossas existências. O verde só tem o 
nome de verde porque em algum momento da história 
humana, ou pelo menos da cultura humana da qual so-
mos herdeiros, passou-se a nomeá-lo como tal. 

O verde passa a ser cor e a expressar muitos sig-
nificados a ele atribuídos - árvores, vegetação, conserva-
ção e ecologia de uma forma mais geral. Ecologia que 
também pode ser compreendida, a partir da frase de 
Paulo Freire, como portadora de sentidos que vão mui-
to além da ciência que estuda as relações entre os seres 
vivos e os seus ambientes naturais, ou como preser-
vação e conservação ambiental. Ambientes naturais e 
construídos. Ambientes externos e internos – da mente, 
do corpo, das relações cotidianas, das relações virtuais.

Enfim, homens e mulheres dão nomes às coisas e 
as ressignificam continuadamente, construindo a rique-
za e diversidade das culturas humanas.

A questão ecológica ou ambiental ganha, após a 
década de 60, cada vez mais o sentido de cuidados com 
a vida, com as relações, aproximando-se da questão 
política, compreendida como a prática das relações, da 
tomada de decisão compartilhada sobre os cuidados 
com a vida comum, comunitária, com os processos de 
sustentação da vida.

Falar de ecologia política é falar duplamente da 
relevância do diálogo. 

Ecologia: a ciência que estuda as relações! Políti-
ca: a prática das relações! Conhecer e praticar relações, 
por meio do diálogo. Diálogos pacíficos e não imposição/
opressão - entre todos os seres vivos e os sistemas de su-
porte à vida, dos humanos entre si, entre os humanos e 
os não humanos, entre os humanos e os ambientes nos 
quais estão inseridos – da família à cidade, do Município 
ao Estado-Nação, do Universo ao seu próprio corpo, da 
mente e suas percepções aos seus diálogos em busca de 
sentidos existenciais.

“Sem o homem e sem a 
mulher, o verde não tem cor!”
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Diálogo com as demais associações que o con-
ceito de Ecologia e de Ambiente vem ganhando nas 
últimas quatro ou cinco décadas. Ecologismo, ambien-
talismo, ecologia humana, ecologia social, conserva-
cionismo, preservacionismo, protecionismo, ecologia 
natural, ecologia profunda, ecologia da mente, da ética 
animal, ecologia de saberes, são algumas das denomi-
nações que remetem diretamente à ecologia e às uto-
pias a ela associadas.

Compete à ecologia política ser a patrocinadora 
desses diálogos, possibilitando que as pessoas não se 
vejam como adeptas de uma ou de outra dessas deno-
minações ou vertentes, demonizando as demais. 

A porta de entrada no campo da ecologia pode 
ser por qualquer uma dessas emergências da proble-
mática socioambiental ou da sustentabilidade socio-
ambiental, como ele (o campo da ecologia) vem sendo 

denominado nas duas últimas décadas. Ela potencial-
mente abrirá o diálogo com as demais portas desse am-
plo e polissêmico campo. 

É necessário que se 
exercite uma compre-
ensão mais aprofun-
dada sobre a utopia 

ecológica, democrática 
e realista, como dela 

escreve boaventura de 
Sousa Santos, em Pela 

Mão de alice:
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Ecologia Política é, portanto, a ecologia do diá-
logo! Da busca por sentidos existenciais e de caminhos 
para tornar-se humano, mais e mais humano, seja o 
que for que isto possa significar.

Diálogo Eu-Tu, como escreve Martin Buber, des-
crevendo as suas dimensões de auto-compreensão e 
de compreensão do Outro, humano ou não humano, 
incluindo aqui, por exemplo, os ventos, as águas e os 
demais elementos da natureza. Diálogo que coloca em 
suspensão os seus pressupostos e se entrega à compre-
ensão dos argumentos verbais e não verbais do outro, 
muitas vezes colocado na invisibilidade e no silêncio.

Diálogo como um processo educador que pro-
picia os quatro aprendizados básicos para a educação 
do século XXI, conforme o Relatório Delors: observação 
atenta, ouvir, intuir, contemplar, conversar, perguntar, 
perguntar-se, curiosidade, abrir-se ao outro – aprender a 
aprender; conexões, amizades, vínculos comunitários e 
cidadania planetária - aprender a estar junto; descobrir-
-se em sua própria identidade, se conhecer, desvelando 
possibilidades e caminhos e desvendando criticamen-

É realista, porque se assenta em um princípio de realida-
de que é crescentemente compartilhado (...). Por outro 
lado, a utopia ecológica é utópica, porque, para sua re-
alização, pressupõe a transformação global não só dos 

modos de produção, mas também do conhecimento cien-
tífico, dos quadros de vida, das formas de sociabilidade e 
dos universos simbólicos e pressupõe, acima de tudo, uma 
nova relação paradigmática com a natureza, que substitua 
a relação paradigmática moderna. É uma utopia democrá-
tica porque a transformação a que aspira pressupõe a re-
politização da realidade e o exercício radical da cidadania 

individual e coletiva, incluindo nela a carta dos direitos 
humanos da natureza. É uma utopia caótica, porque não 

tem um sujeito histórico privilegiado (...). 



11

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

te as  limitações impostas por um modo de produção e 
consumo que oferece o prazer fugaz mas distancia do sa-
ber profundo – o aprender a ser; ciente das incompletudes 
e incertezas, ter ânimo, esperança e propósitos, objetivos 
e busca por bons encontros que potencializem o agir feliz, 
com a mão na massa, planejando, executando e avaliando, 
numa práxis sem fim, na qual estudar, aprender e conhe-
cer são o aprender a fazer.

Marcos Sorrentino
É professor do Departamento de Ciências 
Florestais da USP e pós-doutor em Psicolo-
gia Social da Universidade de São Paulo e no 
Centro de Desenvolvimento Sustentável da 
Universidade de Brasília, onde também foi 
pesquisador colaborador. 

Ecologia política como 
transformação de valores 
e do modo de ser e estar 
no Planeta. alfabetização 
ambientalista que propi-
cie novas formas de or-
ganização para a efetiva 
construção de sociedades 
sustentáveis. uma socie-
dade do bem Viver, na 

qual a felicidade não es-
teja condicionada a bens 
materiais, ao consumo e 
ao sucesso competitivo.

A transição para essas sociedades sustentáveis 
exige o aprendizado do diálogo educador e politiza-
dor, capaz de posicionar as pessoas diante de ques-
tões complexas como: democratização, descentrali-
zação, transparência, controle social, participação, 
representação, revogabilidade de mandatos, política 
como cidadania e não como profissão, educomuni-
cação, educar pelo testemunho, formação de forma-
dores, estruturas e espaços que assumam junto com 
as escolas responsabilidades educadoras, ecossocia-
lismo, municipalismo libertário e outras teses enun-
ciadas por verdes, socialistas, humanistas, ecologistas 
e ambientalistas de diversos tempos e regiões deste 
“pequeno e ainda belo Planeta”, como está escrito na 
introdução do Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

Uma decidida política de Municípios Educa-
dores Sustentáveis e de Coletivos Educadores regio-
nalizados pode contribuir para a mudança cultural 
que a humanidade está a necessitar e que a ecologia 
deve e pode anunciar.
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O PV, a Revolução Humana e 2016 
> carlos augusto costa

Resgato um artigo recente do Nizan Guanaes – A 
meia maratona de Amsterdã - onde ele aborda as trans-
formações pela qual passamos. E uma frase que resume 
bem esse momento: ”Não há só uma revolução tecnoló-
gica em curso. Há uma revolução humana”.

Essa revolução humana, a meu ver, passa por 
uma completa avaliação do repensar da nossa atuação 
como pessoa, como líder, como agente transformador 
do que está em nossa volta. A transformação das coisas 
do cotidiano e, ao mesmo tempo, o desejo de nos reco-
nectar com o que tem de mais sublime nesse mundo: as 
outras pessoas.

