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EDITORIAL
“As forças políticas brasileiras estão passando por um sintomático período de ausência de programas 

propositivos”, foi assim que Penna iniciou sua fala na sede do PV de São Paulo, no dia 13 de fevereiro, antes 
da Palestra Colapso Ambiental, Capitalismo e Crise Política, ao se referir a uma crise que ele denominou de 
pós-marxista, em que os trabalhos dos agentes políticos resumem-se em correr atrás das demandas diárias. 

Sabemos que a função de quem representa o coletivo é apontar um caminho e persegui-lo. “Estamos 
em uma fase de pacto social perigosamente rompido, com forças políticas sem compromisso, a Justiça, o 
Capital e a Imprensa sem compromisso com a nacionalidade. Perdeu-se o pacto social. Os partidos preci-
sam se repensar”, afirmou Penna na mesma ocasião. 

A revista Pensar Verde tem como objetivo auxiliar que as pessoas repensem o Partido Verde e abre 
2017 promovendo uma série de debates que irão marcar a aproximação efetiva do conhecimento acadê-
mico com a política. Com isso, esperamos ajudar a transformar o querer estratégico em bom desempenho. 

Vamos ajudar nossos leitores, seguindo o que foi dito na palestra sobre colapso ambiental: “sem 
perder a bandeira do ideário verde, vamos falar de economia, desenvolvimento e nacionalidade de maneira 
contemporânea e em busca de um destino político que a sociedade brasileira merece”. 

Para iniciar esse processo, transformamos em matéria de capa a palestra que o professor Luiz 
Marques proferiu em São Paulo, com uma abordagem desafiadora que evidencia os danos do capitalismo 
ao ambiente. 

Além disso e pensando em sustentabilidade, trazemos artigos sobre políticas culturais eficientes e 
permanentes, uma matéria sobre os projetos apoiados pela Fundação Verde Herbert Daniel e uma entre-
vista com André Fraga sobre juventude e política. 

É preciso agir e vamos seguir fazendo com que a informação e o conhecimento circulem. 

Boa leitura!

Conselho Editorial
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Em sua palestra, Luiz Mar-
ques apresentou dez teses 
sobre política em face do 

colapso socioambiental no 
Brasil com dados e proje-

ções de 2000 a 2050. 

A palestra do historiador Luiz Marques que 
aconteceu no dia 13 de fevereiro, na sede do PV 
de SP, e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais 
e TVdoPV, além de tocar no delicado e doloroso 
tema do colapso ambiental, assumiu um papel que 
foi além: de apresentar novas perspectivas para 
que os verdes se repensem como agentes políticos, 
decidam os próximos caminhos a serem seguidos 
e como. 

Autor do livro “Capitalismo e Colapso Am-
biental”, ganhou o prêmio Jabuti 2016 em primei-
ro lugar na categoria Ciências da Natureza, Meio 
Ambiente e Matemática, Luiz Marques é professor 
do Departamento de História do Instituto de Filo-
sofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp.  Sua 
formação permitiu que analisasse política e ques-
tão ambiental sob a ótica das ciências humanas.

Os danos do crescimento
> Luiz Marques
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O que define o atual período histórico, o antro-
poceno, e a época geológica presente é o salto de escala 
dos impactos destrutivos do homem no sistema Terra, 
hoje preponderantes em relação às outras variáveis bio-

1ª tese
físicoquímicas e à rapidez crescente dessa destruição 
desde meados do século passado, fenômeno global de-
signado pelo termo Grande Aceleração. 

E os 24 indicadores ambientais e socioambien-
tais desta Grande Aceleração mostram a convergên-
cia ao processo de colapso ambiental em um escala-
da brusca desde a década de 1950. 
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O grande salto de escala dos impactos huma-
nos e a grande aceleração podem ser observados nes-
te gráfico em que as temperaturas médias no hemis-
fério norte, a população, as concentrações de CO2, o 

PIB, a perda de florestas, o uso de água, a extinções 
de espécies, o uso de papel, a quantidade de veícu-
los, a pesca, o investimento externo e o declínio do 
ozônio crescem exponencialmente. 

