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EDITORIAL
A Pensar Verde está na sua 16ª edição, no seu quarto ano de existência. Seguimos com o propósito 

de ser uma revista de debates, fornecendo pontos de vistas. Não o nosso ponto de vista, mas o de pessoas 
envolvidas com temas relevantes para a formação e informação dos cidadãos. E estamos cada vez mais 
orgulhosos dos nossos resultados. Conseguimos falar abertamente de vários assuntos e permitir novas 
leituras de temas recorrentes.

Nessa levada e no cenário de crise econômica e política afetando todos os setores da sociedade, 
sentimos que era o momento de entender pontos cruciais que norteiam os segmentos da produção cultural 
e da economia criativa. Para entender o incentivo à produção cultural brasileira, esbarramo-nos na Lei 
Rouanet e na necessidade de manter vivas manifestações culturais, dar igualdade de acesso à cultura, 
permitir que a arte chegue ao povo de maneira sustentável. Dentro deste contexto, buscamos artigos que 
nos dão uma dimensão da discrepância de tratamento na aprovação de projetos culturais. 

Com esta mesma curiosidade, fomos entender o impacto do veto total da Presidência da República 
ao projeto de lei que regulamentaria a profissão do designer brasileiro, mesmo depois de ter sido aprovado 
em todas as instâncias anteriores. Parte significante e estratégica da economia do país, o design merece um 
olhar de quem está inserido no universo de convergência cultural, artística,  funcional e social dos objetos. 

Mesmo navegando em águas diferentes, não pudemos deixar de registrar opiniões e informações 
sobre a maior tragédia ambiental do país: o vazamento da lama tóxica em Mariana. Mais de quatro meses 
após o desastre, é preciso saber quais a punições cabíveis e como os órgãos responsáveis se comportam 
em momentos de proporções ainda desconhecidas. Pedimos artigos de pessoas que estão lidando, dia a 
dia, com a tragédia, desde o rompimento da barragem até a punição efetiva dos responsáveis. 

Para finalizar nossa edição, entrevistamos o senador Álvaro Dias, recém-filiado ao Partido Verde, para 
conhecer melhor suas motivações, expectativas e afinidades com o ideário verde. Registramos também 
a atuação da Fundação Verde no maior evento das Nações Unidas fora de Nova Iorque: a Conferência 
Mundial do Clima de Paris, COP21. 

Boa leitura e bons debates!

Conselho Editorial
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O incentivo à produção 
cultural e a Lei Rouanet

Criada em 1991 com o objetivo de fomentar a cultura no Brasil e incentivar o aumento da produção 
artística e cultural por meio da isenção fiscal, o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Lei nº 8.313, de 23 
de dezembro), mais conhecida como Lei Rouanet, possibilita que cidadãos (pessoa física) e empresas (pes-
soa jurídica) apliquem parte do Imposto de Renda devido em ações culturais. Na teoria, a criação de uma 
lei federal que estimule a produção cultural de diversos segmentos, como teatro, dança, circo, música, 
literatura, artes plásticas e gráficas, gravuras, artesanato, patrimônio cultural e audiovisual, é um estímulo 
para manter vivas tradições culturais brasileiras. Na prática, a Lei Rouanet vem sendo usada como estratégia 
de marketing e apenas nomes conhecidos realmente conseguindo receber investimentos. Projetos de menor 
exposição ou de companhias sem reconhecimento nacional acabam não sendo escolhidos pelos investidores. 

Episódio recente desta prática foi o da cantora Cláudia Leite que teve projeto aprovado de R$ 356 
mil, via Lei Rouanet, para a produção de um livro. Com a péssima repercussão nas redes sociais, a empresa 
responsável pela carreira da cantora anunciou a desistência do projeto. Outro exemplo de repercussão 
nacional foi em 2011, quando a cantora Maria Bethânia recebeu R$ 1,3 milhão para realizar 365 vídeos 
de declamação de poesias e postá-los em um blog.  Um dos casos mais impressionantes foi a liberação de 
R$ 9,4 milhões para a realização de um dos espetáculos do Cirque du Soleil, em 2006. Cabe ressaltar que 
a tarefa de avaliar os projetos dos candidatos e autorizar a captação dos recursos compete ao Ministério 
da Cultura (MinC).

Abrindo o debate sobre o tema,  Osvander Valadão relembra que o viés de leis de incentivo cul-
tural é manter vivas as manifestações culturais ou mesmo artísticas que, por qualquer motivo, começam 
a trilhar o caminho de sua extinção. Segundo Osvander, além da desvalorização por parte do governo de 
artistas, produtores e bandas pouco conhecidas, outro entrave da Lei Rouanet é a metodologia de renúncia 
fiscal, no qual os valores destinados ao incentivo são descontados do imposto de renda do contribuinte 
(pessoa física ou jurídica) devido à União, dentro de percentuais previamente definidos. Ele  sugere, ainda, 
a criação de um fundo de incentivo, em que todos os projetos aprovados receberiam diretamente do go-
verno os recursos para a execução de sua proposta. 

No segundo artigo, Vinícius Mizumoto Mega afirma que a Lei Rouanet não foi a primeira lei de 
incentivo à cultura no Brasil. Anterior a ela, a Lei Sarney (n.º 7.505, de 02 de julho de 1986) tinha como 
objetivo disponibilizar mais recursos para custeio das produções culturais, permitindo que a própria ini-
ciativa privada realizasse a escolha da atividade cultural que seria patrocinada. De acordo com a pesquisa 
de Vinícius, as distorções na Lei Rouanet vão desde a concentração de verba em grandes produções da 
Broadway, do acesso restrito da população com baixo poder aquisitivo pelo alto custo dos ingressos, até o 
fato em que a maioria dos espetáculos acontecem na região Sudeste em detrimento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste.

Inserido no cenário cultural e vivendo na pele os entraves da Lei Rouanet, Cláudio Mendel afirma, 
em seu artigo, que é preciso modernizar as questões culturais e, para isso, são necessárias ações na esfera 
do governo federal que efetivamente contribuam para o potencial protagonista das atividades criativas 
no âmbito das cidades. Para ele, a Lei Rouanet, que vem sendo discutida e rediscutida desde 1999, não 
contempla a manifestação artística cultural do país de forma efetiva. Seu artigo traz, ainda, ainda a de 
movimentos culturais, grupos e companhias teatrais, criadores e produtores culturais de São Paulo que 
realizam frequentemente fóruns de discussões nos quais entre os assuntos abordados estão a fragilidade e 
a absoluta ineficácia da Lei Rouanet para atender a produção cultural brasileira. 
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> Osvander Rodrigues Valadão
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É preciso modernizar a Rouanet
> Osvander Rodrigues Valadão

Quando isto não acontece, nos deparamos 
com problemas gerados no cotidiano das pessoas. E 
disto, temos um silogismo ruim porque cria um cami-
nho para a deteriorização das relações sociais.

Um bom exemplo disto é visto no Brasil pelo 
uso da Lei Rouanet nos últimos anos. Como é de do-
mínio público, as leis de incentivo às artes e à cul-
tura foram criadas para dar impulso às criações e 
produções desta área de manifestação humana, mas 
com foco centrado naquelas personagens que estão 
incipientes em seus talentos, nas suas carreiras. E, 

além disto, um importante viés das leis de incentivos 
oficiais é manter vivas aquelas manifestações cultu-
rais ou mesmo artísticas que, por qualquer motivo, 
começam a trilhar o caminho de sua extinção. Tal 
proposta visa manter as nossas origens, princípios, 
tudo aquilo que nos dá identidade e nos qualifica 
como povo, como cidadãos únicos no meio das di-
versas multidões humanas em nosso planeta. Afinal, 
como dissemos antes, o Estado tem que patrocinar 
estímulos sociais positivos, com o claro míster de ge-
rar qualidade de vida na sociedade. 

O Estado, enquanto ente 
social, foi criado para sal-
vaguardar a sociedade da 

desordem, do equívoco, da 
injustiça. Para tanto, ele se 
aparelha de diversos instru-
mentos que, de forma ge-
ral, têm melhorado com o 

passar dos tempos, dos seus 
representantes e de seus 

representados. 
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Entretanto, o nosso governo se esquece 
destes princípios ao se utilizar desta importante 
ferramenta de forma equivocada, para não dizer 
tendenciosa. É cada vez mais comum vermos notí-
cias de grandes eventos artísticos (os culturais es-
tão cada vez mais raros) sendo patrocinados por 
recursos públicos da Lei Rouanet, tendo como seus 
titulares artistas ou grupos de artistas de fama na-
cional ou mesmo internacional já sedimentada. E, 
como se isto não fosse motivo bastante para que 
reprovemos tal realidade, tais eventos ainda têm 
bilheterias com preços nada populares. Como po-
demos concluir, uma grande parcela da sociedade 
não pode usufruir daqueles recursos que, por defi-
nição, foram gerados para atender às necessidades 
de todos. Dito de outra forma, o governo federal 
separa uma parte de seu orçamento para as suas 
políticas culturais (no caso da Lei Rouanet, a mé-
dia não passa de 0,3% do orçamento do Ministério 
da Cultura - Costa, Maíra Lopes Viana da. A lei de 
incentivo como política cultural: o papel da Comis-
são Nacional de Incentivo à Cultura / Maíra Lopes 
Viana da Costa. – 2013 – Dissertação de Mestrado – 
Biblioteca Mário Henrique Simonsen – FGV) e as di-
reciona para projetos ou propostas que a maioria 
dos contribuintes está impedido de usufruir pelo 
valor de seu custo de aquisição.

Outra faceta a ser considerada é que o governo 
simplesmente desconsidera a importância de valorizar 
os artistas, produtores, bandas, grupos e demais tipos 

de intérpretes desta área que são anônimos ou desco-
nhecidos de grandes grupos de pessoas. Isto provoca 
vícios preocupantes: inicialmente devemos considerar 
que tais personagens sempre terão muita dificuldade 
de expor seus talentos e suas propostas para as pesso-
as porque a preferência tem sido o financiamento de 
artistas de renome. Outra situação gerada é que as ma-
nifestações artísticas e culturais sofrem uma concentra-
ção natural porque o número de artistas consagrados 
prestigiados é infinitamente menor do que aquele 
número de demandas que não são atendidas; sempre 
descartada porque os recursos são finitos e seus valores 
aprovados coerentes com a envergadura das carreiras 
já reconhecidas pelo público dos agraciados a cada ano 
pela citada lei.

E a situação não para aí. A Lei 
Rouanet trabalha com a me-
todologia de renúncia fiscal, 
ou seja, os projetos ou pro-

postas aprovadas previamen-
te pelo MinC têm que buscar 
na iniciativa privada algum 

contribuinte (pessoa física ou 
jurídica) que queira incenti-
var o seu projeto (neste caso, 
os valores destinados aos in-
centivos são descontados em 
seu imposto devido à União, 
dentro de percentuais pre-

viamente definidos). Ou seja, 
é a iniciativa privada quem 
escolhe quais os projetos 

serão incentivados. É natural 
entendermos, portanto, que 
o incentivo sempre virá para 

aqueles projetos ou propostas 
que têm identidade de público 
ou de produto/serviço comer-

cializado pelo mercado.
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Entendo que já passou do momento de se dis-
cutir este modelo para adequá-lo à realidade de nos-
sa sociedade, das aspirações de nossa gente. 

Por que, ao invés de se trabalhar com renúncia 
fiscal, o governo federal não trabalha com a existên-
cia de um fundo de incentivo? Tal modalidade dita 
que todos os projetos aprovados receberão direta-
mente do governo os recursos para a execução de sua 
proposta. Desta forma, o edital que regulamentaria a 
competição dos interessados poderia ser construído 
de forma a prestigiar as artes tradicionais, as inova-
doras e modernas e preservar nossas tradições e cos-
tumes. As pessoas envolvidas deveriam ser real refle-
xo de nossa realidade artística e cultural e, assim, não 
teríamos projetos ditados pelos setores de marketing 
das empresas.

Também é importante come-
çarmos a nos perguntar até 

onde seria produtivo aprovar 
projetos daqueles artistas 

que já têm suas carreiras en-
caminhadas e reconhecidas 
pelo público. Afinal de con-
tas, os recursos financeiros 
direcionados para estes ar-

tistas sempre são muito mais 
expressivos do que aqueles 
solicitados pelos artistas ini-

ciantes ou desconhecidos. Tal 
proposta decerto aumentaria 

a oferta de arte e cultura, 
dando às pessoas condições 
de ver, ouvir, ler, apreciar, 

enfim, muito mais do que se 
produz no país em termos de 
arte, em termos de cultura. 
Por fim, convenhamos: um 
artista renomado tem mui-
to mais condições de lograr 
êxito na colocação de sua 

proposta sem nenhum tipo 
de incentivo oficial do que 

aqueles que ainda buscam o 
seu espaço.
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Osvander Rodrigues Valadão
Produtor  cu l tura l  em Minas  Gera i s ,  d i re -
tor  f inanceiro da Fundação Verde Herbert 
Daniel   e  secretário nacional  de c idades do 
Part ido Verde.