É a oportunidade para Repensar: responsabi-
lidades e liderança. Oportunidade para Renovar a 
nossa felicidade e o papel da nossa participação em 
busca da felicidade desejada. Oportunidade para Re-
engajar pessoas e, por fim, Refazer o fazer, que deve 
contemplar esse novo momento de transformação 
pessoal. O novo momento que Nizan bem qualifica 
como Revolução Humana.

como membro do Partido 
Verde há mais de 20 anos, 
não poderia deixar de ver 
esse momento como uma 

enorme oportunidade para 
o fortalecimento do PV.  Há 

mais de 20 anos falamos 
desses temas, de coisas que 
impactam no nosso dia a dia 
e não nos damos conta disso. 

além dessa revolução pes-
soal em curso, o momen-
to pela qual vive o brasil 

enseja e reforça a necessi-
dade de mudança. 

E mais uma vez vem a 
oportunidade de repen-
sar, renovar, reengajar e 
refazer o modus operandi 
do Partido Verde e suas 

interações com a socieda-
de brasileira.
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Quando falamos em Repensar responsabilidades, 
sugiro um novo olhar, que complemente as nossas con-
solidadas bandeiras em defesa do meio ambiente, como 
a defesa do planeta, das águas, do ar, das matas, da fau-
na e da flora. Hoje já está bastante claro que questões 
referentes ao meio ambiente não estão distantes das 
pessoas. Observa-se que a sobrevivência dos indivíduos 
depende dos elementos que a natureza oferece. A nós 
do PV cabe complementar, mostrar que temos sensibili-
dade e práticas que ajudam a resolver os problemas do 
dia a dia, que afligem a grande maioria da população 
brasileira, como Segurança, Emprego, Educação e Saú-
de. Precisamos mostrar que, com o PV, podemos trilhar 
caminhos e ter soluções diferentes e melhores para en-
frentar esses problemas e desafios de atingir condições 
de uma vida satisfatória. Os ideais do PV devem estar 
presentes no cotidiano das pessoas. 

Hoje, no brasil, 85% das pessoas vivem nas cidades e essa ur-
banização maior que a média mundial de 50% tem acarretado 

uma enorme gama de problemas econômicos, sociais e am-
bientais que impactam diretamente na vida de cada cidadão.

Para complementar o TER soluções e caminhos, 
o PV precisa mostrar que também entende que esse 
novo momento enseja rever o papel da liderança. Mo-
mento que exige sair da liderança centrada em uma ou 
poucas pessoas, para uma liderança que contemple a 
maioria das pessoas, ou seja, uma liderança distribuí-
da. Uma liderança compartilhada. Totalmente possível 
hoje com o suporte da tecnologia e das redes sociais.  
As pessoas querem e vão cobrar, cada vez mais, parti-
cipação. No fundo, cada grupamento nas redes sociais 
faz o papel de partidos políticos e cada um desses gru-
pamentos tem vários líderes. É nesse ambiente que o 
PV deve buscar se conectar. E essa participação tem um 
desejo maior - a busca da felicidade. E uma felicida-
de que passa pela individual, mas que só se completa 
com a felicidade coletiva. Isso envolve a participação 
de diversos atores da sociedade e cada um desenvolve 
seu papel de modo a contribuir para a construção de 
uma nova realidade. Não poderemos ser felizes tranca-
dos em nossas casas com medo da violência, cercados 
por mecanismos de segurança, portões, câmeras, entre 
outros. Isso não é a solução, nem será suficiente para 
sustentar o sistema vigente, fazemos parte de um ecos-
sistema em que cada um possui seu papel. Cabe ao PV 
tornar isso mais claro e defender que a sustentabilida-
de faz parte do cotidiano das pessoas.
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Um dado que reforça o que citamos foi en-

contrado em uma pesquisa intitulada: RE:THINKING 
CONSUMPTION Consumers and the Future of Sustai-
nability, realizada em  2012, pela BBMG, GlobeScan, 
Sustainability, em 6 países. Ela mostra que o Brasil 
ficou em 1º lugar nos adeptos da sustentabilidade, 

com 28% dos entrevistados (apoiadores), conforme 
gráfico abaixo.  O que significa dizer que a susten-
tabilidade é algo real no imaginário das pessoas e 
que estão dispostas a agir em prol da mesma. Sendo 
assim, o PV precisa trabalhar, melhorar sua relação 
com esse público.

Segmentação das Pessoas

Os 6 mercados

Estados Unidos

Reino Unido

Alemanha

Brasil

China

Índia

Aumenta

Não Altera

Diminui

Não Sabe /
Não Respondeu

Práticos aspiracionais apoiadores indiferentes

34%

36%

37%

45%

28%

30%

30%

37%

32%

35%

29%

29%

53%

42%

14%

11%

10%

10%

28%

6%

16%

16%

22%

18%

17%

15%

10%

12%

Fonte: adaptado - rE:tHiNKiNG coNSuMPtioN consumers and the Future of Sustainability
©2012 all rights reserved bbMG, GlobeScan, Sustainability

Hoje, podemos dizer 
que uma parte da população 
brasileira já vê o Partido Ver-
de como um partido que en-
tende esse momento, como 
podemos perceber neste ou-
tro gráfico que mostra que, 
para 31% dos brasileiros, o 
fato de um candidato sair 
pelo PV aumenta a vontade 
de votar neste candidato. Po-
rém, fatores como desconhe-
cimento das propostas e dis-
tância das ideias do PV e dos 
desejos das pessoas, limitam 
que se atinja esse percentual 
quando das eleições. 

Potencial de apoio aos candidatos do PV

Fonte: iPESPE - 2015

31%

45%

8%

16%
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Neste sentido, é chegada a hora de o PV agir para 
colher em 2016 o resultado desejado. Um ano decisivo 
para os partidos políticos, com eleições para prefeitos e 
vereadores. É nas eleições de vereadores e prefeitos que 
se constroem as bases para um partido sólido. Afinal, a 
vida das pessoas acontece nas cidades. 

Carlos Augusto Costa
É presidente do Partido Verde de Pernambuco, 
1º Suplente do senador Fernando Bezerra 
Coelho e vice-diretor de mercados da Funda-
ção Getúlio Vargas Projetos (FGV).

Em 2016, também se-
rão construídas as bases 
para as eleições gerais 
de 2018 para presiden-
te, governadores, sena-
dores, deputados fede-
rais e estaduais. Essas 

são fundamentais para 
a sobrevivência partidá-
ria, no plano nacional, 
por garantirem a repre-
sentação na câmara e 

no senado.

Sendo assim, entra em cena a necessidade de 
Reengajar as pessoas. Reengajar com o foco no en-
tendimento de que as responsabilidades com o Pla-
neta estão ligadas às responsabilidades com as coisas 
do cotidiano das pessoas, do local onde elas vivem. 
Fazemos parte de um ecossistema e as pessoas não 
estão separadas do meio ambiente, elas estão inse-
ridas, compõem o meio ambiente, em que cada um 
possui seu papel. Reengajar com o foco no entendi-
mento de que a liderança é descentralizada e muito 
mais participativa do que em anos passados. Há um 
esgotamento do velho modelo de se fazer política, 
não só pelo que se vê nos jornais sobre corrupção, 
mas também pela situação dos diversos problemas 
enfrentados pela sociedade brasileira. Reengajar pes-
soas utilizando fortemente as redes sociais e, acima 
de tudo, Refazendo o fazer, com transparência e zelo 
pela coisa pública.

Não tenho dúvida de que, se fizermos isso, 
2016 será uma ano de boa colheita. Que venha 2016!
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Ecologia Política e a Teoria U
> Myrthes lutke

O mundo está em transformação, isto é fato. Te-
mos uma sensação de que vivemos um momento de 
ruptura e que este atinge todas as populações do plane-
ta. O velho jeito de fazer as coisas não serve mais, não 
gera os resultados necessários e esperados. “Coletiva-
mente estamos criando resultados que ninguém quer”, 
como comenta o Prof. Otto Scharmer*.

A ecologia política floresceu com a preocupação 
crescente relativa aos graves desequilíbrios ecológicos e 
a escassez de recursos naturais que enfrentamos. Provo-
ca esta discussão, abordando os mecanismos econômi-
cos e políticos que nos trouxeram até a situação atual, 
e propõe uma discussão entre diversos atores para a 
identificação de uma nova agenda e de novas maneiras 
para se caminhar em direção a um outro modo de de-
senvolvimento. Tem como princípios: responsabilidade, 
solidariedade, unicidade, pluralidade, participação e in-
tegridade ecológica. 