E esse crescimento já fez ultrapassarmos 
quatro dos nove “limites planetários” de segurança 
definidos pelo Stockholm Resilience Centre (SRC). 
Sendo que  os quatro limites já ultrapassados estão 
diretamente ligados à agropecuária: 

(1) Temperaturas médias no hemisfério norte; (2) População; (3) Concentrações de CO2; (4) PIB; (5) Perda de florestas;  
(6) Uso de água; (7) Extinções de espécies; (8) Papel; (9)  Veículos; (10) Pesca; (11) Investimento externo; (12) Declínio do ozônio

1 - Fertilizantes “alto risco”
2 - Biodiversidade “alto risco”
3 - Mudanças climáticas  “risco crescente”
4 - Desmatamento “risco crescente”

STEFFEN, Will et al. Planetary boundaries: Guiding human 
development on a changing planet. Science, 15 jan. 2015.
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Além disso, a Grande Aceleração nos leva a 
consumir anualmente 50% a mais da biocapaci-
dade do planeta, conforme o Global Footprint Ne-
twork. “Precisamos de mais de meio planeta para 
continuarmos 'crescendo' desta maneira”. 

A aceleração do déficit ambiental, quando 
comparamos pegada ecológica com biocapacida-
de, é da ordem de 64%.

Isso que dizer que, nos 4,5 bilhões de anos, 
a taxa de mudança do sistema Terra foi uma fun-
ção complexa de forças astronômicas, geofísicas 
e dinâmicas internas, como a órbita da Terra, as 
interações gravitacionais com outros planetas, a 
radiação solar, os movimentos tectônicos, ventos, 
formação de solos, vulcões, evolução etc.

No entanto, a taxa de mudança do sistema 
Terra nos últimos 60 anos é puramente em função 
das sociedades industrializadas e é 170 vezes mais 
rápida que a linha de base dos últimos 7 mil anos 
de modo que os impactos da atividade humana 
tornam-se sempre mais dominantes.

A Aceleração do Desmatamento

O professor Luiz Marques aponta, em seus 
estudos, a vertiginosa aceleração do desmatamen-
to. Ele alerta que, em 210 anos (1800 - 2010), 10 
milhões de km2 de florestas foram suprimidas. Isso 
representa 2 milhões a mais de km2 que durante 
os 11 milênios que antecederam a sociedade in-
dustrializada. 

Entre 2000 e 2012, as florestas do mundo 
perderam 2,3 milhões de km2.

 

Global Forest Watch (GFW)

Segundo Luiz Marques, a perda florestal 
média por ano, somente entre 2000 e 2012, foi 
de 176.900 km2  de florestas (tree cover loss). 
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Iminência do colapso socioambiental 

 Todos os indicadores da Grande Aceleração 
e os demais dados e projeções científicas reforçam 
a percepção da iminência desse colapso no Brasil 
e no mundo, no mais tardar, ao longo da segunda 
metade do século XXI.

Luiz Marques define o colapso socioambien-
tal como uma transição brusca do sistema Terra 
para outro estado de equilíbrio muito mais des-
favorável para as sociedades contemporâneas ou 
mesmo, no limite, inviável para a vida humana e 
de incontáveis outras espécies. 

“O principal defeito do modo de vida indus-
trial com seu ethos de expansão é que ele não é 
sustentável. Seu término durante os anos de vida 
de alguém nascido hoje é inevitável, salvo se uma 
minoria entrincheirada o mantiver ainda um pou-
co mais, ao custo de impor grande sofrimento ao 
resto da humanidade”. 

Já em 1989, Noel Brown, diretor do escri-
tório para a América do Norte do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
declarou que os “governos têm uma janela de 
oportunidade de dez anos para resolver o efeito 
estufa, antes que ele escape ao controle humano”.

A iminência de um colapso ficou eviden-
te quando houve o adiantamento do Doomsday  
clock do Bulletin of Atomic Scientists (BAS) em 1994 
(23:43: “it is now only 2:30 minutes to midnight”). 

O Bulletin of Atomic Scientists avalia como 
ameaças existenciais à humanidade: armas nuclea-
res, mudança climática e tecnologias emergentes. 