A sociedade tem se mobilizado devido a esse 
incômodo e as novidades têm aparecido aos poucos. 
Recentemente o TCU (dia 03.02.16) proibiu que a 
União patrocine, com recursos da Lei Rouanet, pro-
jetos ou propostas que têm “potencial lucrativo”. 
Ainda cabe recurso por parte do governo federal e 
não se sabe quando isto vai começar a ter força prá-
tica, mas se nota que os questionamentos começam 
a chegar às autoridades e cabe a todos nós exigir 
uma real evolução deste modelo. É pouco, mas co-
meçou a acontecer os ares da mudança. Oxalá que 
venham para ficar!

Fui presidente de uma fundação de artes em 
Betim (MG) por duas oportunidades (2004/2006 e 
2011/2013) e lá a lei de incentivo às artes sempre 
funcionou bem com o modelo de fundo ao invés de 
renúncia. Quem avalia e aprova os projetos é uma 
comissão paritária (governo e sociedade). Além dis-
to, outras características fazem deste instrumento, 
desde sua criação (1999, através de lei de autoria do 
ex-deputado estadual por MG, Rômulo Veneroso – 
PV, na época, vereador de Betim) a principal política 
pública no campo das artes na cidade.

Entretanto, o governo não 
tem sido harmônico neste 
sentido, pelo contrário: a 

cada ano ficamos tristes ao 
ver cada vez menos artistas 
populares sendo incentiva-
dos pela Lei Rouanet e cada 
vez mais os que estão pre-
sentes são os reconhecidos 
medalhões de nossa arte 
utilizando-se dos recursos 
públicos nas produções de 

seus projetos e com bilhete-
rias cada vez mais seletivas 
para o deleite de poucos.

 
Não podemos perder o foco de que nossas ar-

tes e nossa cultura precisa, num primeiro momento, 
da presença do incentivo oficial para que nossas ar-
tes sempre sejam muitas e únicas, que nossos artis-
tas sejam criativos e mantenedores de nossos traços 
de identidade, e nosso povo seja sempre os que se 
beneficiam de nosso manancial artístico e cultural 
que tanto caracteriza este nosso país.
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Lei Rouanet: a visibilidade do produto cultural como 
critério de patrocínio à produção artística
> Vinícius Mizumoto Mega

A partir dos anos 1990, no Brasil, a política 
cultural passou a ser pautada por políticas de li-
beralismo cultural, na qual as produções artísticas 
passam a depender de empresas, sejam elas públi-
cas, privadas ou semiprivadas. “O objetivo é um só: 
enquadrar a cultura nas leis de mercado. Entende-
-se nesse caso que a cultura deve ser uma atividade 
lucrativa a ponto de poder, pelo menos, sustentar-se 
a si mesma. Este mecenato tende a apoiar as formas 
da alta cultura e aquelas veiculadas pelos meios de 
comunicação” (COELHO, 2012, p. 319).

Vásquez afirma que a Lei Rouanet deveria 
ter sido uma medida provisória, mas que o Estado 
adotou o modelo neoliberal como política pública 
de cultura no âmbito federal, estadual e municipal, 
com ausência de uma política cultural efetiva, pla-
nejada e continuada.

As leis de incentivo fiscais es-
tão inseridas em um contexto 

econômico-político neo- 
 liberal que foi instituído na 
Europa e na América após o 
término da Segunda Guerra 
Mundial, instaurando um 
enxugamento do Estado, 
ou seja, a diminuição das 

instâncias de administração 
pública destinadas a pro-

moção da cultura, da saúde 
e da assistência social.  Nos 
anos 1990, Fernando Collor 
de Melo colocou em prática 
um “desmonte do Estado” 

no âmbito da cultura que ex-
tinguiu instituições culturais 
como Embrafilme e SPHAN.
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Moreira (2012) explica que a Lei Rouanet foi 
utilizada pelos bancos, indústrias e grandes empre-
sas com o objetivo de utilizar o patrocínio à cultura 
como forma de marketing cultural e que existia uma 
ideia de que, com o passar do tempo, as instituições 
públicas, privadas e semiprivadas passariam a inves-
tir recursos próprios na produção artística nacional. 
“Ninguém se perguntou, também, por que um banco 
que pode usar um imposto devido, dinheiro público, 
portanto, no seu negócio privado vai parar de fazer 
isso para por dinheirinho do próprio bolso no mesmo 
negócio” (MOREIRA, 2012, p.18).

A Lei Rouanet não foi a primeira lei de incenti-
vo à cultura no Brasil. A Lei n.º 7.505, de 02 de julho 
de 1986, popularmente conhecida como Lei Sarney, 
tinha como objetivo disponibilizar mais recursos 
para custeio das produções culturais, permitindo 
que a própria iniciativa privada realizasse a escolha 
da atividade cultural que seria patrocinada. Ela pro-
porcionava a concessão de benefícios fiscais federais 
para as empresas que investissem em cultura, em 
uma modalidade que foi denominada mecenato. 
Fernando Collor de Melo e seu secretário de cultura, 

Então, na medida em que o governo se isentou e passou a inicia-
tiva privada a decisão sobre política cultural, a classe artística 

conseguiu fazer valer o seu direito por meio do contato que eles 
faziam com as empresas. Falavam: você não vai perder dinheiro 

e, pelo contrário, vai ganhar ainda uma divulgação da sua marca. 
Então, naquele momento, isso fazia sentido em um país que estava 
totalmente desestruturado do ponto de vista de política pública. 
Mas seria um mecanismo provisório, a ideia naquele momento 

seria baixar essas cotas de forma que o empresariado aprendesse a 
ser mecenas sem apoio fiscal e, com o dinheiro que não fosse usa-
do pelas empresas, o governo desenvolveria sua política cultural. 

Ipojuca Pontes, extinguiram a Lei Sarney de manei-
ra autoritária e sem planejamento. Em dezembro de 
1990, foi aprovada a Lei Mendonça, em São Paulo, 
possibilitando dedução parcial do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) e no Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) às pessoas físicas ou jurídicas que pa-
trocinassem projetos culturais. “A partir daí, outros 
municípios brasileiros replicaram o instrumento. 
Posteriormente, Acre, Mato Grosso, Paraíba e Rio de 
Janeiro criaram leis com dedução no ICMS, estabele-
cendo um modelo adotado depois por outros Esta-
dos” (SARKOVAS, 2011, p.50).

O Programa Nacional de Apoio à Cultura, mais 
conhecido como Lei Rouanet, embora estabelecido 
em 1991 pelo sociólogo e secretário de cultura de 
Fernando Collor de Melo, Sérgio Paulo Rouanet, foi 
regulamentado somente em 1995 com a publicação 
do Decreto 1494, em 17 de maio. 

 
O Programa reestabelecia os princípios bási-

cos da Lei Sarney e criava outros dois instrumentos: o 
FNC (Fundo Nacional de Cultura) e o FICART (Fundos 
de Investimento Cultural e Artístico).
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Raphael Valadares, chefe da Secretaria de 
Incentivo à Cultura (SEFIC) do Ministério da Cul-
tura, explica que o mecanismo de incentivo fiscal 
atende aos projetos com um caráter comercial que 
trazem retorno de imagem e marketing para os 
patrocinadores e que o Fundo Nacional de Cultura 
deveria ser utilizado para beneficiar as pequenas 
produções, mas que essa forma de incentivo esta-
tal possui um valor reduzido se comparado ao or-
çamento destinado à renúncia fiscal que é de um 
bilhão e novecentos milhões de reais. “Na verdade, 
o problema não está na existência desse mecanis-
mo, mas está na não existência de outros mecanis-
mos que atendam aqueles que não conseguem ser 
atendidos por esse mecanismo.” 

As distorções na Lei Rouanet, em relação aos 
objetivos legislação de incentivo à cultura, vão da 
concentração de verba em grandes produções da 
Broadway, do acesso restrito da população com bai-
xo poder aquisitivo pelo alto custo dos ingressos, 
da maioria dos espetáculos acontecerem na região 
Sudeste em detrimento do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, das restrições de conteúdos atrelados a 
uso de drogas, armas e pornografia que impedem 
a livre manifestação da liberdade de expressão ar-
tística garantida pela Constituição Brasileira, pas-
sando pelo desperdício de recursos públicos com 
sobre deduções, intermediações e inflações orça-
mentárias, em que as empresas “financiam com 
recursos exclusivos do Estado um projeto, e não o 
outro, pelo mérito de atender ao interesse privado 
e não a políticas públicas” (SARKOVAS, 2011, p.58).

Nenhum dos instrumentos vingou. O FICART tornou-se letra morta 
porque seus benefícios foram largamente superados pelos níveis 

de dedução fiscal obscenos que seriam depois adotados em outros 
mecanismos. E o FNC jamais foi operado segundo as regras primá-
rias de um fundo público: transparência de critérios, acessibilida-
de paritária e primazia do mérito público. Desde que foi criado, 
seus recursos são arbitrariamente distribuídos segundo predile-

ções e interesses do Ministério da Cultura (SARKOVAS, 2011, p.58).
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A concentração dos recursos da Lei Rouanet em 
produções teatrais com visibilidade midiática 

Analisamos os espetáculos de artes cênicas 
patrocinados no ano de 2011 por meio do Salic Net 
(Sistema de apoio às Leis de Incentivo à Cultura) e 
percebemos que 45 milhões dos recursos destina-
dos à produção artística via isenção fiscal da Lei 
Rouanet estão concentrados em grandes produ-
ções da Broadway.

Percebe-se também que, devido ao critério 
de visibilidade midiática instituído pelas empresas, 
existe uma hegemonia de peças de teatro patrocina-
das com recursos de isenção fiscal da Lei Rouanet de 
diretores e atores das telenovelas. Os proponentes 
dos projetos culturais utilizam expressões como “re-
nomado”, “premiado”, “todos com trabalho na rede 
Globo” “um dos musicais mais populares do mundo” 
a fim de conquistar os patrocinadores por meio do 
potencial de sucesso de crítica, de público, de pres-
tígio e notoriedade dos artistas e mostrar como os 
diretores e atores possuem visibilidade midiática.

Percebemos que dos R$ 159.565.036,54 desti-
nados aos projetos de artes cênicas em 2011, os valo-
res das produções da Broadway (R$ 45.418.763,5) so-
mados com o montante dos autores, atores e diretores 
brasileiros consagrados pela mídia (R$43.395.256,21) 
chegam ao total de R$ 88.814.019,71. Ou seja, 55.66% 
da verba desse período. No caso das produções da 
Broadway, o valor de R$45.418.763,5 corresponde 
a 28,46% do total dos recursos destinados à isenção 
fiscal em 2011 e foi utilizado para patrocinar somen-
te oito espetáculos (A Family Addams - O Musical, As 
Bruxas de Eastwick – Musical, Mamma Mia, Shrek - 
O Musical, New York, New York - O Musical, Disney 
On Ice - Disneyland Adventures, A Cor Púrpura, Meu 
Amigo Charlie). Se dividirmos os R$ 45.418.763,5 pe-
las oito peças americanas, temos uma média de R$ 
5.677.345 (cinco milhões seiscentos e setenta sete mil 
por espetáculo). 

Marcela Guttman, da empresa Fixação  
Marketing Cultural, explica que as empresas estão in-
teressadas em atores consagrados pela mídia e que 
existe pouco espaço para o teatro experimental e de 
pesquisa.

 Eu acho que vender espetá-
culo com autor e diretor des-
conhecido ainda é viável, mas 
ator desconhecido não é mais 
viável. As empresas já enten-
deram que têm um potencial 
e um poder de barganha em 
relação ao produtor cultural. 