Em sua abordagem sobre a construção de uma 
Sociedade 4.0, o Prof. Otto Scharmer*, autor dos livros 
Teoria U e Liderando a Partir do Futuro que Emerge, 
pontua alguns assuntos que ele denomina como des-
conexões e bolhas, muitas vezes de forma semelhante 
às discussões que encontramos sobre ecologia política. 

Mas ressalta a necessidade de uma nova capaci-
dade, para os principais atores políticos e  lideranças das 
diversas iniciativas econômicas (privada, terceiro setor), 
como veremos a seguir. 

Começamos trazendo para consciência esta 
questão da desconexão. A imagem que podemos for-
mar é de alguns icebergs. Fora da água, estariam as três 
principais desconexões que vivenciamos atualmente e 
que Prof. Otto Scharmer  descreve como:

Há uma desconexão 
com nossa huma-

nidade, parece que 
estamos “dormindo”, 

e que vivemos no 
momento máximo do 
“Eu” (egoísmo e indi-
vidualismo), tudo para 
mim, seja como indi-
víduo, seja fazendo 

parte de um grupo ou 
organização. 
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-    A desconexão do “EU com a natureza” – Para 
sustentar o estilo de vida atual de nossa socie-
dade, usamos um planeta Terra e meio (fonte: 
WWF). “A ecologia política considera que os 
limites do aceitável foram amplamente ultra-
passados e que chegou a hora de questionar 
nossas práticas. Tendo como fundamento que 
os homens são parte da natureza, respiram-na 
e dela tiram sua alimentação”. (1)

 -    A desconexão do “EU com o outro” – Pou-
cas pessoas são donas de grande parte da ri-
queza do mundo, 1% da população detém 40% 
da riqueza do planeta e metade da população 
detém 1% da riqueza. E 1,3 bilhões de pesso-
as vivem com US$1,25 por dia (dados da FAO 
– divisão das Nações Unidas para agricultura e 
alimentação - 2008). 

-    A desconexão do EU x com o EU, ou seja, a 
desconexão de quem eu sou e de qual poderia 
ser meu futuro emergente. Como consequên-
cia, temos o aumento de casos de depressão, 
burnout, suicídios, entre outros. 

Se olharmos abaixo da superfície do iceberg, ve-
remos desconexões mais profundas do sistema 
(bolhas) que precisam ser endereçadas. São elas:

crescimento infinito: O resultado de nosso cres-
cimento material é o esgotamento de nossos 
recursos naturais como já comentado anterior-
mente. 

renda – 1% da população é dona de 40% da ri-
queza do mundo. 

Financeira – Representa a lacuna existente entre 
a economia financeira e a economia real. 

tecnológica – Estamos endereçando os pro-
blemas prioritários? Estamos produzindo mais, 
consumindo mais, estamos mais ocupados, mas 
nossa felicidade e bem estar não aumentam.  

liderança – Há uma sensação coletiva de de-
samparo e impotência, que se traduz como uma 
ausência de liderança que se manifesta em todo 
o sistema atual. Alguns princípios da ecologia 
política, como participação, pluralidade e res-
ponsabilidade, ampliam a discussão sobre esta 
“bolha”.

consumo – É impossível reduzir a poluição am-
biental sem reduzir o consumo. 

Estudo de 2010  aponta 
que o número de mortes 

por suicídio é maior que a 
soma das mortes por guer-
ra, desastres naturais e as-
sassinatos. Segundo dados 
da organização Mundial 
da Saúde (oMS), mais de 

450 milhões de pessoas so-
frem de algum transtorno 
mental em todo o mundo. 
No brasil, de acordo com 
informações do Ministério 
da Saúde de 2008, cerca 

de 20% da população apre-
senta algum mal psíquico.
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Dentro da abordagem da Ecologia Política en-
contramos o termo produtivismo, advindo da economia 
capitalista, que, em detrimento da Terra, buscou a eco-
nomia de trabalho e de acumulação do capital. 

O Produto Interno Bruto (PIB) não considera os 
custos sociais e ecológicos da descapitalização da nature-
za, pois mede apenas o tamanho da economia (cresceu 
ou não), mas não se melhorou a vida. 

       
Governança – a desconexão entre os me-

canismos atuais de governança e as vozes dos 
marginalizados é um fracasso. Ela faz com que 
pessoas sejam afetadas por regimes que elas 
são completamente incapazes de influenciar 
ou mudar. 

Propriedade – a desconexão entre os 
direitos de posse real e o melhor benefício so-
cial resulta em uma bolha na qual o Estado e 
a propriedade privada, apesar de seus méritos, 
permitem a excessiva e a má administração dos 
recursos comuns ecológicos e sociais.

Chegamos a esta situação pela maneira como as 
sociedades foram se organizando ao longo do tempo, 
com o objetivo de coordenar suas atividades econômi-
cas e reagir aos desafios de cada época.  Cada estágio 
apresenta uma mudança na consciência e mostramos a 
seguir as quatro abordagens. 

Sociedade e Economia 
1.0 - centralizada no 
estado e baseada em 
hierarquia, planeja-
mento e controle.

Sociedade e Economia 2.0 
-  organizada pelo livre 

mercado e competição. E 
aqui encontramos o nasci-

mento do que chamamos de 
Economia “egossistêmica”, 
baseada no “Eu máximo” 
(egoísmo, individualismo). 

Sociedade e Economia 
3.0 – nascimento do ter-
ceiro setor baseado em 

negociação e diálogo. in-
cluindo outros “atores” 
na discussão de temas 

econômicos. 
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São três setores conflitantes e, como uma possí-
vel resposta aos desafios atuais, o Prof. Otto propõe o 
que chamamos de Sociedade e Economia 4.0 (ecossistê-
mica) – baseada na conscientização. Permitindo que os 
3 setores criem conjuntamente (co-criem) soluções que 
enderecem os desafios atuais.

Uma das perguntas relevantes, dentro da ecolo-
gia política é: Como fazer para que forças sociais e po-
líticas se interessem pelo desenvolvimento sustentável? 
É possível promover um debate ideológico e cultural, 
visando a modificar a percepção da escala dos riscos e 
das vantagens do desenvolvimento sustentável? 

os líderes de hoje de-
vem encarar este desafio 
fundamental de mover 

estes complexos sistemas 
para uma maneira mais 
co-criativa e com cons-
ciência do sistema (Eco) 

como um todo.

Como sugere a jornada da “Teoria U”, os líderes 
devem primeiramente ir a campo e observar, observar, 
observar. Calçar realmente os sapatos de todos aqueles 
a quem pretendem servir, suspender velhos padrões de 
pensamento, opiniões e julgamento. 

Redirecionar a atenção se colocando no lugar 
do outro, deixar ir (desapegar) os padrões do passado e 
tudo que não é essencial e, a partir do acesso a nossas 
fontes mais profundas de conhecimento e de possibili-
dades futuras (presencing), permitir emergir nosso co-
nhecimento interior e o futuro que quer se apresentar 
a nós (deixar vir) e que depende de nós para ser criado. 

A partir desta percepção, explorar o futuro, 
agir rapidamente, prototipando projetos (ativar)  e 
tendo feedback imediato das partes interessadas 
para que possamos implementar mudanças mais 
duradouras (incorporar).

Subir o lado direito do U (co-criação) exige um 
compromisso de servir o todo.  

O sucesso do que fazemos depende do lugar in-
terno de onde o EU opera, da qualidade da atenção e 
da intenção que levamos para a situação. 

Para acessar e ativar as fontes mais profun-
das dos campos sociais, três instrumentos devem 
ser ajustados ou afinados coletivamente:

-    Mente Aberta – nossa capacidade de suspen-
der nossos pensamentos e julgamentos.

-    Coração Aberto – nossa capacidade de ouvir 
empaticamente, de olhar com os olhos do ou-
tro, redirecionar nossa atenção. 