Para se ter uma ideia de comparação, o des-
matamento anual do Planetq é equivalente às áre-
as do Acre, do Paraná ou duas vezes o tamanho de 
Portugal. 

O professor aponta, ainda, a nova aceleração 
do desmatamento que se configurou entre os anos 
de 2011 e 2014, com um vertiginoso crescimento pro-
porcional à diminuição de 630.000 km2 de florestas 
no mundo. 

Global Forest Watch (GFW)

2012 = ~ 240.000 km2 

2013 = ~ 210.000 km2  

2014 = ~ 180.000 km2 

2012 - 2014 = 630.000 km2 Em 1972, a Blueprint for survival  
foi o primeiro documento a situar 
no segundo quarto do século XXI 

uma situação de colapso ambiental.
De acordo com os cálculos, houve uma de-

senfreada aceleração do desmatamento global na 
história humana. Até 1800 foram desmatados 8 
milhões de km2. Entre 1800 – 2010, aproximada-
mente 10 milhões de km2. Se, somente entre 2000 
– 2014, foram desmatados 2,69 milhões de km2, 
provavelmente, entre 2000 e 2017 serão cerca de 3 
milhões de km2 de florestas desmatadas. 

Desde 1972, na Conferência de Estocolmo, 
esses são considerados índices insustentáveis. 

2ª tese
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A dinâmica cumulativa e expansiva 
do capitalismo e as desigualdades 
sociais crescentes que ela gera são 

as principais responsáveis  pela ten-
dência ao colapso socioambiental. 

3ª tese

A maior e mais iminente ameaça é a mudan-
ça climática.

“These days, global threats extend well beyond nuclear war, 
and inputs for the clock have rightly expanded. Climate chan-
ge was added in 2007”. MACKENZIE, Debora.. Dangerous ti-
mes, New Scientist, 06 nov. 2015, p. 25.

Decorrência direta da percepção da imi-
nência de tal colapso é a tendência a antecipar 
de 2100 para 2050 (ou mesmo antes) o horizonte 
de referência das projeções científicas para a ul-
trapassagem dos limites de resiliência dos ecossis-
temas (pontos críticos, transições não lineares de 
estado dos ecossistemas, desastres ambientais etc.)

“Nunca estivemos tão próximos do colapso. 
Novos modelos de antecipação apontam que o 
colapso não será mais no final do século. É mui-
to apavorante. Tínhamos 10 anos de janela de 
oportunidade para conter o aquecimento global e 
agora falamos de colapso em 2035”, afirmou Luiz 
Marques. 

Luiz Marques ressaltou, ainda, que o aumeto 
na concentração de CO2 na atmosfera e o aumen-
to da temperatura global seria equivalente a mais  
2 ºC em 2037 e mais 3 ºC em 2069. Ele destacou 
que Steve Chu, ganhador do prêmio Nobel de Físi-
ca, revelou que as concentrações atmosféricas de 
CO2-eq, nas projeções para entre 2020 e 2040, têm 
“alta probabilidade de ultrapassar 600 ppm”. 

A dinâmica acumulativa e expansiva do capitalismo

O professor Luiz Marques defende que “a cau-
sa fundamental do colapso socioambiental para o 
qual rumamos é a dinâmica acumulativa e expan-
siva do capitalismo e, em particular, do capitalismo 
em sua fase de globalização extrema, iniciada nos 
anos 1950 e radicalizada após os anos 1980”. 

Dos 4,77 bilhões de adultos do planeta, 
383 milhões possuem US$ 211,4 trilhões, ou seja,  
84,6% da riqueza global está em poder de 8% da 
população adulta. 

A demanda desses 383 milhões de adultos 
impulsiona a engrenagem devastadora das crises 
socioambientais, pois a biosfera é o combustível 
da globalização do capitalismo, cujos fluxos de in-
vestimento são controlados pelos 34 milhões de 
adultos no vértice da pirâmide, isto é, os 0,7% dos 
adultos do planeta que possuem 45,2% de toda a 
riqueza planetária.

Na base da pirâmide, os 4,38 bilhões de 
adultos que devem disputar apenas 15,5%  da ri-
queza mundial são responsáveis apenas residual-
mente por essas crises socioambientais. 