O que eu costumo dizer é 
assim: se você tem um projeto 
de teatro de pesquisa que não 
tenha uma relevância comer-
cial, não perca seu tempo nos 
projetos das Leis de Incentivo 
à Cultura porque as pessoas 
não querem patrocinar esse 
tipo de coisa. O mercado já 

está pervertido no mau senti-
do em querer atores globais. 
Para vender, é melhor que eu 
tenha um elenco com atores 
de visibilidade, o que é mais 
importante hoje para se ven-
der um projeto é ter alguém 
que está na novela das 9 da 

rede Globo e não da rede Re-
cord, mais perverso. Porque a 
pergunta que tem é: mas tem 
ator global? Essa é a verdadei-

ra pergunta.
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A pouca familiaridade do grande público com 
os espetáculos de linguagem experimental e o bai-
xo potencial de visibilidade midiática inviabilizam, 
muitas vezes, a captação de recursos para esse for-
mato de produção artística, pois o objetivo do pa-
trocínio pelas empresas é alargar o número dos pú-
blicos de interesse em contato com as suas marcas e 
a mensuração do número de reportagens nos meios 
de comunicação sobre os eventos culturais. A priva-
tização da iniciativa cultural e a falta de responsa-
bilidade do Estado em relação às políticas públicas 
de cultura geraram uma hegemonia de uma política 
de eventos e de valorização do retorno de imagem 
dos projetos culturais patrocinados com recursos de 
isenção fiscal da Lei Rouanet. Atualmente, a Lei Rou-
anet se transformou em uma forma de negócio que 
submete a produção artística aos critérios de mer-
cado e impede que as prerrogativas da Constituição 
Brasileira, de garantir a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e o apoio à diversidade de manifes-
tações culturais, sejam colocadas em prática. 

Se considerarmos que o 
conceito de política cultural 
aponta para o atendimento 
das necessidades culturais 
da população e para a ga-

rantia de um maior número 
de pessoas participarem do 

processo como criadores, en-
tão a Lei Rouanet não pode 
ser considerada, na prática, 
como uma política pública 

do Estado de incentivo à pro-
dução artística, pois existe 

uma tendência das empresas 
em beneficiar grandes es-
petáculos que dão retorno 
financeiro e de marketing 

institucional, a cultura do en-
tretenimento e do consumo, 
a arte transformada em mer-
cadoria que busca divertir e 

agradar ao “grande público”.
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Vinícius Mizumoto Mega
Mestre em Ciências da Comunicação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação (PPGCOM) da Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-
-USP). Graduado em Jornalismo - pela Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP). Estudioso da Lei Rouanet.

- Entrevista concedida por VÁSQUEZ, Rodolfo García  [fev.2015]. 
  Entrevistador: Vinícius Mizumoto Mega. São Paulo, 21 fev. 2015.
- Entrevista concedida por VALADARES, Raphael . [jan.2015]. 
  Entrevistador: Vinícius Mizumoto Mega. São Paulo, 10 jan. 2015
- Entrevista concedida por GUTTMANN, Marcela. [fev.2015]. 
  Entrevistador: Vinícius Mizumoto Mega. São Paulo, 09 mai. 2015.

Uma das alternativas 
para melhorar a dis-

tribuição dos recursos 
de isenção fiscal da Lei 

Rouanet entre os propo-
nentes é criar dispositi-
vos legais que obriguem 
as empresas a investir 
parte dos recursos de 
isenção fiscal da Lei 

Rouanet em projetos ex-
perimentais, de pesqui-
sa e comunitários. Cabe 
ao governo federal assu-
mir a gestão da cultura 
de maneira efetiva, pla-
nejada e continuada a 
fim de garantir o apoio 
às expressões artísticas 

que não são passíveis de 
se transformarem em 

mercadoria.

Selecionamos projetos culturais patrocinados no 
ano de 2011 por meio de critérios como valores dos espe-
táculos, potencial de visibilidade midiática dos diretores, 
atores e autores, repetição de autores, diretores e atores 
em produções viabilizadas. 
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Por uma Cultura com Desenvolvimento Sustentável
> Cláudio Mendel

Ações nesse sentido possibilitam a inclusão da 
cultura como força produtiva, pelas oportunidades 
de criação de emprego e renda, ampliam o acesso 
e a qualificação dos serviços e estimulam o desen-
volvimento de outras atividades associadas às ati-
vidades culturais.

Nesse sentido, é necessário modernizar o tra-
to com as questões culturais. São necessárias deter-
minações na esfera do governo federal que efetiva-
mente contribuam para o potencial protagonista das 
atividades criativas no âmbito das cidades, estabele-
cendo, a médio e longo prazo, políticas de Estado na 
área cultural. Essas políticas poderão viabilizar o efe-
tivo desenvolvimento inclusivo e sustentável de toda 
a comunidade criativa e produtora de cultura.

O reconhecimento da pluralidade e diversidade do conteúdo 
cultural de uma sociedade, ela no Estado, seja no Município, 

seja na Federação, vem estabelecendo maiores possibilidades de 
desenvolvimento, principalmente pelo vigor das manifestações 
culturais mais enraizadas. Isso possibilita não só a preservação 
dessas manifestações, mas também a sua significativa difusão.
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Quando o país recebeu a ideia e o pensamen-
to de uma proposta como os Pontos de Cultura, por 
exemplo, houve um respiro na área cultural como 
um todo. Essa proposta possibilitou experimentar 
uma visão democrática e deu voz a todos os segmen-
tos possíveis dentro de uma comunidade. Mas onde 
está a continuidade desse projeto inovador e tão bem 
recebido nas comunidades brasileiras?

É impossível conti-
nuarmos a entender 
passivamente a cul-

tura de forma fracio-
nada e segmentada. 
A expressão cultural 

compreende outras ex-
pressões e atividades 

como as novas mídias, 
indústria de conteú-

dos, arquitetura, entre 
outros.

De acordo com o artigo 215 da Constituição 
Federal, foi implantado o Plano Nacional de Cultu-
ra. Coordenado pelo Ministério da Cultura e com o 
objetivo de cumprir metas até 2020. De acordo com 
a realidade brasileira, o plano visa orientar o desen-
volvimento de programas, projetos e ações culturais 
que garantam a valorização, o reconhecimento, a 
promoção e a preservação da diversidade cultural. 
Passados já seis anos de sua criação e faltando so-
mente quatro anos para chegar ao final das metas 
estabelecidas, qual é, de verdade, a situação do Pla-
no Nacional de Cultura? Os municípios e estados que 
aderiram ao PNC e cumpriram todas as suas etapas, 
como estão sendo beneficiados pelo Plano?

É necessário, mais uma 
vez, debruçar-se sobre a 

famigerada Lei  
Rouanet, considerando 
os últimos acontecimen-
tos enunciados pelo TCU 
– Tribunal de Contas da 
União, que não aprovou 
renúncia fiscal para pro-
jetos denominados “cul-

turais” no país.

Essa Lei, que vem sendo discutida e rediscuti-
da desde 1999, não contempla a manifestação artís-
tica cultural do país de forma efetiva e consequente. 
O movimento Arte Contra a Barbárie, deflagrado em 
São Paulo, nesse mesmo ano e que reuniu grupos, 
companhias teatrais, artistas e líderes da articulação 
política da cultura nacional, publicou em seu primei-
ro manifesto que “a política de renúncia fiscal, base 
da Lei Rouanet, não contempla o tipo de teatro que 
esses artistas produziam. Os profissionais de marke-
ting pareciam não se interessar por determinados 
tipos de teatro, que não davam visibilidade e lucro 
a empresa que destinava parte dos impostos (verba 
pública) a eles”.
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Desde 2006, decorrente dos movimentos defla-
grados pelo Arte Contra a Barbárie e motivados pela 
desarticulação de grupos de Teatro Amador, Federa-
ções e Confederação de Teatro Amador do Estado de 
São Paulo, grupos e companhias teatrais e criadores 
e produtores culturais do interior, litoral e grande 
São Paulo, realizam fóruns de discussões e reúnem 
representantes de mais de 200 municípios paulistas.  
Nesses encontros, entre os assuntos abordados, a fra-
gilidade e a absoluta ineficácia da Lei Rouanet para 
atender a produção cultural brasileira é recorrente.  
O tema sempre é destacado como uma lei que ser-
ve apenas e tão somente para que os setores de 
marketing das empresas a utilizem como reforço 
na fixação de suas marcas a “produtos” culturais 
duvidosos e meramente comerciais, descartando, 
na maioria das vezes, a verdadeira produção e di-
fusão de cultura do país.

Um dos resultados mais importantes da mo-
vimentação da área cultural organizada em setores 
significativos de toda nossa produção foi o ProCultu-
ra, que propõe a substituição da Lei Rouanet. Entre 
as mudanças significativas está a criação do Prêmio 
Teatro Brasileiro. No entanto, esse projeto de Lei está 
parado no Congresso Nacional e aguarda, há pelo 
menos quatro anos, que entre em votação.

Ao longo do tempo, o que fica evidenciado é 
o absoluto desinteresse das bancadas governistas ou 
de oposição em colocar em discussão e votação qual-
quer lei que possa, de alguma forma, comprometer 
os lobistas na área cultural. Esse desinteresse é ainda 
maior quando as empreiteiras mostram mais possi-
bilidades de recursos a serem desviados e alocados 
nas campanhas eleitorais.

Enquanto isso, ficamos 
assim, à deriva, sem saber 
da atuação do Ministério 
da Cultura para o efetivo 
estabelecimento de uma 

política cultural para esse 
país e que atenda e valo-
rize nossa pluralidade de 

manifestações. 
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Nosso atual ministro, ao assumir o cargo, 
preferiu fazer tudo o que já havia sido feito, ou 
seja, discutir regionalmente para “descobrir” as re-
ais necessidades em cada Estado e em cada região. 
Esse diagnóstico já existia e já havia sido ampla-
mente discutido e mapeado, norteando justamen-
te o que foi proposto ao se criar o ProCultura. Na 
época da criação desse projeto de lei, a expectativa 
dos produtores e artistas era de que o Congresso 
Nacional se mostrasse sensível no encaminhamen-
to para sua aprovação e regulamentação, para que 
passasse a vigorar. Isso permitiria trazer de volta ao 
Ministério as decisões para a destinação das verbas e 
atender aos projetos culturais brasileiros e de acordo 
com a valorização de nossa diversidade.

 Acredito que promover o desenvolvimento 
humano e social sustentável a partir da cultura sig-
nifica implantar ações e políticas públicas de Esta-
do (não de governo).  Políticas que garantam, por 
um lado, o fortalecimento da identidade e a preser-
vação da cultura local, sem com isso comprometer 
a vitalidade criativa, o fomento e a circulação da 
informação cultural. Por outro lado, precisa ainda 
garantir a geração de renda e o emprego, dando 
oportunidade e protagonismo para a melhor qua-
lidade de vida. Nesse momento, é necessário um 
comprometimento maior da classe política para 
com a cultura e coragem de banir o uso indevido 
da renúncia fiscal e de assumir de forma definitiva os 
deveres constitucionais.

A Cultura precisa ser 
vista como fator obri-
gatório de Desenvol-
vimento Sustentável. 
Se não for vista dessa 
forma, setores da so-
ciedade serão atingi-
dos e comprometerão 

gerações futuras.
Cláudio Mendel 

Ator, diretor e produtor cultural, gestor do 
EducaMais Jacareí, complexo educacional 
de formação a professores no município de 
Jacareí - SP.
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Punição para desastres 
ambientais e a morte do Rio Doce

Em 2015, o Brasil foi vítima do maior crime ambiental de que se tem conhecimento. O distrito 
de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana, foi completamente destruído e, até o momento, os 
verdadeiros responsáveis pela tragédia não foram punidos. A lama tóxica, que exterminou a biodiversi-
dade ao longo do rio Doce e ainda sem previsão total do impacto ecológico que vai causar, continua em 
movimento e está próxima ao estado do Rio de Janeiro. A Revista Pensar Verde convidou três articulistas 
mineiros que presenciaram toda a tragédia, cada um com sua visão, para relatar seus pontos de vista sobre 
o ocorrido lastimável que matou 17 pessoas, deixou 1.200 desabrigados e afetou diretamente 34 cidades 
mineiras, por enquanto.

Agostinho Patrus (PV/MG) abre o debate relatando o trabalho que vem sendo realizado após o rom-
pimento da barragem do Fundão, com a criação da Comissão Extraordinária das Barragens na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, da qual faz parte, que tem como objetivo cobrar e acompanhar as medidas 
por parte da Samarco e também estudar a legislação que vigora sobre a atividade minerária no Estado 
e no restante do País, visando a prevenção de futuras tragédias. De acordo com Agostinho Patrus, já foi 
concluído que a empresa não assegurou o cumprimento do plano de segurança de barragem. Ele explica 
como a Comissão está empenhada em aperfeiçoar a legislação vigente, para que não haja mais concessões 
de licenciamentos sem, por exemplo, estudos prévios e medidas mínimas de segurança. 