-   Vontade aberta – a capacidade de deixar ir ve-
lhas identidades e intenções, e sintonizar-se com 
um campo futuro emergente de possibilidade.

abrir esses níveis mais 
profundos exige a supe-
ração de três barreiras: 
Voz do julgamento, Voz 

do cinismo e descon-
fiança e Voz do medo, 
do medo de mudar.
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Entendo que a Teoria U traz como um dos 
pontos principais o desenvolvimento da capacidade 
de cada agente de mudança, líderes e indivíduos, de 
operar a partir de uma fonte de saber interno e, desta 
maneira, promover encontros e diálogos em busca de 
soluções inovadoras, uma vez que cada um deve “dei-
xar ir” suas crenças e convicções, linhas de pensamento 
endurecidas e se abrir para o novo, para o futuro que 
quer emergir, de maneira conjunta. Além disto, dispo-
nibiliza diversas abordagens e ferramentas que auxilia 
os grupos diversos a caminharem em direção a um fu-
turo que sonharão (cossentir), criarão (cocriar) e desen-
volverão (codesenvolver) em conjunto.   

Esta é uma breve discussão de como a Teoria U po-
deria ser aplicada para que os temas abordados na ecolo-
gia política  possam ser discutidos a partir de uma outra 
qualidade de atenção, buscando garantir a justiça am-
biental para as gerações presentes e futuras do planeta. 

conduzir uma mudança 
profunda é mudar o lugar 
interior a partir do qual 

um sistema opera. isso só 
pode ser feito de forma 

colaborativa. o movimen-
to em direção a uma pos-
sibilidade futura requer 

que paremos de reprodu-
zir continuamente os pa-

drões do passado. 
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Myrthes Lutke
Consultora em gestão e desenvolvimento de 
pessoas, grupos e organizações, além de atuar 
como coach, já exerceu cargos executivos em 
empresas nacionais e multinacionais. Parceira 
da FGV Projetos. Transita e tem formação nas  
áreas de Change Management, Responsabi-
lidade Social, Marketing, Vendas, Pedagogia 
Social, Biografia Humana, Teoria U, Design 
Thinking e Comunicação Não Violenta.

Fonte principal: 
Livros “Teoria U” e “Liderando a Partir do Futuro que Emerge”, de Otto Scharmer, fundador do Presencing Institute e professor do MIT.

Outras Fontes:
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/15221901/Ecologia-Politica-Conceptos-principios-y-fundamentos.html 
A Ecologia Política, solução para a crise da instância política? - Alain Lipietz (1)

Ecologia Política: Guerreiro Ramos e Fritjof Capra – Sérgio Luis Boeira
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As Metas Brasileiras
para o Clima

As Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas, também conhe-
cidas como INDC, são um documento que contém o que cada país pretende fazer 
para reduzir e remover as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). Todos os gover-
nos deverão apresentar suas metas para conseguir um acordo climático global na 
Conferência da ONU para a Mudança do Clima (COP-21), que acontecerá em dezem-
bro, em Paris. O INDC brasileiro foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff no 
dia 28 de setembro, na ONU, em Nova Iorque, durante a Climate Week, que reuniu 
lideranças políticas, empresariais e civis do mundo todo.

Entre os principais objetivos divulgados está o de reduzir em 37% as emissões 
de gases causadores do efeito estufa entre 2005 e 2025 e em 43% até 2030 no Brasil. 
Além disso, os Objetivos que, segundo Dilma, o Brasil levará à próxima conferência 
da ONU sobre o clima, em Paris, em dezembro, incluem acabar com o desmata-
mento ilegal, restaurar 12 milhões de hectares de florestas, recuperar 15 milhões de 
hectares de pastagens degradadas, integrar 5 milhões de hectares de lavoura-pecu-
ária-florestas, garantir 45% de fontes renováveis no total da matriz energética, am-
pliar para 66% a participação da fonte hídrica na geração de eletricidade, ampliar 
para 23% a participação de fontes renováveis (eólica, solar e biomassa) na geração 
de energia elétrica, aumentar em cerca de 10% a eficiência elétrica e, por fim, au-
mentar para 16% a participação de etanol carburante no total da matriz energética. 

Sarney Filho faz uma análise política das metas e propõe uma mudança real 
de paradigma na política brasileira na verdadeira adoção do socioambientalismo e 
redução das emissões com ousadia, determinação, coragem e participação social. 
Já Carlos Rittl, em seu artigo, analisa as principais metas e, mesmo achando que o 
Brasil tem um bom instrumento de negociação para levar a Paris, ainda espera um 
documento final mais completo e efetivo.
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As metas do Brasil, dentro 
e fora de casa
> José Sarney Filho

Quão boas são as metas do Brasil
para o acordo do clima de Paris?
> carlos rittl
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As metas do Brasil, dentro e fora de casa
> José Sarney Filho

No artigo Rumo à COP 21, para a edição anterior 
da revista Pensar Verde, falei da importância da missão 
da 21ª Conferência das Partes para o futuro do planeta. 
Reivindiquei a manutenção do papel de protagonista 
do Brasil e propus que levássemos em nossa bagagem 
para Paris ousadia, determinação, coragem e, sobretu-
do, uma efetiva mudança, apoiada sobre consistente 
engajamento social.

Hoje, após o anúncio da Contribuição Nacional-
mente Determinada Pretendida (INDC) brasileira, feita 
pela presidente Dilma Rousseff, em setembro, durante 
a Cúpula das Nações Unidas, temos maior clareza do 
que, oficialmente, levaremos à conferência do clima. As 
metas, por um lado, nos tranquilizam, pela certeza do 
protagonismo mantido. Por outro, nos preocupam, pois, 
embora corretas e necessárias, são insuficientes.

Durante a COP 20, no Peru, o Brasil defendeu a 
responsabilidade comum, porém diferenciada. Países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento teriam com-
promissos mais modestos e com menor grau de vincula-
ção. O risco de que isto degenere para uma liberalidade 
quanto ao nível de emissões de gases do efeito estufa 
(GEEs), possivelmente compensatória em termos eco-
nômicos imediatos, mas certamente desastrosa para o 
meio ambiente e as populações mais vulneráveis, tem 
sido alvo de grande preocupação por parte dos socio-
ambientalistas.

Apesar de ser um país em desenvolvimento, o 
Brasil é um dos dez maiores emissores do mundo  e 

nossas metas devem ser compatíveis com essa condi-
ção. É auspicioso o fato de termos sido o primeiro país 
emergente a adotar uma meta absoluta de redução de 
emissões. Além disso, o anúncio de metas escalonadas 
para 2025 e 2030 mostra a disposição em reavaliar e 
ampliar as medidas ao longo do caminho.

o processo de construção 
do iNdc nacional, por si 

só, foi um passo promissor, 
que revelou a vontade po-
lítica do governo refletida 
no esforço interministerial 
e na realização de diversas 
audiências públicas. No en-
tanto, ainda carecemos de 
uma interlocução mais pro-
funda entre poder público 
e sociedade, no que tange 
às mudanças climáticas.
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Precisamos estabelecer condições técnicas e polí-
ticas para uma verdadeira guinada em direção a metas 
mais ambiciosas. Não podemos mais nos iludir: se cada 
país não reduzir suas emissões ao limite de suas possi-
bilidades, a sobrevivência de inúmeras espécies poderá 
inviabilizar-se dentro de poucas décadas. Isso vale tam-
bém para a vida humana, sobretudo nas regiões mais 
pobres do globo.

as secas, a desertificação 
crescente, as enchentes, 

inundações e 
desmoronamentos, as 

ondas de frio e de calor 
extremos que temos 

vivenciado nos últimos 
anos, são apenas pálida 

amostra do que pode estar 
por vir, se as nações do 
mundo não assumirem 
suas responsabilidades. 

isso é alarmante, quando 
sabemos que, apenas 
neste ano de 2015, 

quase 25% dos nossos 
municípios declararam 

estado de emergência ou 
de calamidade pública, 
segundo a defesa civil.

As metas de reduzir 37% das emissões de GEEs 
até 2025 e 43% até 2030, acabar com o desmatamento 
ilegal na Amazônia, restaurar e reflorestar 12 milhões 
de hectares, recuperar 15 milhões de hectares de pas-
tagens degradadas, integrar 5 milhões de hectares de 
lavoura, pecuária e floresta, e estabelecer um limite de 
45% de fontes renováveis na matriz energética brasileira 
mostram números expressivos. Servem como exemplo e 
referência para os demais países em desenvolvimento e 
denotam uma clara intenção do país de assumir a res-
ponsabilidade que lhe cabe.