14

Pensar Verde

“Recentes estudos sugerem que ao menos 
50% do desmatamento global na última década fo-
ram causados pela agropecuária comercial em fun-
ção da demanda global de alimentos, combustíveis 
e fibras. Tal porcentagem é provavelmente subes-
timada, dada a crescente área de florestas conver-
tidas para a produção de commodities, sobretudo 
carne, soja e óleo de palma, bem como madeira 
tropical, polpa, papel e plantações de madeira”.  

O vínculo entre 

A perda florestal no Brasil de 2000 a 2012 
foi de aproximadamente 300 mil km2, 
dos quais: 

- 90% motivados por razões comerciais 
- 79% ilegais e, desses, 30% destinados à 

exportação- 17% da carne é exportada
- 75% da soja é exportada

“A agropecuária expande no Brasil 
mesmo em época de crise. A soja 

plantada no Brasil é para suprir a ex-
portação e o abate de bovinos teve 
crescimento quase sem interrupção 
nos últimos anos. A solução é a ideia 

do desmatamento zero”. 
Área agropecuária dobra até 2050 (2010 = 56 Mha, 2030 =  
92 Mha e 2050 = 114 Mha)

Referência: LAWSON, Sam et al. Consumer Goods and Defo-
restation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality 
in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations. 
Forest Trends, 2014.
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Extração de Madeira

Outro ponto crítico levantado por Luiz Mar-
ques é que, de acordo com a International Tropical 
Timber Organization, dos 400 milhões de hectares 
de florestas tropicais usadas hoje para a produção 
de madeira, menos de 8% é de manejo sustentável.  

Além disso, a extração legal camufla a extra-
ção ilegal. O relatório Carbono verde, Mercado ne-
gro, elaborado em conjunto pela Interpol e pelo 
PNUMA e publicado em 27 de setembro de 2012, 
estima que a rentabilidade do tráfico mundial de 
madeira é de 30 a 100 bilhões de dólares.  Até ago-
ra, o Banco Mundial admite uma cifra de apenas 15 
bilhões de dólares por ano, pois não contabiliza, ou 
muito pouco, segundo esse documento, as “opera-
ções de lavagem de dinheiro”. 

A importação de madeira das florestas tropi-
cais pela China mais que quadriplicou em 12 anos, 
indo de 3 bilhões de toneladas em 2000 para 14 
bilhões em 2011. 

“Associamos 25 mil registros de ameaças a 
espécies animais da Lista Vermelha da UICN a mais 
de 15 mil commodities produzidas em 187 países 
e avaliamos mais de 5 bilhões de cadeias de supri-
mentos em termos de seus impactos sobre a biodi-
versidade (…). Descobrimos que 30% das ameaças 
globais a espécies decorrem do comércio interna-
cional”. LENZEN, M. et al. International trade drives 
biodiversity threats in developing nations”. Nature, 
486, 07 jun. 2012.

“Desde o século 18, escutamos que o 
futuro seria melhor. Já sabemos que é o 
contrário. E é muito difícil convencer as 
pessoas de que o futuro será pior, pois o 

conceito já está enraizado”. 

Mudanças climáticas e degradação da biosfera

Embora os fatores antrópicos que aceleram 
essa corrida do capitalismo global ao colapso se-
jam múltiplos e estejam em interação sinérgica, 
há consenso quanto ao fato de que os dois proces-
sos, que, por seu caráter sistêmico, melhor carac-
terizam a trajetória de colapso são as mudanças 
climáticas e a degradação da biosfera.

4ª tese

5ª tese

Processos Irreversíveis 

Para Luiz Marques, os processos de mudan-
ças climáticas e degradação da biosfera e seus 
efeitos de colapso já se tornaram irreversíveis por-
que as causas diretas continuam se intensifican-
do, pois o capitalismo não pode parar de crescer 
e, para continuar a crescer, torna-se sempre mais 
destrutivo. Até porque as dinâmicas de retroali-
mentação (positive feedback loops) tendem a su-
plantar os fatores antropogênicos diretos. 