No segundo artigo, Chiquinho de Assis, de Ouro Preto, critica o desenvolvimento econômico às cus-
tas do meio ambiente e contextualiza como Minas Gerais cresceu, enriqueceu e se mostrou para o mundo. 
Segundo o vereador, com o passar dos anos, o estado foi abrindo suas portas para um futuro baseado em 
processos de exploração mineral, cujos resultados econômicos passaram a pautar a economia das cida-
des do quadrilátero ferrífero. Chiquinho traça um paralelo entre as vantagens da mineração para Minas, 
como a principal fonte dos tributos e a força motriz da transformação das cidades mineradoras, mas, por 
outro lado, sendo também a grande responsável por tragédias e desastres ambientais diversos, além da 
contaminação dos mananciais de água e causadora de acidentes com incalculáveis prejuízos ambientais. 

Dando continuidade ao debate, Guilherme de Sá Meneghin, em seu artigo, faz um alerta para a 
falta de leis específicas que assegurem a população em eventos como o rompimento das barragens e para 
a inexistência de uma norma que conceitue o fato ocorrido em Mariana/MG. De acordo com Guilherme, a 
legislação aplicável é o direito civil comum, associado, em um esforço interpretativo ao Código de Defesa 
do Consumidor e a alguns tratados internacionais de direitos humanos. Além do entrave jurídico com 
relação às empresas, ele explica que inúmeras pessoas são afetadas de forma indireta e não podem ser 
consideradas ‘vítimas’ ou ‘atingidas’ por falta de leis específicas. 
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A Tragédia de Bento – Apontamentos  
de um Mineiro Verde
> Chiquinho de Assis

Até quando será possível 
exercer atividades tecnológicas  
irresponsavelmente?
> Guilherme de Sá Meneghin 

Barragens: pelo cumprimento  
e aperfeiçoamento da legislação
> Agostinho Patrus Filho
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Barragens: pelo cumprimento  
e aperfeiçoamento da legislação
> Agostinho Patrus Filho

Já passados mais de três meses da tragédia, ain-
da enfrentamos algumas dificuldades com relação ao 
processo de avaliação e reparo dos danos causados pelo 
vazamento da lama que extinguiu Bento Rodrigues e 
degradou significativamente a Bacia do Rio Doce. Per-
demos 17 vidas, ainda temos duas pessoas desapareci-
das, 1.200 desabrigados, além de 34 cidades mineiras 
afetadas – algumas com o sistema de abastecimento de 
água bastante comprometido –, além de boa parte do 
litoral capixaba. A lama tóxica exterminou a biodiver-
sidade ao longo do rio Doce e levaremos tempo para 
calcular todo o impacto ecológico.

O dia 5 de novembro de 2015 está marcado pela maior 
tragédia social e ambiental já vista em nosso País. Acidente 

ou crime? Perdemos vidas, perdemos um distrito, perde-
mos parte de nossa história. Perdeu o ecossistema, perdeu 
o Brasil. O rompimento da barragem de Fundão, no distrito 
de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), é o maior desastre 

não-natural desta geração no País. 
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Entendendo quão delicada se tornou a situa-
ção socioambiental desse desastre sem precedentes, 
criamos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a 
Comissão Extraordinária das Barragens, com o intuito 
de não somente cobrar e acompanhar as medidas por 
parte da Samarco – mineradora responsável pela bar-
ragem que se rompeu –, como também o de estudar 
a legislação que vigora sobre a atividade minerária no 
estado e no restante do País, visando à prevenção de 
futuras tragédias.

Temos, no Brasil, uma lei 
que estabelece a Política Na-
cional de Segurança de Bar-
ragens – Lei nº 12.334, de 20 
de setembro de 2010. Esta 
norma, que se aplica para 

barragens de quaisquer uso, 
inclusive de disposição de 
rejeitos – como as que são 

utilizadas pelas mineradoras –, 
 define como deve ser todo 
processo de segurança de 
uma barragem, o que in-

clui preservação da vida, da 
saúde e do meio ambiente, 
além, é claro, de instruções 
de fiscalização dessa segu-
rança pelo poder público.

O principal objetivo da Política Nacional de Se-
gurança de Barragens (PNSB) é garantir os padrões de 
segurança de barragens a fim de reduzir a possibilida-
de de acidentes e suas consequências. Entre os funda-
mentos estabelecidos na PNSB, a população deve ser 
informada e estimulada a participar, direta ou indireta-
mente, das ações preventivas e emergenciais. E, sim, a 
lei diz que o empreendedor é o responsável legal pelas 
ações de garantia da segurança da barragem.

No âmbito dos debates estabelecidos na Co-
missão das Barragens, já concluímos, a partir de in-
formações e respostas coletadas, que a empresa não 
assegurou o cumprimento do plano de segurança de 
barragem, conforme explicitado no Art. 8º do Capí-
tulo IV desta lei federal. Precisamos saber se outras 
barragens foram implantadas de forma correta, se o 
processo de operação e manutenção está em acordo 
com a legislação, qual o nível de qualificação técni-
ca dos profissionais de segurança, além do histórico 
de inspeções de segurança, também exigido em lei, 
pelo órgão fiscalizador.

Esta lei federal que trata das 
barragens no Brasil é muito 
clara: a empresa causadora 
dos danos é responsável não 

somente por atender e indeni-
zar as pessoas que foram atin-
gidas – que perderam casas, 

negócios, plantações, criações –, 
como também reestabelecer a 

questão ambiental.

Deputado Agostinho Patrus Filho e outros parlamentares que integram a Comissão durante visita às barragens administradas e operadas pela Samarco, em Mariana (MG) Crédito: Divulgação/Assessoria Agostinho Patrus Filho
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Estamos trabalhando, também, em conjunto 
com outras instituições como o Ministério Público, com 
os governos municipais e dos Estados de Minas e do Espí-
rito Santo, a Justiça, a Frente Parlamentar Ambientalista 
do Congresso, liderada pelo deputado federal Sarney Fi-
lho – que coordena a Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados, destinada a acompanhar os desdobramen-
tos deste desastre ambiental, e que muito tem nos auxi-
liado. Tenho certeza de que cada um cumprirá a função 
que lhe cabe para que possamos, o mais breve possível, 
reverter as consequências dessa tragédia.

Nossa preocupação, entretanto, vai além dos pro-
blemas causados pela Samarco. Tendo em vista que a 
maior parte das barragens do estado está sob forte risco 
de sofrer um colapso, nos atentamos a respeito das con-
cessões e licenciamentos de barragens de rejeitos em 
Minas Gerais. Portanto, se torna urgente – e a Comissão 
já está propondo e pretende apresentar muito em bre-
ve – o aperfeiçoamento da legislação vigente, para que 
não tenhamos mais concessões de licenciamentos sem, 
por exemplo, estudos prévios, relatórios dos locais onde 
serão instaladas e demais medidas de segurança. Temos 
que propor condicionantes que sejam objetivas e não 
subjetivas, como é atualmente. 

O que acabou se tornando 
o maior desastre ambiental 

da história do Brasil não 
poderia passar em bran-

co pelo poder público e o 
compromisso da nossa Co-
missão é trazer soluções e 
respostas, cobrar agilidade 
nos processos de reparo, 

compromisso por parte da 
Samarco para que devol-

vam a dignidade às vítimas, 
e ação do poder público 

no sentido de evitar outras 
tragédias deste tipo.

Para nos ajudar nesse 
árduo trabalho, é de ex-
trema importância a par-
ticipação popular, pois só 
dando voz aos atingidos 

poderemos entender, 
dimensionar e, assim, 

sanar os danos sofridos 
por eles. A Comissão está 

ouvindo e continuará 
recebendo as vítimas, in-
tegrantes de movimentos 

sociais, ambientais,  
ONGs, os prefeitos e de-

mais autoridades.

Deputado Agostinho Patrus Filho integra a Comissão durante visita às barragens administradas e 
operadas pela Samarco, em Mariana (MG) Crédito: Divulgação/Assessoria Agostinho Patrus Filho
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Agostinho Patrus Filho
Deputado Estadual, Presidente da Comissão 
Extraordinária das Barragens e Presidente do 
Partido Verde em Minas Gerais.

A Comissão das Barragens da ALMG não se abste-
ve, inclusive, de trabalhar durante o recesso legislativo. 
Por meio de uma atuação permanente e composta por 
deputados de diferentes partidos, realizou diversas visi-
tas às áreas atingidas, às barragens em risco, audiências 
públicas, estudos sobre legislação em vigor e tem deba-
tido sobre o que precisa ser alterado e/ou aprimorado. 
Os órgãos fiscalizadores, no âmbito de suas atribuições 
legais, são obrigados a nos amparar com respostas e 
dados. Reverter os danos causados por este desastre é 
assegurar a vida de nossas futuras gerações.

Pessoalmente, irei me 
empenhar para que seja 
proibida a construção de 
barragens a montante no 
Estado de Minas Gerais. 
A barragem de Fundão, 

que se rompeu, era desse 
tipo e está comprovado 
que se trata de um for-

mato com baixíssima se-
gurança. Queremos solu-
ções para esta realidade 

de degradação ambiental 
sem limites. Queremos 
mais rigor à atividade 

minerária praticada em 
nosso país.

Espero que, em breve, a vida dos atingidos, 
tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, vol-
te a caminhar em seu curso normal, e que os res-
ponsáveis sejam severamente punidos, trazendo de 
volta aos mineiros o orgulho de olhar para o nome do 
estado e lembrar que, a partir deste sagrado solo, o 
Brasil construiu sua rica história. Quando o interesse 
econômico se sobrepõe ao meio ambiente o resulta-
do é danoso para toda a sociedade. 
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A Tragédia de Bento – Apontamentos  
de um Mineiro Verde
> Chiquinho de Assis

O Brasil se deparou com um verdadeiro la-
maçal, cortando as montanhas e vales de Minas, 
rumo ao mar. Mar, destino da água; mar, destino 
do nosso descaso com o planeta.

O grito vindo da mata em meio à escuri-
dão trazia o timbre das vozes que outrora can-
tavam, dançavam, proseavam e constituíam um 
típico vilarejo do interior de Minas chamado 
Bento Rodrigues. 

O vilarejo se lameou, a lama tudo transfor-
mou, sonhos foram petrificados tal qual Hercula-
no e Pompeia, vítimas do vulcão Vesúvio.

Triste realidade, dura constatação.  O Ben-
to se foi... Bento Rodrigues de Mariana. Mariana 
primaz das Minas. Minas mineradora desde fins 
do século XVII. Minas dos mineiros que carregam 
a alcunha da atividade mineradora como adjeti-
vo pátrio.

E justamente nesse ponto se encontra a 
grande encruzilhada. Justamente nessa deno-
minação se encontram os rumos do que muitos 

consideram desenvolvimento. À custa e a duras 
penas de quem? Do meio onde vivemos. Do nos-
so ambiente.

Desastres geológicos provocados pela mão 
do homem minerador não é novidade nas Minas 
Gerais. No século XVIII quantas montanhas vie-
ram abaixo durante a exploração do Ouro? Quan-
tos escravos agonizaram dentro das minas em des-
lizamentos incontáveis? Quantas vidas se foram? 
Quantos rios e lagos foram contaminados? 

O mundo não mensurou. Minas não  
contabilizou. 

A Minas oitocentista enriqueceu alguns 
poucos e fez miserável outros tantos.  Minas quis 
o ouro a todo custo. De forma intensa, desespe-
rada. Aventureiros de toda a sorte, faiscadores, 
bandeirantes, homens, mulheres, famílias mor-
reram de fome com os bolsos repletos de ouro. O 
surto da fome que assolou Minas entre os séculos 
XVII e XVIII já dava claros sinais de que a susten-
tabilidade não era pauta do caminho da riqueza. 
O que mudou?
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Com a exploração do ouro de aluvião, os vales 
às margens do Rio das Mortes e do Rio Doce viram 
soerguer monumentos à fé, banhados pelo metal 
precioso. Viram artistas de diversas ordens surgi-
rem como símbolo genuíno da arte nacional. Assis-
tiram ao surgimento de escolas estilísticas nas mais 
diversas linguagens. Nomes como Aleijadinho na 
escultura, Atayde na pintura, João de Deus de Cas-
tro Lobo na música, entre outros, passaram a ser 
autênticos representantes da arte mineira na colô-
nia. Os antigos vales banhados por rios de topôni-
mos indígenas se transformaram em sublimes vilas 
e vilarejos cujo traçado arquitetônico traziam char-
me e identidade singular a ruelas, becos e praças  
luso-brasileiras. 