Porém, ao tomar o ano de 2005 como referência 
para suas reduções, o governo optou pelo período de 
pico do desmatamento. Desde então, diminuímos con-
sideravelmente o desmate, de modo que já estamos 
bastante vizinhos da meta anunciada. O cumprimento 
desse objetivo significará uma redução muito tímida 
nos próximos dez anos, quando comparada ao decênio 
anterior. Esse exemplo é emblemático da contribuição 
pretendida do Brasil, que tem grande impacto na cena 
diplomática internacional, mas, nacionalmente, re-
presenta bem menos do que nosso potencial efetivo 
de redução.

o desmatamento ilegal 
deve ser combatido 

imediata e intensamente. 
o que deve constar 
de nossas metas é o 

desmate legal, que emite 
igualmente carbono na 
atmosfera, pois, mesmo 
com a grande redução 

a partir de 2005, o 
desmatamento continua 

sendo a principal causa de 
emissões de GEEs do país, 
representando, em 2013, 

cerca de 35% do total.
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Com relação à produção de energia, a meta 
de 45% de fontes renováveis no total da matriz já é 
muito próxima da composição atual, devido à gran-
de utilização de usinas hidrelétricas. Novamente, o 
valor expressivo, quando comparado ao de outros 
países, representa um avanço bem mais discreto 
na realidade nacional. Seria possível avançar muito 
mais em direção à energia limpa.

O setor energético foi o que apresentou maior 
aumento de emissões entre 1990 e 2013, com as fontes 
fósseis como principais emissoras. Paradoxalmente, o 
governo vem aumentando a utilização de usinas ter-
melétricas e o Plano Decenal de Energia do país, com 
planejamento até 2024, prevê que 71% dos recursos 
para investimentos no período serão destinados aos 
combustíveis fósseis, e apenas 14% para as fontes reno-
váveis, incluindo os biocombustíveis. Ora, a incidência 
de sol e vento no Brasil é de tal magnitude, que não há 
justificativa para o reduzido investimento público nas 
fontes solar e eólica.

O Legislativo tem refletido com maior intensida-
de as demandas sociais sobre os problemas climáticos. 
Em 2009, foi aprovado projeto de minha autoria que 
resultou na Política Nacional sobre Mudança do Cli-

com relação à produção 
de energia, a meta de 
45% de fontes renová-
veis no total da matriz 
já é muito próxima da 

composição atual, devi-
do à grande utilização 
de usinas hidrelétricas. 

Novamente, o valor 
expressivo, quando 

comparado ao de ou-
tros países, representa 
um avanço bem mais 
discreto na realidade 

nacional. Seria possível 
avançar muito mais em 
direção à energia limpa.



27

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

ma (PNMC, Lei 12.187/2009). Atualmente, tramita na 
Câmara dos Deputados cerca de duzentas proposições 
relacionadas, direta ou indiretamente, com o enfrenta-
mento da mudança do clima, como incentivos às fontes 
renováveis de energia, proteção da vegetação nativa e 
combate à desertificação.

Sarney Filho 
É deputado federal (MA), líder do Partido Verde 
na Câmara dos Deputados e coordenador da 
Frente Parlamentar Ambientalista. Foi ministro 
do Meio Ambiente de 1999 a 2002.

após o anúncio da 
iNdc, apresentei à câ-
mara o Projeto de lei 
3.308/2015, que altera 

a PNMc para acres-
centar-lhe as novas 

metas do país, além de 
aprimorar e comple-

mentar alguns de seus 
dispositivos. a propos-
ta estende a proteção 
contra o desmatamen-
to a todos os biomas 
e ainda acrescenta o 

conceito de prevenção 
e reforça a participa-

ção popular.

Como vimos, precisamos de sérios ajustes no Pla-
no Decenal, de correções e aprimoramentos em várias 
metas. Mas, sobretudo, necessitamos mudar nossos pa-
radigmas. É hora de abraçarmos o socioambientalismo 
como ideal que norteia o nosso agir. Nosso potencial de 
redução de emissões é bem maior do que o que vem 
sendo proposto. Devemos buscar alcançá-lo com ousa-
dia, determinação, coragem e participação social.
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Quão boas são as metas do Brasil para  
o acordo do clima de Paris?
> carlos rittl

Do ponto de vista da negociação, a promessa de 
reduzir emissões em 37% em 2025 em relação a 2005, 
com uma meta indicativa de 43% até 2030, é muito boa. 
Com ela, o país se descola do grupo dos grandes polui-
dores que deram contribuições acanhadas, como a Chi-
na e os EUA. Os chineses prometeram que suas emissões 
subirão até perto de 2030 – até lá, emitirão mais três 
bilhões de toneladas, ou dois “brasis”, a cada ano. Os 
americanos, em que pese a boa mudança de rumo com 
Barack Obama, prometeram cortes de 26% a 28% até 
2025, tendo mudado o ano-base de 1990 para 2005 na 
mão grande. A meta brasileira está mais alinhada com 
o nível de ambição da União Europeia, líder global da 
descarbonização, que prometeu 40% de corte até 2030.

Mas há duas coisas ainda mais importantes para 
o acordo de Paris na proposta de Dilma Rousseff do que 
os números. Primeiro, o fato de a meta ser absoluta e 
valer para toda a economia. O Brasil é o primeiro país 
emergente a adotar esse tipo de compromisso, enquan-
to outros grandes em desenvolvimento, como o  México, 
e até desenvolvidos, como a Coreia, insistem no artifí-
cio de projetar um cenário de emissões para o futuro 
e descontar daí sua contribuição. A adoção de metas 
absolutas tende a cacifar a diplomacia brasileira para 
cobrar mais compromissos dos países ricos em Paris e 
constranger os novos-ricos a fazer mais.

Há três réguas possíveis para medir o grau de ambição e de 
adequação da iNdc, o plano climático apresentado pelo brasil 
no dia 28 de setembro para o acordo de Paris. Pode-se avaliar 
a proposta segundo a métrica da negociação internacional, a 
da necessidade do clima e a do modelo de desenvolvimento. 

as três medições terão resultados distintos.
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A segunda métrica possível para analisar a INDC 
brasileira é a do clima. Sob esse ponto de vista, o com-
promisso registrado pelo país é fraco e bem aquém do 
necessário – como o são os de todos os outros países, 
exceto, talvez, Marrocos e Etiópia. Somadas, as INDCs 
apresentadas até aqui põem o mundo numa provável 
trajetória de aquecimento de 2,7oC pelo menos até o fi-
nal do século, segundo as análises mais otimistas. É fácil 
perder isso de vista no universo paralelo das negocia-
ções, onde o que é bom para o processo quase nunca é 
bom para o mundo real.

o outro elemento 
político crucial é o 

prazo de 2025. o brasil 
sinaliza com isso que 

está comprometido com 
ciclos de revisão global 

das metas de cinco anos, 
o que dá margem para 
aumentos de ambição 
– o chamado ratchet-

up. isso evita que metas 
ruins sejam adotadas por 
períodos longos e travem 

o progresso rumo aos 
2oc, limite máximo de 

aquecimento admissível 
neste século.

Vários estudos sobre equidade, que consideram 
o peso do Brasil na população mundial em 2030, a res-
ponsabilidade histórica e a capacidade do país, calcu-
lam a parte que nos cabe no orçamento de carbono da 
humanidade – 1 trilhão de toneladas de CO2 é tudo o 
que o mundo pode emitir daqui até o fim dos tempos 
se quiser ter chance de evitar um aquecimento de mais 
de 2oC – é, no máximo, 1 bilhão de toneladas. A crer nas 
contas do governo, chegaremos a 2030 com 1,2 bilhão 
de toneladas. Não está tão fora, certo?

Errado. Os cálculos da INDC são expressos em 
emissões líquidas. Trata-se de um truque contábil ad-
mitido pelo IPCC, o painel do clima da ONU, que per-
mite ao Brasil descontar de suas emissões as florestas 
em áreas protegidas, como se elas estivessem ativa-
mente retirando carbono do ar todo ano (não estão, 
pelo menos não na escala estimada pelo governo, de 
umas 300 milhões de toneladas de CO2, sem falar em 
anos em que as florestas param de sequestrar carbono 
e começam a emitir, como em 2005 e 2010, anos de 
secas extremas). Sem essa pedalada, as emissões em 
2030 cresceriam para, pelo menos, 1,4 bilhão de tone-
ladas. A ONU decidirá, na regulamentação do acordo 
de Paris, se essa mágica ainda será admitida após 2020. 
Vários países usam artfícios semelhantes para desinflar 
suas emissões. O Brasil já deveria tê-los abandonado 
há tempos.