Ele, considera, ainda que as ultrapassagens 
de pontos críticos nas mudanças climáticas e na 
degradação da biosfera, ao lado de muitos outros 
desequilíbrios, já estão ocorrendo ou tornaram-se 
inevitáveis e seus efeitos, irreversíveis. 

Tornou-se, portanto, impossível evitar algu-
ma forma futura de colapso socioambiental e ig-
nora-se o quão destrutivo ele será. “Não sabemos 
o quão grave será, mas sabemos que é desfavorá-
vel para todo mundo”. 
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Ampliação do aquecimento no Ártico

Luiz Marques pontua que o declínio do Ártico 
traz impactos irreversíveis. Inclusive devido à inten-
sificação do comércio global atravessando seu ecos-
sistema. O colapso do gelo é irreversível e está em 
grande aceleração. Para se ter uma ideia, em novem-
bro de 2016, o ártico apresentou uma anomalia de + 
15 a 20 ºC. 

“O Ártico não gela mais e isso não tem mais 
volta”, afirmou Luiz, sabemos que “o mar aquece 
mais devagar que a terra e que é o gelo que ajudava 
a dissipar o calor. O preço demora mais a ser pago, 
mas uma hora a conta vem”. 

Em 2021, a Rota Marítima do Norte (NSR) será 
transitável 8 meses ao ano com decuplicação do trá-
fico e exportação pela Rússia de 25 milhões de tone-
ladas de gás natural liquefeito e petróleo. O Instituto 
Marítimo da Coreia do Sul prevê que, em 2030, 1/4 do 
comércio entre a Europa e a Ásia passará pelo Ártico, 
com impactos crescentes sobre esse ecossistema. Em 
2016, cruzeiros de luxo já cruzavam pelo Ártico, en-
quanto a extensão de gelo decresce. 

Metano

“Quero dizer que não é necessário bomba 
de hidrogênio. O CO2 é a bomba de hidrogênio da 
bomba atômica. Estamos fritos, literalmente”. 

O peso crescente das emissões de metano na 
composição, na composição dos gases de efeito es-
tufa é muito relevante. O  potencial de aquecimento 
global, molécula a molécula (GWP) é 100 vezes maior 
que o CO2 em um horizonte de cinco anos,  72 vezes 
maior em 20 anos e de 25 a 28 vezes em 100 anos. 
Isso quer dizer que o metano contribui hoje com cer-
ca de 30% do efeito estufa e, segundo o Arctic Metha-
ne Emergency Group (AMEG), pode se tornar a maior 
forçante radiativa nos próximos 20 anos.

O principais vetores de metano são gado, 
represas hidrelétricas, indústria de combustíveis 
fósseis (extração e poços abandonados), queima de 
turfeiras, degelo de pergelissolos terrestres e sub-
marinos (clatratos), resíduos. 

A agropecuária a maior origem das emissões 
de metano, mas o degelo do Ártico pode se tornar o 
fator mais importante, suplantando inclusive o CO2 

A superfície gelada total também está 
diminuindo e a Antártida também está 
menor. 

Ártico e Antártica, em dezembro de 2016, 
já tinham menos de 3 milhões de km2 em 
relação à média de 1981 – 2010. 
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Ao todo, 46% das árvores do mundo já fo-
ram suprimidas e 15,3 bilhões de árvores 
são derrubadas por ano.

O que se deve temer: a trajetória observada das emissões de 
metano nos últimos três anos (linha preta) aproxima-se do 
pior cenário de emissões futuras de gases de efeito estufa (RCP 
8.5, linha vermelha), segundo o IPCC.

“O aumento contínuo e exponencial de me-
tano pode, dentro de 20 anos, atingir um nível no 
qual o metano passa a suplantar o CO2 como fator de 
aquecimento global”.

Além disso, é imensa a quantidade de metano 
(CH4) que pode ser liberada pelos pergelissolos (per-
mafrost), pois 24% das terras do hemisfério norte são 
de pergelissolos, que contêm grandes quantidades de 
metano, seja aprisionados em gelo (hidratos de meta-
no), seja fixados em terras congeladas. O degelo signi-
fica, então, liberação exponencial de metano. 