Gravura de Rugendas: Lavagem de ouro de Itacolomi, da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, tirada do livro de Eduardo Bueno, Brasil: Uma História - A Incrível Saga de um País, pág. 107

Com o passar dos anos, Minas abriria suas portas 
para um futuro baseado em processos da exploração mi-
neral, cujos resultados econômicos, passaram a pautar a 
economia das cidades do quadrilátero ferrífero.  A minera-
ção passou a ser a principal artéria atendendo à demanda 
dos empregos e sub-empregos. Sendo a propulsora dos 
cursos superiores e de pós-graduação da região. Sendo a 
principal fonte dos tributos. Sendo a força motriz da trans-
formação das cidades mineradoras. Por outro lado, sendo 
a grande responsável por tragédias e desastres ambientais 
diversos. Sendo a responsável pela contaminação dos ma-
nanciais de água e por acidentes com incalculáveis preju-
ízos ambientais. Sendo a responsável pelo financiamento 
dos grupos políticos que se alternavam no poder das cida-
des e do estado. 

Vista Bento Parcial Bento Rodrigues. Foto: Nádia Lage
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Contudo, não nos cabe aqui, principalmente sen-
do mineiro de nascimento, apontar uma desenfreada 
metralhadora acusatória e giratória para a cabeça das 
empresas mineradoras. Cabe sim, enquanto beneficia-
do e atingido pelo sistema minerador, refletir a partir de 
alguns importantes pontos. Pontos que transformaram 
Bento Rodrigues no Sacrifício da Redenção. O sacrifício 
que nos faz reler os passos da tragédia buscando conso-
lidar expectativas futuras e sustentáveis no calvário da 
relação homem, mineração e natureza. 

Buscando apontamentos 
que consolidem e colo-

quem em prática o equi-
líbrio entre os pilares da 
sustentabilidade - pilares 
estes o ambiental, o eco-
nômico e o social - deixo 
aqui algumas reflexões 

frutos das nossas visitas a 
Bento Rodrigues, a Para-
catu, a Camargos, a Barra 
Longa, cidades atingidas 
pela lama. Fruto também 
de participações em reu-
niões e da nossa vivência 
enquanto mineiro, não 

minerador. 

Para tanto, a principal reflexão diz respeito à 
necessidade emergencial de mudanças com relação às 
normas de segurança e aos processos de licenciamen-
to das novas barragens. Tendo como marco o fato de 
que, no caso de Bento Rodrigues, o vilarejo não fora 
construído abaixo da barragem, mas sim a barragem 
fora construída acima de Bento Rodrigues. Desta feita 
há que se trabalhar para resgatar a dignidade dos mo-
radores. Dignidade que se viu corrompida. Dignidade 
que é garantia constitucional. Dignidade que é pedaço 
de chão. Dignidade que também é coletiva. Portanto, 
toda e qualquer ação em prol da comunidade há que 
se levar em conta a não separação dos atingidos. Não 
se pode permitir fragmentar a população. A fragmen-
tação é um tiro na crença, na cultura, nos valores, na 
história dessas pessoas atingidas. Luta unida. Uma luta 
da região, do estado, uma luta solidária.

 Bento Rodrigues devastada. Foto: Nádia Lage
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Uma delas é o marco legal. Será que o Novo Có-
digo da Mineração, que está em discussão no Congresso 
Nacional, ouvirá os moradores das regiões mineradoras? 
Ouvirá os trabalhadores da mineração? Ouvirá os atingi-
dos por barragens, ouvirá os atingidos pela mineração? 
Ou o novo código pretende empoderar as mineradoras 
e os prefeitos municipais, fazendo dos licenciamentos 
um balcão de tratativas pouco republicanas?

Que tipo de fortalecimento se dará aos órgãos 
reguladores? Ainda teremos que conviver com um De-
partamento (DNPM) para tratar da pauta da mineração? 
É inadmissível. Setores muitos mais recentes da vida ur-
bana já contam com agências reguladoras, como a tele-
fonia (Anatel), a energia elétrica (Aneel) etc

A palavra solidário vem 
da palavra soldado. E os 
brasileiros se mostraram 
soldados que marcharam 
em prol das vítimas com 
donativos e ajuda finan-
ceira. Mas agora existem 

outras marchas. 

Qual será o destino das mul-
tas e mais multas que se co-
gitam aplicar nas empresas 
envolvidas no desastre de 

Bento Rodrigues? Será para 
o reparo dos danos ou para 

o caixa único?

Com relação a emprego 
e renda dessas regiões, 
quais serão as medidas 
tomadas para diminuir 
o impacto social da não 
operação das empresas 
mineradoras? Afinal de 

contas essas cidades 
são conhecidas como 

“cidades mineradoras”. 
Quais as outras opções 

de desenvolvimento 
econômico? Qual apoio 

governamental e das 
Universidades essas ci-
dades terão para diver-
sificar a economia? O 

desastre ambiental está 
sendo mensurado, mas 
a tragédia social poderá 
atingir números inima-
gináveis na vida eco-

nômica das cidades do 
quadrilátero ferrífero.
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Portanto, urge a necessidade da criação de 
Fundos Municipais de Compensação pela Exploração 
Mineral. Fundos que possam ser constituídos com 
recursos oriundos das compensações ambientais e 
multas da mineração. Fundos Municipais que devem 
ser geridos por conselhos paritários, formados por 
representantes de toda a sociedade. Fundos que se 

consolidem como uma poupança social e ambiental 
das cidades exploradas pela mineração.

Faz-se também urgente um Inventário da 
Destruição da Biodiversidade ao longo da bacia 
do Rio Doce. A morte da vida no rio não pode  
ser esquecida.

Por último, não podemos admitir que se transforme a área do 
Bento Rodrigues numa barragem futura. A área atingida deve ser 
um marco, um marco sagrado da tragédia para que se olhe e se 

reflita. Para que não se esqueça dos erros. Para que o mundo ve-
nha conhecer. Para que a força do turismo possa começar a dar 
um novo incentivo na geração de emprego e renda da região. 

Vereador Chiquinho de Assis em meio a lama de Bento Rodrigues. Foto: Nádia Lage
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Natural de Ouro Preto, foi secretário de 
Cultura e Turismo de Ouro Preto. Atualmente, 
é vereador pelo PV, ocupa o cargo de presi-
dente do Partido. Possui graduação em Música 
pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), é mestre em Musicologia pela UFMG e  
produtor cultural.

Que possamos, pós-tragédia, ter um novo olhar 
para os impactos da atividade mineral, pois, nesse mo-
mento, não podemos dizer que Todos Somos apenas 
Bento Rodrigues. Todos somos Colatina, Linhares, Res-
plendor, Baixo Guandu, Abrolhos. 

Todos Fomos Atingidos por Barragem. 

Concluo dizendo que 
a riqueza da minera-
ção saiu dos nossos 

rios, das nossas mon-
tanhas, dos nossos va-
les, das nossas minas. 
A riqueza da minera-
ção foi construída pe-
las mãos de homens e 
mulheres que se doa-
ram pela sobrevivên-
cia.  Homens e mu-

lheres anônimos que 
doaram suas vidas 
legitimando a alcu-

nha do estado através 
da riqueza cravada na 

terra: Minas.

No momento em que es-
crevo este texto uma bar-
ragem se rompe e atinge 
o rio Paraíba do Sul en-
tre São Paulo e Minas.

Chiquinho de Assis 
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Até quando será possível exercer atividades 
tecnológicas irresponsavelmente?
> Guilherme de Sá Meneghin 

Lamentavelmente, fez-se necessário uma tra-
gédia de proporções incalculáveis para que o Brasil 
despertasse, ainda que timidamente, para o problema 
iminente das barragens de rejeitos de minério e de ou-
tras atividades de risco desenvolvidas no país. Porém, os 
legisladores continuam negligenciando a necessidade 
premente de uma lei que possa esclarecer os direitos 
das pessoas atingidas por desastres tecnológicos.

Com efeito, no dia 05 de novembro de 2015, a 
barragem de rejeitos de minério de ferro, do complexo 
de Germano, em Mariana/MG, de propriedade da Sa-
marco Mineração S/A, rompeu-se. O material esvaiu-se, 
deslocando até a barragem de Santarém, transbordan-
do essa segunda barragem. Em seguida, a mistura con-
verteu-se em uma avalanche de lama, terra e água que 
destruiu as comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu 
e alastrou-se por todo o Rio Doce até a foz, em Linhares, 
no Espírito Santo, comprometendo diretamente a vida 
de milhões de pessoas. Entretanto, as populações atingi-
das ficaram quase desamparadas por nossas leis, já que 
as existentes são incapazes de assegurar com eficiência 
e precisão os direitos das vítimas da tragédia.

O sertão vai virar mar
É o mar virando lama
Gosto amargo do Rio Doce
De Regência a Mariana

- “Cacimba de Mágoa”, 
Gabriel o Pensador & Falamansa

Decerto, não existe em nosso país uma norma 
que conceitue o fato ocorrido em Mariana/MG e, por 
conseguinte, não há direitos claros das pessoas afetadas 
por esse evento. Assim, a legislação aplicável é o direito 
civil comum, associado, em um esforço interpretativo, 
ao Código de Defesa do Consumidor e a alguns tratados 
internacionais de direitos humanos. Todavia, essas leis 
não são suficientes para abarcar as situações extraordi-
nárias provocadas pelo rompimento da barragem, que, 
aliás, não possui precedentes na história brasileira.

De fato, o primeiro ponto a 
ser debatido é o conceito do 
que ocorreu. Na mídia é co-
mum o uso das expressões 

“acidente da barragem”, “de-
sastre ambiental”, “tragédia 

socioambiental” e outras simi-
lares. Mas as ideias transmiti-
das por esses termos não são 
técnicos, de modo que não 
contemplam os dados con-

cretos do ocorrido, é dizer, o 
conteúdo do que aconteceu.
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“Acidente ou desastre ambiental”, por exemplo, 
pode confundir-se com os eventos decorrentes de forças 
da natureza, que causam grandes prejuízos às comuni-
dades humanas, como foram os tsunamis da Tailân-
dia (2004) e do Japão (2011). Nesses episódios, forças 
incontroláveis, alheias à intervenção de risco huma-
na, geraram perdas a grandes centros de concentra-
ção populacional.

Já o que ocorreu em Maria-
na, naquele trágico dia, e 
seus desdobramentos fo-

ram responsabilidade dire-
ta de atividades produtivas 
humanas, vinculadas ao 
desenvolvimento tecno-

lógico, como a catástrofe 
nuclear de Chernobyl, na 
Ucrânia (1986). Por isso, 
a doutrina especializada 

classifica o fato como “de-
sastre tecnológico”. 

Embora não exista lei definindo em que consiste 
um “desastre tecnológico”, a Instrução Normativa n.º 
01, de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integra-
ção Nacional, trouxe o seguinte paradigma, no artigo 
7º, §3º: “São desastres tecnológicos aqueles originados 
de condições tecnológicas ou industriais, incluindo 
acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraes-
trutura ou atividades humanas específicas, que podem 
implicar em perdas humanas ou outros impactos à 
saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, inter-
rupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos.” 
Trata-se de uma definição simplificada, mas que, sem 
aporia, culmina na ideia de que o desastre é provocado 
por atividades de risco ligadas à industrialização e ao 
desenvolvimento tecnológico humano, compartilhan-
do da teoria desenvolvida por Ulrich Beck sobre a “so-
ciedade de risco”.  

Todavia, esse conceito, 
decorrente de um ato 
infralegal, é usado so-
mente para fins de de-
cretação de estado de 

emergência e estado de 
calamidade pública, não 
tendo o condão de esta-
belecer os direitos das 
pessoas afetadas pelo 

desastre. Daí surge outra 
indagação: quem pode 

ser considerado afetado 
pelo desastre?
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Em uma primeira impressão, atingidos, como no 
caso ocorrido em Mariana, seriam apenas aquelas pes-
soas que tiveram sua propriedade invadida pela avalan-
che de rejeitos de minério. Não obstante, essa imagem 
restringe demasiadamente as vítimas, excluindo pesso-
as que, mesmo tendo passado ao largo da lama, foram 
intensamente afetadas.

Em Mariana existe uma associação de produto-
res de leite sediada no distrito de Águas Claras, que não 
foi tocado pela lama. A entidade, para ter lucratividade, 
precisa trabalho executado em outros distritos, espe-
cialmente de Paracatu e Ponte do Gama e, tendo a pro-
dução de leite sido interrompida nessas duas localida-
des, a associação passou a suportar prejuízos mensais.  
A entidade possui custos operacionais fixos, que são su-
perados pelo volume de leite produzido, bruscamente 
interrompido pela tragédia.

Interligado ao conceito de 
“desastre tecnológico”, a 

definição de “atingido” ou 
de “vítima” é outro pon-
to essencial que necessita 
de uma definição legal e, 
portanto, de um plexo de 

direitos, permitindo-se sua 
tutela jurisdicional em caso 

de descumprimento.