Finalmente, há a questão 
fundamental: a meta 

brasileira representa uma 
mudança no nosso modelo 

de desenvolvimento? a 
resposta parece ser não.
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No setor de energia, que é onde as emissões do país mais 
crescem, a meta é conservadora, mas poderia ser pior. o 
etanol poderá ter um crescimento importante, decolando 
dos 20 bilhões de litros ao ano, sinal de que as pressões da 
indústria canavieira sobre uma presidente que tem horror 

ao biocombustível surtiram efeito. o aumento na adoção de 
renováveis é promissor, mas a iNdc é um pouco pior do que o 
mundo real: implica, segundo cálculos do Greenpeace, leiloar 
3,1 gigawatts de eólica, solar e biomassa – somente neste ano, 
foram leiloados 3,7 gigawatts. Não há nenhum sinal de que o 
governo vá mudar os investimentos maciços em energias fósseis, 

hoje correspondentes a 71% de todo  o investimento energético 
planejado para a próxima década.

A meta para o setor de florestas é muito ruim. 
Dilma recuou sem cerimônia de sua promessa, já nada 
ambiciosa, de zerar o desmatamento ilegal em 2030 no 
país inteiro e limitou-se a repetir a promessa feita em 
agosto com Angela Merkel de zerar o desmatamento 
ilegal na Amazônia nesse período, compensando o car-
bono do desmatamento legal (não explicou como). 
Isso quer dizer que o Brasil conviverá com o desma-
tamento ilegal na Amazônia por mais 15 anos e com 
a ilegalidade nos outros biomas em prazo indetermi-
nado – para sempre?

A promessa de “recomposição e reflorestamen-
to” de 12 milhões de hectares, segundo o Código Flo-
restal, é outra pegadinha: ao que tudo indica, metade 
– ou mais – disso será replantado com eucalipto ou 
dendê. O diabo mora nos detalhes  e nenhum foi dado 
pelo governo ainda.

Pior ainda, dilma ressuscita 
sua paixão desmedida por 
grandes hidrelétricas na 

amazônia ao atribuir a essa 
fonte – ambientalmente 
impactante, socialmente 

injusta e economicamente 
vulnerável aos efeitos das 

mudanças climáticas, como 
se vê atualmente – o papel 
de fornecer 66% da nossa 

eletricidade, contra 62% hoje.
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Da agricultura vieram os números mais interes-
santes da INDC. A meta de recuperar 15 milhões de hec-
tares de pastagens degradadas além dos 15 milhões já 
planejados até 2020 no Plano ABC (Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono) é importante – o Observatório do 
Clima havia proposto 18 milhões de hectares, ou seja, 
chegamos próximos em escala do que poderíamos fazer 
até 2030. Além disso, há 5 milhões de hectares adicionais 
aos 4 milhões já previstos no Plano ABC para 2020 de 
integração lavoura-pecuária-floresta, um sistema produ-
tivo altamente eficaz em capturar carbono que apenas 
começa a decolar no país. O sinal é auspicioso, mas vale 
lembrar que a fatia do Plano ABC dentro do Plano Safra 
caiu de 3,3% no ano passado para 1,6% este ano. O setor 
agrícola poderia ter todo o financiamento do Plano Safra 
destinado a atividades agropecuárias de baixo carbono 
ao longo do tempo.

Em resumo, a iNdc 
do brasil é um ótimo 

instrumento para sentar-
se à mesa em Paris e 
iniciar uma conversa 

séria sobre o futuro da 
proteção do clima no 

mundo. Mas seria muito 
ruim se o brasil fosse 

embora da conferência 
sem melhorar o plano.

O ex-diretor do Inpe, Gilberto Câmara, que tra-
balhou na elaboração das metas, disse, em sua conta 
no Twitter na última semana, que “não se entra numa 
longa negociação fazendo sua melhor proposta”. Toma-
ra que ele tenha razão – e que a melhor proposta do 
Brasil ainda esteja guardada no bolso do terninho da 
presidente Dilma Rousseff.

Carlos Rittl
É secretário-executivo do Observatório do Clima.
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No dia 25 de setembro deste ano, após mais de 
três anos de intensos debates, os líderes de governo 
e de estado aprovaram, por consenso, o documento 
“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”. A Agenda é um plano 
de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. 
Ela busca fortalecer a paz universal com mais liber-
dade e reconhece que a erradicação da pobreza em 
todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobre-
za extrema, é o maior desafio global para que o de-
senvolvimento sustentável seja alcançado.

É importante que esta Agenda seja vista não 
apenas como um mero documento que compreende 
uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e 169 metas, uma seção sobre meios de 
implementação e de parcerias globais, e um arcabou-
ço para acompanhamento e revisão. Ela tem que ser 
vista muito mais do que um conjunto de folhas de 
papel estampando o logo das Nações Unidas.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável: um chamado à ação
> Haroldo Machado Filho

Fundamental ressaltar o caráter trans-
formativo desta Agenda, que está gravada em 
seu próprio nome. Ela tem que ser vista como 
uma ambiciosa lista de tarefas para os próxi-
mos 15 anos. Todos os habitantes do planeta 
são agentes fundamentais de mudança e deve-
rão encontrar no plano de ação desta Agenda 
uma plataforma para canalizar suas infinitas 
capacidades para o ativismo na criação de um 
mundo melhor.

Não é por mera coincidência que esta Agen-
da é adotada no período em que a Organização das 
Nações Unidas faz 70 anos. Em 1945, uma geração 
anterior de líderes mundiais reuniu-se para criar 
esta Organização,  que surgiu das cinzas da guerra 
com vistas a promover os valores de paz, diálogo e 
cooperação internacional que a fundamentam. A 
concretização suprema desses valores é a Carta das 
Nações Unidas.
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A pedra fundamental para o atual processo 
global de renovação foi assentada no Rio de Janeiro, 
em junho de 2012, com a adoção do documento final 
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável, o qual foi intitulado "O futuro 
que queremos". O documento faz um apanhado das 
lições aprendidas a partir de duas décadas de expe-
riência em desenvolvimento e fornece uma extensa 
avaliação dos progressos e lacunas na implementa-
ção da agenda de desenvolvimento sustentável.

Embora insuficiente e desigual, é importan-
te reconhecer que o progresso tem sido notável. Há 
apenas duas décadas, quase 40% da população do 
mundo em desenvolvimento vivia em extrema po-
breza e a noção de erradicação da pobreza parecia 
inconcebível. Na sequência de ganhos profundos e 
consistentes, agora se sabe que a extrema pobreza 
pode ser erradicada em mais uma geração. Os Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) mui-
to têm contribuído para esse progresso e ensinaram 
lições sobre como governos, empresas e sociedade 
civil podem trabalhar juntos para conseguir avanços 
significativos.

“Nós, os povos” são as famosas 
palavras de abertura da carta 
da oNu. a agenda 2030 para o 
desenvolvimento Sustentável 
também convida que “nós, os 

povos” embarquemos juntos no 
caminho para 2030. Esta jornada 
deverá envolver governos, assim 

como parlamentos, o sistema 
das Nações unidas e outras 
instituições internacionais, 
autoridades locais, povos 

indígenas, sociedade civil, o 
setor privado, as comunidades 

científica e acadêmica – e todas 
as pessoas. Milhões de indivíduos 
já se engajaram com essa agenda, 

mas é importante que todos e 
todas dela se apropriem, pois 
é este o fator determinante 

para garantir seu sucesso. Ela 
foi construída com base nos 

resultados de mais de dois anos 
de consulta pública intensiva e do 
engajamento da sociedade civil 
e outros grupos interessados em 
todo o mundo, prestando uma 
atenção especial às vozes dos 

mais pobres e mais vulneráveis.

o conjunto de objetivos e 
metas demonstram a escala e 
a ambição desta nova agenda 

universal. os objetivos de 
desenvolvimento Sustentável 

(odS) recentemente aprovados 
foram construídos sobre as 

bases estabelecidas pelos odM, 
de maneira a completar o 

trabalho deles e responder a 
novos desafios.
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No espírito da Agenda 2030, é imprescindí-
vel tomar medidas ousadas e transformadoras que 
se necessitam urgentemente para pôr o mundo em 
um caminho sustentável e resiliente. Ao se tomar a 
decisão de construir um futuro melhor para todas 
as pessoas, a concretização dessa ideia deve incluir 
os milhões de pessoas às quaisfoi negada a chan-
ce de levar uma vida decente, digna e gratificante, 
bem como de alcançar seu pleno potencial humano. 
Como tem afirmado o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-Moon, “nós podemos ser a primeira 
geração a obter êxito em acabar com a pobreza; as-
sim como também podemos ser a última com chan-
ce de salvar o planeta”. 