“Estamos em uma engrenagem que escapou 
à revolução industrial. O processo que quanto mais 
eaquenta, mais libera metano. Quanto mais libera 
metano, mais esquenta. Tem jeito? Não tem”.

Luiz Marques ressalta que, mesmo que o Acordo 
de Paris seja cumprido, os países não deixarão de emi-

tir gases de efeito estufa, apenas 
diminuirão as emissões. E se não 
for aprovado, elevar a temperatu-
ra em 4,5 ºC ao colapso qualquer 
sociedade. As concentrações at-
mosféricas de CO2 continuarão a 
subir até que as emissões de CO2 
sejam zeradas. 

O máximo efeito de 
aquecimento das emissões 
de CO2 ocorre após 10 anos. 
O gás emitido hoje só vai ele-
var a temperatura daqui a 10 
anos. O Carbon Budget Global 
já está fora do alcance do ca-
pitalismo. “Já emitimos 2/3 do 
carbono alocado na atmosfera 
que permitiria ao menos 66% 
de chance de limitar o aumen-
to da temperatura a menos de 
2 ºC.  A conta vem com juros”, 
afirmou.  

Apenas as emissões de 
CO2 da China, Índia, Europa e 
EUA já ultrapassam as emis-
sões globais permitidas para 
os 66% de chances de ficarmos 
abaixo de + 2 ºC. 

O Brasil devasta suas florestas em vez de res-
taurá-las, conforme compromisso assumido pelo 
governo anterior na COP 21 e firmado pelo atual. 
A área desprotegida que o Código Florestal permi-
te desmatar é de 957 mil km² (78 mil km2 para a 
Amazônia). 
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O ponto crítico é que a floresta colapsa por si 
mesma (forest dieback). Se o desmatamento atingir 
entre 30% e 40% da Amazônia, ela entrará em um 
processo irreversível de destruição e desertifica-
ção. Se a taxa continuar em torno de 0,2% ao ano, 
isso se concretizará em 2053. 

Além disso, entre 2000 e 2013, mais que do-
brou o número de espécies ameaçadas (RED LIST). 
Em 2000, era um pouco mais de 10.000 espécies. Em 
2013, o número saltou para 21.286 espécies. “Esta-
mos perdendo rapidamente nossos animais. Em 42 
anos (1970-2012), houve um processo de defauna-
ção (declínio) de 58% das população de vertebrados. 

July 2016

A ecozona mais dramaticamente atingida é a 
região neotropical (parte sul da península da baixa 
Califórnia, o sul do México, as ilhas do Caribe, a 
América Central e a América do Sul), onde as po-
pulações de vertebrados observadas caíram 83%. 
Entre 1970 e 2020, a perda será de de 67% das po-
pulações de vertebrados.

No Brasil, a temperatura média aumentou 
cerca de 0,75 °C até o final do século XX em relação 
à média de 24,9 ºC entre 1961 e 1990.

O limite de + 2 ºC das temperaturas médias 
em relação ao período pré-industrial pode ser 
cruzado em 2030 no Mediterrâneo, na região cen-
tral do Brasil e nos EUA. 

O Relatório de Avaliação Nacional (RAN1) do 
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) 
de 2013, assinado por 345 cientistas, aponta os 
aumentos das temperaturas médias em todas as 
regiões do país da ordem de 3 ºC a 6 ºC em relação 
ao final do século XX (2071 a 2100).  

Na Amazônia, deve subir + 5 ºC no verão e +  
6 ºC no inverno e as chuvas devem diminuir (plu-
viosidade 40% no verão e 45% no inverno). Já na 
Caatinga, é previsto um aumento de + 3,5 ºC no ve-
rão e + 4,5 ºC no inverno, com pluviosidade de 40% 
e 50% a menos. Os índices alarmantes seguem na 
Mata Atlântica (S/SE), com aumento de + 2,5 ºC e +  
3 ºC e Pantanal de + 3,5 ºC e + 4,5 ºC e, nos Pam-
pas, aumento de + 2,5 ºC e + 3 ºC. 
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Luiz Marques pontuou que os efeitos do aque-
cimento global no Brasil são devastadores. As esti-
mativas mais otimistas são de que mais de 40 mi-
lhões de brasileiros enfrentarão problemas ligados à 
subida do nível do mar no século 21 e que as áreas 
de cultivo de arroz e feijão também ficarão meno-
res, pondo em risco a segurança alimentar do País. 