Em outras palavras, a 
associação de Águas Cla-
ras não foi diretamente 
atingida pela lama, no 
entanto, é inegável que 
seus membros foram se-
veramente afetados pelo 
desastre tecnológico. De-
zenas de produtores de 
leite que sustentavam 

suas famílias por meio da 
associação perderam sua 
principal fonte de renda, 

mas, desde o início, houve 
resistência em reconhecê-
-los como atingidos. Essa 
situação ilustrativa revela 
a necessidade de um con-

ceito legal de atingido, 
para que os responsáveis 
pelos desastres não pos-
sam negar seus deveres. 
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Nessa via, as empresas que desenvolvem ativi-
dades de risco sentem-se confortáveis para continu-
ar com operações que colocam grandes contingen-
tes populacionais em situações extremas, posto que 
nossas leis não são capazes de impor-lhes obrigações 
claras em casos de desastres tecnológicos. A irrespon-
sabilidade dos integrantes dessas empresas persistirá 
a menos que a lei seja rigorosa no estabelecimento 
de direitos dos atingidos.

É interessante notar que existe uma legislação 
ambiental avançada para punir as pessoas físicas e jurí-
dicas por infrações às normas ambientais, mas inexiste 
uma norma sobre os direitos socioeconômicos das pes-
soas afetadas por desastres, demonstrando que o Brasil 
ainda trata os direitos humanos como uma categoria 
inferior, algo inaceitável para uma nação cujo princípio 
fundamental é a dignidade da pessoa humana (artigo 

Guilherme de Sá Meneghin 
Promotor de Justiça pelo Ministério Público 
de Minas Gerais e titular da 2ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de Mariana. Está 
cursando mestrado em Direito Penal pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).

1º, III, da Constituição da República). Ademais, essas 
normas ambientais não têm sido eficazes para frear os 
desastres que continuamente se repetem no país.

Desse modo, o legislador deve, com urgência, pes-
quisar nas experiências das últimas tragédias ocorridas no 
país, especialmente nas ações civis públicas propostas pelo 
Ministério Público para defesa das vítimas, que inovaram 
na ordem jurídica, para construir uma lei que defina niti-
damente “desastre tecnológico”, estabeleça um conceito 
de vítima ou atingido, relacione os direitos dessas pessoas, 
distribua as competências de cada órgão público e, final-
mente, garanta os instrumentos necessários, inclusive ju-
diciais, para materialização desses direitos. Seguramente, 
essas medidas incentivarão as empresas a aprofundarem 
mecanismos para evitar esses eventos e, principalmente, 
contribuirá para reduzir a irresponsabilidade dos empre-
endimentos nacionais de risco.
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A regulamentação da profissão  
de design e seu impacto  
no mercado de trabalho

Em 2011, o deputado federal José Luiz Penna (PV/SP) apresentou, na Câmara dos Deputados, o 
projeto de lei nº 24, de 2013 (nº 1.391/11 na Câmara) que previa a regulamentação dos profissionais de 
design. Advindo de uma luta de mais de 40 anos, o projeto recebeu inédita colaboração de praticamente 
todas as entidades profissionais brasileiras e alcançou a aprovação em todas as instâncias do Congresso 
Nacional. Em 28 de outubro de o veto foi total da Presidência da República, para a frustração da categoria 
profissional. O projeto de lei previa que somente os titulares de curso superior ou pessoas com experiência 
mínima de três anos até a data de publicação da lei poderiam exercer a profissão. Também ficaria vetada 
a entrada no mercado de trabalho de pessoas sem a adequada qualificação para realizar atividades envol-
vendo desenhos industriais, pesquisa, magistério, consultoria e assessoria, conexas aos desenhos.

Abrindo o debate sobre a falta de regulamentação profissional no Brasil, Gabriel Patrocínio con-
textualiza em seu artigo a importância dada a profissão em outros países como Reino Unido, Finlândia, 
Coréia do Sul e Taiwan, onde é considerada ferramenta estratégica imprescindível. De acordo com ele, a 
retração que o governo vem trazendo para a profissão de design vai na contramão desses países e a falta 
de investimento em design, inovação e aumento da competitividade industrial retrata um cenário desani-
mador para os designers. Gabriel cita, ainda, graves implicações que o veto traz, como a desconexão entre 
a Presidência e o Congresso, onde as duas casas aprovaram de forma expressiva o projeto de lei, além da 
sociedade civil. 

Já Patrícia Penna aborda o tema não só como profissional de design, mas também como ativista 
pela regulamentação da profissão. Em seu artigo, ela define o que é design e mostra, com exemplos prá-
ticos, sua abrangência na esfera criativa e de execução. Segundo Patrícia, o design é mais que parte inte-
grante da economia criativa, é urgente e necessário para um cenário competitivo no Brasil e agrega não só 
valor aos produtos, mas, acima de tudo, investe em capital humano e cultural.
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Esse tal de Design!
> Patrícia Penna 

Design: Ferramenta política 
do século 21
> Gabriel Patrocínio
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Design: Ferramenta política do século 21
> Gabriel Patrocínio

O economista e teórico do design John Heskett 
escreveu que diversas atividades “se apropriam da 
palavra ‘design’ para criar uma aura de competência, 
como em: ‘hair design’, ‘nail design’, ‘design floral’,  e 
até mesmo ‘design funeral’. Por que não ‘hair enginee-
ring’ ou ‘arquitetura funeral’? Parte da razão pela qual o 
design pode ser usado dessa maneira arbitrária é que 
ele nunca foi coeso em uma profissão unificada, como 
direito, medicina ou arquitetura, onde uma licença ou 
qualificação similar é necessária para a prática, com os 
padrões estabelecidos e protegidos por instituições de 
autoregulação, e uso do descritor profissional limitado 
para aqueles que ganharam ingresso através de proce-
dimentos  regulamentados. Em vez disso, a prática do 
design se partiu em subdivisões cada vez maiores sem 
qualquer conceito abrangente ou organização, por isso 
pode ser apropriada por qualquer um” (do livro Tooth-
picks and Logos: Design in everyday life, Oxford Univer-
sity Press, 2002). Com esse discurso, Heskett defendia a 
importância da regulamentação profissional dos desig-
ners (ou a certificação, dependendo do sistema legal e 
das práticas profissionais de cada país).  

No atual cenário político e econômico, em que 
caberia investir em design, inovação e aumento da com-
petitividade industrial, o que se tem visto no Brasil na 
área do design é uma constante retração do apoio go-
vernamental. O papel estratégico desempenhado pelo 
design hoje na Europa e na Ásia – incentivado através de 
programas da Comunidade Europeia e replicados pelos 
seus países-membros – tem sido frequentemente des-

considerado nas esferas públicas brasileiras. Até mes-
mo programas que alcançaram relativo sucesso foram 
desmobilizados, e sente-se a falta de um instrumento 
eficaz de gestão das políticas nacionais de design (uma 
espécie de ‘Agência Nacional do Design’), como existe 
em diversos países aonde o design é considerado 
uma ferramenta estratégica imprescindível – Reino 
Unido, Finlândia, Coréia do Sul, Taiwan, para citar 
apenas alguns.
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Em 2015 tivemos mais uma edição da Bienal Bra-
sileira de Design, que desta vez aconteceu em Florianó-
polis, Santa Catarina, atraindo as atenções do mundo 
para o design brasileiro. Pudemos observar a mobili-
zação e o entusiasmo com que a federação local das 
indústrias abraçou o evento para torná-lo viável, junto 
com outros importantes parceiros do governo estadual 
e federal – mesmo assim, quase um ano depois, a Bie-
nal está com dificuldades de fechar as suas contas e pa-
gar fornecedores. Não posso me esquecer da experiên-
cia vivida há vinte anos num congresso mundial do Icsid 
(Conselho Internacional de Sociedades de Design Indus-
trial) no Canadá, quando a Coréia do Sul disputava o 
privilégio de sediar congresso semelhante em Seul. Para 
defender a candidatura, além do apoio (e investimento) 
massivo da indústria coreana, a delegação trazia dois 
ministros de estado. Havia ali uma clara intenção polí-
tica de fazer uso do design como uma ferramenta para 
alavancar a indústria coreana a novos patamares de 
inovação e competitividade, cujos resultados todos co-
nhecemos hoje. É muito importante enfatizar este epi-
sódio: não eram funcionários graduados que haviam 
se deslocado de seu país para representar o governo, 
mas sim dois representantes do primeiro escalão do 
governo coreano, numa clara afirmação da importân-
cia que o presidente e seus ministros atribuíam ao 
design. Este endosso oficial ao evento internacional 

fazia parte de um plano maior que tinha como ob-
jetivo alavancar economicamente o país – objetivo 
este plenamente alcançado. Para falar de um evento 
mais recente, aconteceu em Taipei em 2011 o con-
gresso da International Design Alliance (IDA), reunin-
do 5.000 integrantes dos conselhos internacionais 
de design industrial (Icsid), gráfico (Icograda) e de 
interiores (IFI). A palestra de abertura deste congres-
so foi feita pelo vice-presidente da República da Chi-
na (Taiwan). Precisamos atingir no Brasil este grau 
de entendimento e comprometimento por parte de 
nossos governantes. Já presenciei e li declarações 
vindas de políticos do primeiro escalão executivo – em 
instâncias federais, estaduais e municipais – que com-
provam existir alguma sensibilidade ao assunto, mas 
ainda precisamos de maior comprometimento, de mais 
espaço nas agendas. Cabe aos designers, empresários 
e políticos engajados e comprometidos com esta agen-
da a responsabilidade de levar às diversas instâncias 
de governo o conhecimento sobre o papel estratégico 
do design, através de ações focadas nestes segmentos. 
Um maior número de empresários também precisa ser 
atingido e sensibilizado. O Brasil tem programas regio-
nais que merecem destaque mundial – como as ativi-
dades do Centro Brasil Design (antigo Centro de Design 
do Paraná, situado em Curitiba), que poderiam ser  
replicadas nacionalmente.
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Nesse contexto é que se encaminhou o projeto 
de lei de regulamentação profissional dos designers, 
apresentado em 2011 na Câmara dos Deputados 
pelo Deputado Penna. Fruto de uma intensa e iné-
dita colaboração de praticamente todas as entidades 
profissionais brasileiras, além de centros de design e 
outras instituições, o projeto culminou numa luta de 
mais de 40 anos – e diversas tentativas de projetos 

de lei anteriores – e alcançou aprovação em todas as 
instâncias do Congresso Nacional. No entanto, para 
enorme frustração de uma categoria profissional 
que se preparava para colaborar ativamente com o 
governo na busca de soluções para o crescimento do 
país, o projeto sofreu veto total da Presidência da 
República, levando por água abaixo a luta iniciada 
nos anos setenta.

Entendemos que o veto presidencial à regulamentação profissional dos designers tem graves impli-
cações, ao demonstrar que:

• a Presidência está efetivamente desconectada do Congresso e reage negativamente a um proje-
to que foi aprovado com expressividade nas duas casas; além disso está igualmente desconecta-
da da sociedade civil, que se expressou através de todas as instituições profissionais (e diversas 
outras) ligadas ao design no país, que sequer foram recebidas, consultadas ou consideradas 
sobre assunto desta importância;

• este governo (apesar de algumas ações promovidas através do MDIC) demonstra não considerar 
o design como um importante fator de inovação e desenvolvimento, ao contrário do grande 
número de países que vêm fazendo uso desta ferramenta do século 21 (o design sequer é citado 
uma única vez no documento Estratégia Nacional de CT&I 2012-2015, que estabeleceu princí-
pios para assentar as políticas nacionais de inovação);

• há um descrédito sobre o ensino do design, regulamentado há décadas no país, que tem hoje 
em dia 1511 cursos (entre bacharelados, sequenciais, licenciaturas e tecnológicos), 23 mestra-
dos, 10 doutorados e mais de 50 anos de tradição. O veto significa que estes cursos de design 
não merecem, deste governo, crédito pela relevante formação que oferecem e traz enorme 
desestímulo aos estudantes – afinal, para que investir tanto tempo numa formação profissional 
que não será depois reconhecida?
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Com o veto, o governo federal deixa claro que 
entende que qualquer um pode ser designer, bastando 
para isso demonstrar ‘habilidade’ e não formação técni-
ca. Eis a confusão: de o fato do design ser transdiscipli-
nar, valendo-se de estratégias como co-criação e design 
thinking, que envolvem usuário e outros profissionais, 
não significa que tudo é design nem que todo mundo 
é (ou pode ser) designer. Significa que o design pode (e 
deve) agregar indivíduos com diferentes especialidades 
num processo projetual - e este processo é coordenado 
geralmente (mas não exclusivamente) por um desig-
ner, com formação específica para isso. Nisso este 
profissional se distingue dos outros – e para isso es-
tudou vários anos. 