Esta é uma Agenda de alcance e significân-
cia sem precedentes. Ela propõe objetivos e metas 
universais que se aplicam ao mundo todo, tanto 
aos países desenvolvidos quanto aos em desenvolvi-
mento. Eles são integrados e indivisíveis, e mesclam, 
de forma equilibrada, as três dimensões do desen-
volvimento sustentável: a econômica, a social e a 
ambiental. Como a Agenda tem caráter universal, a 
confiança e o entendimento mútuos entre todas as 
nações serão importantes. No entanto, é importante, 
levar em conta as diferentes realidades nacionais, as 
capacidades e os níveis de desenvolvimento, respei-
tando as políticas e prioridades nacionais. 

É reconfortante saber que 
os esforços conjuntos para o 
alcance dos odM até o fim 
de 2015 não se encerrarão 
nessa data. Há um pacto 

em escala planetária 
para que os esforços de 

desenvolvimento a partir 
de então estejam alinhados 

com os odS, tendo em 
mente a necessidade da 

finalização do trabalho no 
âmbito dos odM, visando 

“não deixar ninguém 
para trás” no processo 
de desenvolvimento 

sustentável. 
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Muitos são os que, ao tomar conhecimento de 
que esta Agenda é mais ambiciosa do que a adotada 
durante a Cúpula do Milênio na qual os ODM foram 
lançados, demonstram grande ceticismo. De fato, o 
mundo mudou significativamente desde 2000, e não 
se pode negar que os velhos desafios se intensifica-
ram, bem como surgiram novas complexidades, in-
cluindo a erradicação da pobreza, o combate à mu-
dança global do clima, o crescimento do desemprego, 
a intensificação das migrações etc..

a agenda 2030 para o 
desenvolvimento Sustentável 

é, portanto, lastreada nas 
aspirações globais dos 

cidadãos para um futuro mais 
pacífico, próspero, inclusivo e 
sustentável. Mas, mais do que 
meramente aspiracional, ela 
é um chamado à ação. Neste 
momento no tempo, todos e 

todas são clamados para liderar, 
agir com coragem e promover 

mudanças: mudanças na forma 
de pensar e agir; mudanças 

nas sociedades; mudanças na 
gestão da economia; mudanças 

na relação com o planeta, 
único e comum. ao promover 

essas mudanças, é possível 
responder mais integralmente às 
necessidades dos tempos atuais 
e fazer cumprir as promessas 

atemporais feitas com o 
nascimento das Nações unidas, 

há 70 anos.

No entanto, como disse a 
administradora Mundial 
do PNud, Helen clark, “a 
boa notícia é que o nosso 
mundo tem mais riqueza, 
mais conhecimento e mais 
tecnologia à disposição do 

que jamais teve. os desafios 
que encaramos são, em sua 
maioria, causados pelo ser 

humano. Podemos  
enfrentá-los”.

Haroldo Machado Filho
Assessor Sênior para o Desenvolvimento 

Sustentável no Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento -  PNUD/Brasil
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Recentemente aprovado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em conjunto com diversos pa-
íses, o documento intitulado “Transformando Nosso 
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável” abrange os 17 Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) e foi construído sob o legado dos 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), es-
tabelecido em 2000. Suas metas articulam dimensões 
que vão do enfrentamento da pobreza, passando por 
temas como transparência pública, agricultura sus-
tentável, gestão de recursos naturais, novos modelos 
de produção e consumo, direitos das mulheres, qua-
lidade dos serviços de educação e saúde, até geração 
de energia e construção de cidades mais inclusivas. 
De acordo com a ONU, a pretensão é de concluir até 
2030 o que os ODM não conseguiram alcançar.

O panorama complexo que aglutina crise 
econômica e financeira, crise climática e uma crise 
humanitária derivada de migrações forçadas, refor-
ça a urgência e a importância dessa nova agenda, 
tornando fundamental uma avaliação dos aprendi-
zados deixados pelos Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio (ODM).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Haroldo Machado Filho, 
assessor sênior para 
o desenvolvimento 

Sustentável do Programa 
das Nações unidas para o 
desenvolvimento (PNud/

brasil), colaborou com essa 
edição da Pensar Verde e 
detalhou um pouco mais 
sobre os 17 objetivos e as 
169 metas que compõem 

o odS. de acordo com 
Haroldo, essa agenda propõe 
objetivos e metas universais 
que se aplicam ao mundo 

todo, tanto aos países 
desenvolvidos quanto aos em 

desenvolvimento.
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Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Objetivo 1.  Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Objetivo 2.  Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 
a agricultura sustentável

Objetivo 3.  Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Objetivo 4.  Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos

Objetivo 5.  Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Objetivo 6.  Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Objetivo 7.  Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todos

Objetivo 8.  Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente para todos

Objetivo 9.  Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação

Objetivo 10.  Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Objetivo 11.  Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Objetivo 12.  Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Objetivo 13.  Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Objetivo 14.  Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável

Objetivo 15.  Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 
da terra e deter a perda de biodiversidade

Objetivo 16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, pro-
porcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis

Objetivo 17.  Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvi-
mento sustentável
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Encontro “Ver de Novo” da Fundação Verde 
promoveu formação política e reafirmou a 
importância do programa partidário do PV
Por meio de palestras e dinâmicas, evento fez um resgate da formação 
do PV e do espírito de mobilização com a leitura do manifesto escrito em 
1986 e levou importantes reflexões aos dirigentes atuais

A Fundação Verde, responsável por promover 
a troca de conhecimento, experiências e ideias afins 
com o ideário verde, realizou, em outubro, um im-
portante encontro de formação política com cerca 
de 200 participantes, entre membros da FVHD e 
do Partido Verde (PV), em Brasília. Durante os dois 
dias e meio de evento (22, 23 e 24/10) foram minis-
tradas palestras e dinâmicas de interação entre os 
participantes com o objetivo de reafirmar a impor-
tância do programa partidário.

Abrindo o ciclo de palestras, o encontro 
contou com a inspiradora fala de Guido Guelli e 
David Sion, dois dos fundadores e vanguardistas 
do PV, fazendo um relato da biografia do Parti-
do com histórias de mobilizações partidárias in-
tensas para a legalização como partido político. 
Demostrando a força e a atualidade do primeiro 
programa partidário escrito em 1986, Sion fez a 
leitura do manifesto e protagonizou um dos mo-
mentos mais marcantes do evento. Segundo o ve-
terano, “o programa do PV deve ser muito bem 
trabalhado com os filiados e candidatos para que 
todos saibam do que se trata o ideário verde e 
trabalhem em comunhão”, avaliou Sion.

Ainda na primeira noite de evento, os parti-
cipantes puderam conhecer o projeto da Fundação 
Verde “Aflorando”, da pianista Jaci Toffano, no qual 
foram interpretados sucessos de artistas eruditos e 
populares, tocando de Mozart a Tom Jobim. O proje-
to “Aflorando – piano na praça” está percorrendo o 
Brasil para apresentar às mais diversas pessoas mú-
sicas tocadas em um instrumento visto quase que 
exclusivamente em concertos. Segundo Jaci, “tocar 
para o grande público nas ruas é muito caloroso”. 