6ª tese

7ª tese

8ª tese

9ª tese

Mitigação

Em sua 6ª tese, Luiz Marques afirma que 
resta tentar a mitigação dos efeitos danosos, dado 
não ser mais possível reverter a corrida ao colapso 
a que nos impelem as dinâmicas acumulativas e 
expansivas do capitalismo e nem evitar o essencial 
de seus impactos. Isto ainda é possível e, mais que 
nunca, imprescindível.

Senso de urgência

O imprescindível só se tornará possível se as 
sociedades contemporâneas se conscientizarem do       
risco existencial e da iminência dessas ameaças e 
reagirem com o necessário senso de urgência aos 
desafios que as confrontam.

Política

Para Luiz Marques, o grande desafio da po-
lítica hoje é despertar na sociedade o senso de 
urgência. A política, dimensão definidora da na-
tureza humana, é mais, que nunca, essencial. “É 
por meio da política que deve haver o esforço es-
tratégico de alerta e de mobilização da sociedade 
para o enfrentamento dessa agenda de mitigação, 
de forma cientificamente orientada”.

O novo divisor de águas e suas coalizões

Marques considera ser fácil distinguir, no 
campo político, o grande divisor de águas: miti-
gação x agravamento das crises socioambientais 
e, desta forma, reconhecer quem são os aliados 
e quem são os adversários. Os aliados são todos 
os que agem de maneira a mitigar os crescentes 
impactos ambientais e os adversários são os que 
agem em sentido contrário. 

“A economia depende da ecologia e não 
o contrário”



20

Pensar Verde

A Ecologia e a superação do capitalismo

Essas alianças e essa agenda de mitigação só 
serão efetivas se souberem conciliar o micro e o 
macro, ou seja, conciliar as atuais possibilidades 
de persuasão da sociedade e de ação política trans-
formadora com a estratégia de superação do ca-
pitalismo e, mais  amplamente falando, do antro-
pocentrismo, causa primeira do colapso que agora 
inevitavelmente se avizinha. 

10ª tese

Conclusão

Ignorância e incerteza não podem mais 
ser desculpas racionais ou pretextos 
ideológicos para a inação política ou para 
uma ação política não focada na mitiga-
ção do colapso que está por vir. 

A escassez de recursos levará não só a 
um sistema político mais fechado, mas 
também a uma ditadura ambiental. 

Para o capitalismo, o crescimento ilimitado 
é essencial, não meramente circunstancial. Para o 
capitalismo, ser é crescer e o capital global não tem 
consciência social. Ele visa o lucro. 

Ultrapassamos os limites aceitáveis, já esta-
mos no pior cenário. Agora nos resta  minorar esses 
impactos e a melhor estratégia é a de convenci-
mento político. 

Conciliar conservação com crescimento é 
impossível e, por isso, a noção de decrescimento. 
A sociedade precisa redefinir prioridades de cres-
cimento e não as grande empresas que visam o 
aumento da produção. 

A mudança do sistema político brasileiro re-
quer uma reformulação geral. É preciso reinventar 
a política e não manter a engrenagem do cresci-
mento tal qual existe hoje. Temos os instrumentos 
políticos. O último recurso não é o da soberania 
nacional, e sim de uma governança global, pois a 
solução para o colapso não está mais em progra-
mas nacionais. 

O sistema não se autocorrige. Precisamos 
entender a finalidade do avanço da tecnologia. 
Quem determina a pesquisa científica? Tecnologia 
não é bem nem mal. É um meio que precisa ser 
direcionado. 