Gabriel Patrocínio
Graduado pela Escola Superior de Desenho 
Industrial – ESDI/UERJ, PhD pela Cranfield 
University, Inglaterra. É Professor Adjunto do 
IFHT/UERJ e Coordenador do DPLab, Labo-
ratório de Políticas de Design. Faz parte do 
Conselho de Ética da Associação de Designers 
Gráficos (ADG Brasil) e do Conselho de Design 
do MAM-RJ. Edita o blog Politicasdedesign.
com e organizou e lançou em 2015 o livro 
“Design & Desenvolvimento: 40 anos depois” 
(Ed. Blucher). 

Curiosamente, na mes-
ma semana que foi 

vetada a regulamen-
tação profissional dos 

designers, foi aprovada 
a regulamentação dos 
artesãos. Afinal, que 

recado é esse que está 
sendo passado para a 

sociedade – e mais espe-
cificamente para a nossa 

indústria? Precisamos 
responder aos desafios 
complexos do século 

21 com ferramentas do 
século 21 – e o design é 
inegável e reconhecida-
mente uma das princi-

pais ferramentas de que 
dispomos para isso.
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Esse tal de Design!
> Patrícia Penna 

Não é ..., bom, compreendo a dificuldade de 
interpretar nossa profissão, já que até nosso governo 
ainda não se preocupou com o tema, nos deixando na 
ilegalidade com argumento capenga sobre não causar 
danos a sociedade!

Tentarei, com meu singelo conhecimento do as-
sunto, mais expressar o que é design, do que de fato 
explicar a profissão! Vamos lá!

Pra começar este  
artigo, vamos definir 

de vez o que é  
Design!

Ou melhor, vamos  
dizer o que não é! 

Não é arte!

Não é desenho!

Não é artesanato!

Tudo o que pensamos em fazer, muitas vezes 
fica na esfera das ideias e não conseguimos colocar em 
prática. Criamos inúmeras gavetas em nossa mente e 
sempre deixando para depois. Muitas vezes dizemos as-
sim... Quando eu fizer tal coisa, aí eu executo tal coisa, 
não é mesmo?

Esses desejos quando não são postos em prática 
acabam se transformando em frustações e obstáculos 
para outras ideias.

Agora pense numa ferramenta incrível que pos-
sa pegar seu sonho, destrinchá-lo, mapeá-lo, compre-
ender pontos fortes e fracos, agarrar oportunidades 
que possam aparecer e evitar riscos enormes, mitigan-
do ameaças. 

Então, imagine que depois de estudar seu sonho, 
você consiga um equilíbrio perfeito entre um alto nível 
de criatividade e estruturas concretas de realização.

Pronto, encontrou algo que pode ser inovador! 
Encontrou Design!  

 
É um verdadeiro garimpo a busca pelo conceito 

correto, a forma perfeita e a cognição que tenha a ver 
com o público que deseja atingir.

Porém, existe uma pergunta mais do que 
necessária em tempos atuais de injustiças sociais 
e problemas ambientais: o que a humanidade ga-
nha com isso?
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O exemplo nunca vem do setor público para o 
privado como acontece na Alemanha, por exemplo. 
Imagine que quem se forma em Design não pode ser 
contratado como designer no setor público pelo simples 
fato de a regulamentação não existir. 

A Lei 8.666 não pode comprar design, e quando 
temos um concurso como uma banca de jornal, um ar-
quiteto deve assinar. 

E é nesse ponto que acre-
dito ser fundamental a 

discussão sobre a regula-
mentação. Claro que mui-
tos irão dizer que existem 
países que fazem coisas 
fantásticas com design e 
pelas pessoas e que não 
é regulamentado ain-

da. OK! Porém também 
devem ser analisados 

aspectos culturais, como 
o caso da Inglaterra em 

que as decisões do gover-
no passam pelo design, já 
está na essência do país a 
compreensão dessa fer-
ramenta, realmente, lá 
a regulamentação pode 

nem fazer sentido, porém 
no Brasil, existem  
alguns entraves. 

Não assinamos nossos 
projetos! Mas estudamos 

muitas formas de entregar 
soluções às pessoas.

 
O veto que ganhamos do governo foi um tapa na cara 
da modernidade e das oportunidades de expansão 
criativa no Brasil, ainda mais com a explicação dada 
sobre não se tratar de uma profissão que possa cau-
sar danos à sociedade. Ainda bem que o designer que 
projetou uma maca para um hospital, executou com 
eficiência seu projeto, evitando de o paciente cair no 
chão, ou projetou algum tipo de brinquedo que não 
vai prejudicar uma criança, ou uma embalagem de um 
produto tóxico que não causará problemas ao usuário.   
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Mais que parte integrante da economia criativa, 
o design é urgente e necessário para um cenário com-
petitivo. Não compreender isso nos tira da construção 
de uma sociedade mais observadora e capaz de agarrar 
oportunidades. 

Pode-se medir o nível de desenvolvimento de 
uma nação, baseando-se na compreensão que se tem 
de design. Ele agrega não só valor aos produtos, mas, 
acima de tudo, investe em capital humano e cultural.

O Designer está cada vez mais preocupado com 
as pessoas e propondo soluções não apenas para elas, 
mas executando com elas. E atento ao planeta!

O Design já ajudou a 
salvar vidas de bebês 

recém-nascidos na 
Índia, já possibilitou 

filtrar água em regiões 
 muito poluídas do 

planeta, com produtos 
incríveis de pessoas 
incríveis que apren-

deram a ferramenta e 
resolveram contribuir 
para ajudar a salvar  

o mundo. 

A economia diz que sua base é o ajuste entre 
recursos finitos e necessidades infinitas. A criatividade 
é algo que se renova com o uso. Quanto mais se usa, 
mais ela aumenta. Não existe concorrência e sim origi-
nalidade. O Design faz parte dessa economia criativa. É 
só ter interesse em conhecer um pouco mais do que 
ele é capaz para encontrar inúmeras possibilidades!

É necessário termos políticas públicas para o De-
sign, pois assim com as ferramentas corretas é possível 
construir um Brasil mais próspero e competitivo no cená-
rio internacional. O setor público precisa muito de Design!

Mas ele não se limita 
apenas aos produtos, 

também é responsável 
por processos e formas 
inovadoras de melhorar 
a vida das pessoas, como 
as grandes ideias de sites 

de compartilhamento 
e colaboração, até os 

famosos crowdfunding 
que ajudam arrecadar 
dinheiro para projetos 

interessantes.
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Apenas para frisar, o DESIGN é ESTRATÉGICO! 

Mas ainda pensam que é coisa de estilo, ou esté-
tica, ou apenas um vernizinho na superfície! O que nos 
dificulta explicar. 

Afirmações como “aquele carro tem um de-
sign fantástico!” ou anúncios de “hair design” e “de-
sign de sobrancelha” são um soco no estômago de  
qualquer designer. 

Design é pensar a vida, é sentir positivamente o 
projeto e reunir tudo que precisa para executá-lo, por-
tanto Design é ação!

Se vamos agir, vamos começar agora, perde-
mos uma batalha no governo nesta legislatura, mas 
outras virão. Vamos brigar! Vamos batalhar mais, usar 
nossa força de impacto para dizer a todos o que é essa 
ferramenta! Essa é a hora! O Design é muito bom para 
ficar nas mãos apenas dos designers, portanto todos 
têm o direito desse benefício. 

Um posto médico que possa ser pensado com o 
olhar dos pacientes, em tudo que eles precisam, desde 
a forma como uma atendente pega o telefone até as 
necessidades mais complexas dos usuários. 

Por que muitas repartições públicas são sem 
estudo de iluminação adequada, com ambientes pou-
co funcionais, ou nada otimizados, e, além de toda a 
questão funcional, nunca são bonitas? A beleza não 
é o fim em si do Design, mas é muito utilizada, pois 
estudamos harmonia das cores, equilíbrio visual, 
pontos focais, hierarquia etc, tudo para dar conforto  
ao usuário.

Outro questionamento é o mobiliário urba-
no que poderia contribuir para a identidade cul-
tural de uma região e não vemos grandes projetos 
nesse sentido e nada inovador para mobilidade  
e sinalização.

Em São Paulo eu realizo há, mais de 15 anos, o 
Design na Brasa, um evento de design sustentável com 
foco na responsabilidade socioambiental do designer. A 
cada ano trazemos um tema para debate e, há pelo, eu 
percebo a China já interessada em Design. Talvez logo a 
China saia da cópia e comece a criar. 

Não dá mais para produzir desrespeitando o pla-
neta e mais uma vez coloco o Design como necessário 
para essa discussão estratégica para o país. 

Com a regulamentação, muitos caminhos po-
dem se abrir, inclusive estabelecer critérios ambientais 
na fabricação dos produtos. Sim, o Design está intima-
mente ligado ao ciclo de vida dos produtos. 

Tudo deve ser pensado, desde a extração da ma-
téria-prima - se é sustentável -, passando pelo transpor-
te até a fábrica - se a distância gera impacto ambiental 
com o consumo de combustíveis fósseis - e pela fabri-
cação - uso da água e da energia, solução para insu-
mos, armazenagem, embalagem, distribuição, logística 
reversa -, até o consumo - preocupação com o descarte 
ecológico.

São questões importantes que o Design ajuda a so-
lucionar, portanto ajuda no desenvolvimento sustentável 
do país. E tenho certeza de que a criatividade, um dos nu-
trientes do design, encontra, ao longo desta jornada, inú-
meros modelos de negócios inovadores e de acordo com 
a natureza.

Hoje já existem mais uni-
versidades de design por 
lá, do que aqui, apesar 
de ter se tornado o país 
mais poluidor do mundo 
e isso não queremos para 
o Brasil, pois nosso foco 
é o design cada vez mais 

próximo das questões 
ambientais, mas ela tem 
como reverter essa situa-
ção se investir em design 

sustentável!
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Certa vez, li um artigo sobre a complexidade das 
coisas. Um designer comentava sobre como podería-
mos compreender o caos olhando para a natureza. Nela 
acontecem inúmeras coisas: animais se alimentam, fo-
tossíntese das plantas, estruturas tão complexas que, 
quando olhamos uma paisagem, não nos damos conta 
e achamos que está tudo parado. Assim também pode-
mos entender o Design. 

Quando iniciamos um projeto e precisamos com-
preender todas as estruturas que permeiam de forma 
direta ou indireta a ideia. 

No início todo esse estudo parece complexo e ca-
ótico, porém, ao longo da jornada, tudo vai ficando mais 
claro e tranquilo, assim como olhar uma paisagem!

Hoje os países mais antenados com pesquisa e 
inovação sabem da importância do Design e o utilizam 
nas empresas para tomadas de decisões, porque com-
preendem que não dá mais para criar produtos em 
seus laboratórios e entregar ao mercado. 

É necessário criar junto com quem vai usá-lo, 
para sentir a real necessidade e encontrar soluções 
inovadoras.  Se utilizarmos toda essa bagagem que 
o design tem, no setor público, imaginem o quanto 
de inovação social é possível acontecer! Nós, desig-
ners, temos ferramentas incríveis para propor essa 
inovação. Nossa forma de pensar une o pensamento 
analítico com o caráter desafiador. 

Estudar pessoas, analisar 
comportamentos, criar 
empatias, coletar e or-
ganizar muitos dados e 
insights, compreender 

situações que poderiam 
ser estranhas para uns e 
tranquilas para outros, 

respeitar o modo de vida 
e culturas diversas, des-

cobrir qual é realmente a 
necessidade para propor 
uma solução que seja vi-
ável, e que ajude as pes-
soas e o meio ambiente. 

Dentro desse novo conceito do design, nasceu 
o Design Thinking, uma forma de estudo mais apro-
fundado de imersão nos problemas, que tem trazido 
grandes resultados. Começou em Stanford, no Vale 
do Silício, nos EUA, e vem se difundindo pelo mundo 
chegando ao FÓRUM de DAVOS na Suíça, como tema 
de destaque, pela necessidade do seu uso na busca de 
crescimento e desenvolvimento econômico.

Fui delegada na setorial de design do MINC na 
segunda Conferência Nacional de Cultura e consegui-
mos aprovar várias diretrizes, entre elas, a construção 
de Polos de Design em áreas degradadas, a inclusão do 
design no ensino fundamental e médio e a utilização 
do Design Sustentável como critério na indústria. Infe-
lizmente, ainda está tudo no papel.

O design está na estrutura da Secretaria de Eco-
nomia Criativa. Acreditamos, porém, que ele é a pró-
pria criatividade econômica, pois, ao contrário do que 
muitos pensam, design não significa desenho; isto é 
apenas uma parte desta ferramenta. 

Hoje, o design está cen-
trado no ser humano, 
antes foi no produto.  