Dando continuidade às atividades, Myrthes Lutke 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proferiu a palestra 
“Ego sistema X Eco sistema”, na qual fez um alerta para a 
maneira como estamos consumindo o planeta. Segundo 
Myrthes, “é preciso mudar a relação da sociedade com o 
meio ambiente. O que percebo é uma desconexão entre 
a sociedade e a coletividade, o todo”. Outra constatação 
apresentada pela palestrante é que, apesar de as pessoas 
consumirem cada vez mais, o que faz com que a produ-
ção de bens também aumente, assim como a poluição, 
o bem-estar social não tem aumentado na mesma pro-
porção, pelo contrário, “o número de pessoas com doen-
ças psicossociais e o número de suicídios tem aumentado 
cada vez mais”, alertou Myrthes. 
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Ainda na sexta-feira, Marcos Sorrentino, profes-
sor da Universidade de São Paulo (USP), ministrou a 
palestra “Ecologia Política e alternativas para o pla-
neta”. Segundo Sorrentino, “a questão ecológica deve 
ser ampliada a níveis de educação social”. Para tanto, 
é preciso educar os adultos para que as crianças sejam 
realmente educadas. Uma das estratégias educadoras, 
segundo Marcos, é “tomar um banho de realidade 
para aprender com os olhares diversos da população”. 

Em uma apresentação 
entusiasmada, carlos augusto 
costa, presidente do Partido 

Verde de Pernambuco, 
apresentou a palestra 

“repensando o futuro”, e 
lembrou que a participação 
dos candidatos no cotidiano 
das pessoas é fundamental 

para entender quais são suas 
dificuldades. “Encontrar as 

pessoas, escutá-las, entender o 
que está acontecendo em cada 
canto da cidade é fundamental 

para que haja avanço na 
participação do PV no processo 

político brasileiro”. Segundo 
carlos, a população precisa 
se sentir representada para 

voltar a acreditar nos partidos 
políticos. Segundo pesquisa 
apresentada por carlos, o 
nível de engajamento em 

causas ambientais no brasil 
é alto, o que falta são ações 

concretas que promovam maior 
participação dessa população.
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Em um momento inspirador, o presidente do 
Partido Verde, José Luiz Penna, recebeu de David 
Sion o manifesto do PV escrito em 1986 e afirmou 
que “política é dialogar com o futuro”. Segundo Pen-
na, o PV deve ser a referência para a saída da crise 
política no Brasil. “Dentre as tragédias dessa crise de 
representatividade, a qualidade de vida dos brasilei-
ros ficou comprometida com essa opção desastrosa 
do governo de implementar a indústria automobi-
lística, estimulando o uso do transporte individual e 
ocasionando congestionamentos horrendos”. “Agora 
é a hora do PV no Brasil e do ideário verde”, finalizou 
sua fala durante o encontro “Ver de Novo”. 

Finalizando as atividades do “Ver de novo”, 
Eduardo Jorge, ex-candidato à presidência pelo PV, 
foi aplaudido de pé pelos participantes ao elencar 12 
pontos principais observados ao longo do encontro, 
os quais, segundo ele, devem ser observados para 

Segundo Marcos, na década 
de 80, época da formação 

do PV, Fernando Gabeira foi 
responsável pela mudança 
comportamental no âmbito 
ambiental, no entanto, até 
hoje, a população ainda 

não é educada para pensar 
de maneira coletiva o meio 

ambiente. Para Marcos, 
proporcionar a mudança 

cultural permanente, 
articulada e totalitária 
é fundamental para a 

mudança na mentalidade. “o 
conhecimento tem que vir de 

todos os meios de comunicação 
e acumular forças para a 

mudança educacional de um 
todo”, completou. 

que haja mais participação do PV nos espaços de po-
der. Segundo Eduardo, “o PV é um partido de caráter 
democrático, pacifista e revolucionário” e destacou a 
importância do programa partidário do PV, “o pro-
grama é a marca do partido e o filiado deve conhe-
cer os princípios e estudá-lo”.

outro ponto colocado por 
Eduardo foi a respeito 
da transparência das 

negociações partidárias e o 
uso dos recursos. “o PV não 
é o partido da democracia 

secreta, as pessoas têm 
que saber como o dinheiro 
entra e sai, quais alianças o 
partido fez ou deseja fazer. 
Não pode haver opacidade 

das estruturas dos recursos e 
das negociações partidárias”, 

enfatizou.

A comunicação também foi lembrada por 
Eduardo como uma importante ferramenta para 
um partido democrático. “A comunicação deve ser 
muito bem montada em nível nacional e em cada 
estado e município também deve ser organizada, 
a fim de deixar a população dessas pequenas cida-
des antenada”, enfatizou. 
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dinâmicas

Ao longo dos dias do evento “Ver de Novo”, vá-
rias dinâmicas foram promovidas para que os inte-
grantes pudessem interagir uns com os outros, conhe-
cer novas ideias e debater sobre temas relacionados 
ao bem-estar comum. A dinâmica de Dança Circular 
chamou a atenção de diversas pessoas que, nas ma-
nhãs de sexta e sábado, puderam se conectar com a 
música, aprenderem novas danças e se divertirem. 
Outra dinâmica interessante, brainstorm, fez com os 

dirigentes pensassem em questões consideradas por 
eles próprios como essenciais em um partido.

O Encontro “Ver de Novo” foi uma importante 
iniciativa da Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD) 
com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 
teve como objetivo promover a formação política 
dos dirigentes verdes do Brasil e fazer com que todos 
reflitam sobre ações concretas para a mudança no 
cenário político brasileiro e maior participação nos 
espaços de poder.
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revista Pensar Verde: como o sr. tem visto o au-
mento da poluição nas cidades brasileiras?

Paulo Saldiva: De modo geral, nas cidades onde há 
monitoramento da poluição de longo prazo, as concen-
trações de poluentes caíram ao longo dos anos 1990, 
estabilizando-se a partir da 2005. Em outras palavras, 
o sistema de controle foi efetivo mas, infelizmente, es-
tacionou em patamares acima dos preconizados pela 
Organização Mundial da Saúde. No meu melhor enten-
dimento, são necessárias políticas mais estruturantes 
de mobilidade urbana - investimento em transporte 
coletivo de baixa emissão - que não são objeto de con-
sideração séria no atual momento.

revista Pensar Verde: E o que a gestão verde mu-
nicipal pode fazer para melhorar esse impacto na 
população?

Paulo Saldiva: A gestão verde pode fazer muito. Po-
líticas de ampliação de áreas verdes e de incentivo 
à mobilidade ativa e transporte coletivo de baixa 
emissão fazem toda a diferença.

o QuE PENSa

Entrevista

Paulo Saldiva
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revista Pensar Verde: como o sr tem visto a con-
dução política da presidente dilma em relação ao 
controle de emissão de gases poluidores?

Paulo Saldiva: O governo tem uma política de sinal 
trocado. De um lado, reafirma o desejo de reduzir 
emissões. Por outro lado, estabelece claros incentivos 
para a indústria automobilística e projeta o futuro 
do País na extração de petróleo. Alguns exemplos da 
falta de seriedade no enfrentamento da questão da 
poluição do ar são os intermináveis adiamentos de 
padrões realistas de qualidade do ar pelo CONAMA 
e, por incrível que pareça, a falta de um sistema de 
monitoramento efetivo da poluição do ar na capital 
da República.

revista Pensar Verde: o que seria uma gestão res-
ponsável para diminuir os danos à saúde da popu-
lação?

Paulo Saldiva: Mais uma vez reitero que há que se 
priorizar fontes limpas e eficientes para produzir ele-
tricidade como combustível para a mobilidade urba-
na. No meu entender, nenhum argumento econômi-
co justifica o adoecimento e a morte prematura de 
milhares de brasileiros todos os anos.

revista Pensar Verde: Qual o impacto da poluição 
no sistema único de Saúde? Há solução?

Paulo Saldiva: O custo da poluição sobre o sistema 
de saúde do Brasil ultrapassa duas centenas de mi-
lhões de dólares ao ano, utilizando-se as estimativas 
mais conservadoras. Quando levamos em conta a re-
dução da expectativa de vida, esta soma ultrapassa 
a casa do bilhão de dólares ano. Perdemos saúde e 
dinheiro ao mesmo tempo. Há, portanto, uma janela 
de oportunidade para a implementação de políticas 
virtuosas que levem ao benefício da população brasi-
leira. Esta seria uma política do bem!



“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a terra”.

Herbert Daniel
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