É o público que dita as 
regras e sabemos como 

atendê-lo com eficiência 
e menos riscos para as 

empresas, tanto em pro-
dutos quanto em serviços 

e interfaces digitais.
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Patrícia Penna
Chanceler ambiental pelo Instituto de 
Defesa da Natureza (IBDN), presidente do 
PV Mulher de São Paulo, diretora política da 
Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil (LIBRA) 
e criadora do Design na Brasa. É especia-
lista em Design Estratégico pelo Istituto 
Europeo di Design (IED), Design Thinking 
com Tenny Pinheiro da Eise Lab – Vale do 
Silício. Representou o Design de São Paulo 
pela prefeitura em Milão e Londres e foi 
delegada da setorial de design no MINC na 
segunda Conferência Nacional de Cultura.

A palavra design significa PROJETO. É um erro 
que pagamos pela má compreensão de nossa profis-
são, que vem desde o nome da primeira faculdade de 
design do Brasil, no Rio de Janeiro, Desenho Indus-
trial. Desde então, ainda há muita falta de informa-
ção acerca do tema.

Quem desenvolve moda é um designer; quem 
projeta uma geladeira, um sofá, um avião, um carro, 
uma luminária, uma embalagem, é um designer. 

E também quem monta processos, serviços 
inovadores, novos modelos de negócio e muitas in-
terfaces digitais. O designer trabalha com o tangível 
e o intangível. E pode melhorar o setor público em 
seus serviços!  

Porque o design é importante? A regulamenta-
ção do Designer interessa, em primeira instância, ao 
Poder Público. É ele que necessita do Design como fa-
tor de agregação de valor a produtos ou mensagens. 
Sem uma regulamentação, sem um registro profis-
sional, o Poder Público, municipal, estadual ou fede-
ral, ou mesmo as empresas paraestatais, não podem 
comprar Design por meio de licitação ou concorrên-
cia pública, como preconiza a Lei nº 8.666.

Com isso os governos não podem contratar 
Designers por concorrência pública para projetos de 
identidade visual, sinalização pública de qualquer 
tipo, para o desenvolvimento de projetos de mobiliá-
rio escolar ou hospitalar ou mesmo para projetos de 
mobiliário urbano ou equipamentos públicos como 
trens de metrô ou ônibus escolares. Todos esses são 
projetos de Design que tem interesse da sociedade 
como um todo.

Por ser multidisciplinar e transversal, quem 
entende design cria conexões nunca antes imagina-
da. Constrói metodologias próprias adequadas a cada 
situação que contribuem para cidades mais criativas. 

Muitos projetos de design agregam pessoas 
de diferentes áreas para trazerem suas experiências 
e repertório de vida a fim de encontrarem pontos 
que ajudem a construir conceitos que irão nortear  
as ideias.

Você pode estar envolvido num projeto ino-
vador para consultório dentário, por exemplo, e ter 
que ouvir pessoas de comportamentos extremos. As 
que adoram ir ao dentista e as que não suportam e 
morrem de medo. Essas histórias e experiências tra-
rão ideias fantásticas que somente um grupo diver-
so poderá aproveitar. E os designers têm as técnicas 
para que isso aconteça.

Portanto, vamos falar mais 
desse tal do Design no Brasil!



50

Pensar Verde

VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

COP 21 - A atuação da Fundação Verde 
e do Partido Verde em Paris
Com participação ativa durante evento oficial e paralelo à COP 21, verdes 
protagonizam discurso pela defesa do ecologismo

A Fundação Verde Herbert Daniel (FHVD) e 
o Partido Verde (PV), por meio de uma delegação 
composta por mais de dez membros, participaram 
de maneira efetiva da 21ª Conferência das Partes 
(COP 21), na capital francesa, Paris, em dezem-
bro de 2015, e consolidaram o protagonismo nas 
arenas internacionais do ecologismo. “Recupera-
mos a confiança e o papel de principais articula-
dores e formuladores da Federação dos Partidos 

Verdes das Américas (FPVA) com papel predo-
minante no evento Global Greens”, afirmou Fa-
biano Carnevale, delegado oficial dos verdes no 
Global Greens e secretário de Relações Interna-
cionais do Partido Verde. 

A participação da Fundação Verde também 
foi ativa e propiciou reuniões com verdes belgas e 
franceses na busca por parcerias entre a FVHD e 
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as demais fundações verdes que participaram do 
evento. Segundo Ivanilson Gomes, presidente do 
Conselho Curador da FVHD e um dos represen-
tantes da delegação na COP 21, a participação da 
Fundação no Encontro dos Verdes da Europa, or-
ganizado pelo Global Greens, foi muito positiva. 
“A aproximação da FVHD com outras Fundações 
foi extremamente relevante, inclusive para, no 
futuro, conseguirmos realizar um evento entre a 
Fundação Verde e outras Fundações mundiais”, 
disse Ivanilson. 

De acordo com Carnevale, a presença da de-
legação brasileira foi importante não só pela par-
ticipação na formulação da Carta Verde das Amé-
ricas nos eventos da Global Greens, como também 
pela intensa troca de conhecimento nos espaços 
oficiais da COP. “A participação em eventos parale-
los, como o espaço Alternatiba, uma espécie de in-
cubadora de novas ideias, foi fundamental”, ava-
liou. O registro da participação foi feito por Carla 
Piranda, Reynaldo Morais e Vera Motta, demais 
membros da delegação.
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No que diz respeito ao acordo de extensão 
global para frear as emissões de gases do efeito 
estufa e para lidar com os impactos da mudança 
climática, assunto central da COP 21, o deputado fe-
deral e líder do PV na Câmara dos Deputados, Sarney 
Filho (PV/MA), afirmou que um dos pontos que pode 
ser comemorado é a abrangência do acordo, com as-
sinatura de quase 190 países que apresentaram suas 
metas voluntárias. “Depois de mais de 20 anos de 
conversas, negociações e idas e vindas pactuais, final-
mente um acordo do qual participam muitos países 
da Organização das Nações Unidas (ONU) foi assinado 
e de maneira geral pode ser comemorado, já que se 
percebeu uma mudança de postura das principais li-
deranças globais”, avaliou. 

O acordo determina que os países signatá-
rios ajam para que a temperatura média do pla-
neta sofra uma elevação muito abaixo de 2°C, 
mas reunindo esforços para limitar o aumento de 
temperatura a 1,5°C. Segundo Sarney Filho, outro 
ponto bastante discutido durante a Conferência foi 
o financiamento às adaptações às mudanças climá-
ticas. O documento prevê o financiamento coleti-

vo por parte dos países desenvolvidos, um piso de 
US$ 100 bilhões por ano para dar aos países em 
desenvolvimento a partir de 2020 e revisado até 
2025, considerando suas necessidades e priorida-
des. “Isto significa que os países desenvolvidos vão 
destinar recursos para que as nações em desenvol-
vimento estabeleçam projetos que as ajudem a se 
adaptar ao clima mais quente e a adotar fontes de 
energia mais limpas”, explicou o deputado. 

Na avaliação de Sarney, o caminho até a en-
trada em vigor do acordo, em 2020, é fundamen-
tal para garantir seu sucesso. “Idealmente, deveria 
haver revisão de sua ambição antes de sua implan-
tação, o que não consta no documento e deixa em 
aberto algumas lacunas importantes”. O inegável 
é que, mesmo cada país cumprindo rigorosamen-
te as INDCs, a humanidade ainda ficará exposta 
a fenômenos climáticos extremos como furacões, 
ondas de calor e enchentes frequentes e de inten-
sidade inimaginável. De fato, o acordo firmado 
em Paris sinaliza para um maior investimento em 
energias renováveis e pela troca do combustível 
de origem fóssil pelo de origem renovável. 
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No entanto, os verdes acreditam que esse 
aporte de recursos seja ainda insuficiente para o 
financiamento contínuo da adaptação às mudan-
ças climáticas e que ainda falta clareza nas regras 
e continuidade desse financiamento.  O Brasil tem 
grande potencial para sair na frente quando se re-
fere a aproveitamento de energia limpas, como a 
solar, eólica, biomassa e outras. 

Verdes pós-COP 21 - Os verdes avaliam que 
apenas esse acordo de Paris não vai salvar o pla-
neta dos problemas ocasionados pelo aquecimento 
global, mas com certeza foi um passo decisivo para 
isso. O Brasil tem um papel importante nesse pro-
cesso e precisa fazer o dever de casa buscando um 
comprometimento maior para não haver retrocesso 
na legislação ambiental.

Passada a COP 21, os verdes globais terão a 
tarefa de fiscalizar, propor e pressionar pelo cum-
primento do acordo e seguir lutando para que os 
países façam sua parte e estabeleçam a cada ano 
metas mais ambiciosas e factíveis. Segundo ava-
liação de Sarney Filho, a extrema-direita francesa 
- embora tenha crescido - perdeu em todas as 12 
regiões nas quais disputava. “Um sinal de que o 
povo francês vai continuar resistindo aos funda-
mentalismos”, finaliza.
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O QUE PENSA

Entrevista

Álvaro Dias

Revista Pensar Verde: Senador, conte-nos um pou-
co sobre sua trajetória política.

Álvaro Dias: A minha participação na política estudan-
til foi decisiva na definição dos rumos de minha traje-
tória. Ao presidir o Diretório Acadêmico Rocha Pombo 
na Faculdade em Londrina, digamos que foi inoculado 
o “vírus” da atividade política. Foi essa vivência ainda 
nos limites do campus universitário que selou meu iti-
nerário na vida pública. Fui vereador, ainda muito jo-
vem, deputado estadual, deputado federal, governador 
do Paraná e exerço o meu quarto mandado de Sena-
dor. Procurei nortear minha caminhada sem atropelar 
o consenso em busca da imposição de meus eventuais 
objetivos. A esse respeito me permito invocar o Padre 
Antônio Vieira: “Mais fácil é unir distâncias e vontades, 
que casar opiniões e entendimentos”.

Revista Pensar Verde: O que o fez ir para o Par-
tido Verde?

Álvaro Dias: Que o Brasil está em uma crise política 
e econômica de proporções históricas, a população já 
percebeu. Percebeu, também, que uma crise de cará-
ter de proporções equivalentes caminha junto e está 
na origem das crises econômica e política. Crise que foi 
gestada ao longo dos últimos anos e que continua sen-

do governada pelas mesmas pessoas, com os mesmos 
métodos e sem nenhuma credibilidade para superar o 
problema que criaram deliberadamente.

Atualmente, no universo público e privado, a bús-
sola aponta para o caminho do desânimo, do pes-
simismo. Um desalento que, em alguns momentos, 
apresenta-se como uma depressão coletiva.  Nesse 
contexto, vejo essa fase de crise como o prelúdio de 
abertura de espaço para a implementação de mu-
danças estruturais profundas e necessárias ao Brasil, 
de onde deverá emergir um Pacto Federativo mais 
justo, uma administração da dívida pública profissio-
nal e eficiente, uma estrutura política mais sólida e, 
principalmente, a busca incansável pela eliminação 
da confusão entre o público e o privado no âmbito 
da Administração. A possibilidade real de ter espaço 
permanente para promover um debate com esses 
atributos e desenvolver um projeto sólido motivou 
minha aproximação e ingresso no Partido Verde.

Revista Pensar Verde: Quais as perspectivas e ex-
pectativas no PV?

Álvaro Dias: Participar da edificação de um cami-
nho de reformas que coloque o cidadão brasileiro 
em condições de ter sua visão, a respeito do futuro 

Na política desde o final da década de 1960, Álvaro Dias foi vereador, deputado 
estadual, federal e senador pelo Paraná. Já foi governador do Estado e, desde 
1998, Álvaro Dias é senador. Em janeiro deste ano, desfiliou-se do PSDB do Paraná 
e em fevereiro ingressou no Partido Verde.
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que se pretende para o País, efetivamente represen-
tada e respeitada no processo de legitimação pela 
democracia.
 
Revista Pensar Verde: Como o Sr. espera alinhar a 
sua trajetória política de combate à corrupção às 
bandeiras socioambientais do Partido Verde?

Álvaro Dias: O compromisso com a sustentabilidade, 
com o desenvolvimento social e econômico está em 
perfeita sintonia com o combate à corrupção. São ban-
deiras hasteadas no mesmo mastro. Infelizmente, no 
Brasil, corrupção e ineficiência tornaram-se a marca 
do Governo Federal na última década. O custo cívico e 
financeiro para as gerações atuais e futuras desse des-
mando, dessa institucionalização do balcão de negó-
cios, é incomensurável, gigantesco, colossal. O zelo com 
as questões socioambientais está igualmente atrelado 
ao futuro pátrio. 



“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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