O petróleo fez um bem gigantesco. O pro-
blema é o limite. Ultrapassamos todos os limites 
sem os meios políticos para controlar isso. Utilizar 
a maior escala que podemos nos permitir. Esse é o 
problema. E isso está só aumentando, em uma tra-
jetória suicida. Exploramos mais petróleo do que 
descobrimos. Precisamos abandonar o petróleo 
antes que ele nos abandone. É uma transição difí-
cil de fazer, até porque o petróleo é insubstituível 
no nível em que o estamos consumindo. Precisa-
mos redefinir o nível de necessidade de consumo. 
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Os caminhos para as 
políticas públicas culturais 
sustentáveis

Na última década, as discussões sobre a responsabilidade do Estado sobre a produ-
ção cultural e os princípios que devem reger a elaboração das políticas culturais, tanto no 
âmbito da administração federal como no dos governos locais, foram intensificadas. A pro-
dução cultural de uma determinada sociedade engloba um número imenso de saberes e 
fazeres e seu estudo exige um esforço permanente de reflexão e de análise. Primeiramente, 
qual deve ser o papel das políticas públicas? Ao revisitar as ações do Estado no âmbito da 
cultura nas últimas quatro décadas, pode-se notar uma série de iniciativas na direção da 
elaboração de linhas de atuação política que inúmeras vezes foram abandonadas e retoma-
das com pequenas alterações por governos que se seguiram. 

A revista Pensar Verde quer entender como as políticas públicas devem ser pensadas 
para que alcancem todas as classes sociais de forma democrática e inclusiva e que mante-
nham a qualidade da produção artística. 

Abrindo o debate, Leonardo Brant propõe, em seu artigo, a revisão crítica dos mode-
los de políticas culturais vigentes no Brasil. Segundo ele, há que se rever o papel do Estado, 
da sociedade civil, do mercado e das mais variadas esferas de poder implicadas no desen-
volvimento de uma nova política cultural que seja abrangente, democrática, diversa e sen-
sível às reais necessidades da sociedade atual. Leonardo acredita que o conceito de serviço 
cultural precisa ser resgatado e valorizado e, assim como nas áreas fundamentais, como 
saúde, educação e segurança, o Estado é provedor de um serviço básico. 

Já Minom Pinho aborda, em seu artigo, o atual cenário das políticas culturais no 
Brasil, dentre elas o escândalo de desvio de recursos da Lei Rouanet. Minom afirma que as 
políticas públicas de cultura  se desarticulam na mesma velocidade com que a crise política 
se agrava, descartando avanços significativos alcançados desde o processo de redemocrati-
zação no início da década de 1990. 
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Na crise, não há justiça, 
mas há esperança
> Minom Pinho 

Política Cultural: entre 
o Estado e o Mercado
> Leonardo Brant
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Política Cultural: entre 
o Estado e o Mercado
> Leonardo Brant 

O Brasil possui um dos se-
tores culturais mais dinâ-
micos e criativos do mun-
do. Essa potencialidade 

é pouco e mal explorada 
pelos governos. Há uma 

polarização e um embate 
improdutivo e anacrônico 
entre alta e baixa cultura, 
erudito e popular, econô-
mico e social, analógico e 
digital, do copyright e do 
copyleft. Cultura é tudo 
isso ao mesmo tempo. 

Venho, com esse artigo, propor a superação 
dos modelos de política cultural vigentes hoje no Bra-
sil. Longe de querer passar uma régua na estrutura 
existente, a ideia é promover uma revisão crítica dos 
modelos, separando o joio do trigo para fundamen-
tar e estruturar uma nova abordagem para o papel 
do Estado, da sociedade civil, do mercado e das mais 
variadas esferas de poder implicadas no desenvolvi-
mento de uma nova política cultural, abrangente, 
democrática, diversa e sensível às reais necessidades 
da sociedade atual. 

O projeto de cultura liberal compreende cul-
tura como um serviço do Estado, que oferta uma 
programação artística de qualidade, reconhecida e 
referendada pelas grandes instituições culturais do 
planeta. Parte do princípio que o Estado não é e não 
deve ser produtor cultural, o que é fundamental. 
Acredita no fortalecimento das instituições culturais 
tradicionais, como museus, biblioteca, teatros e cen-
tros culturais. Os corpos estáveis da cultura clássica, 
como orquestras e companhias de balé estatais, ao 
modelo europeu, são o grande paradigma da rele-
vância da cultura. O objetivo dessa cultura é moldar 
o cidadão, apresentar-lhe o que de melhor a civiliza-
ção já criou em termos de produção artística. 
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Todos esses elementos são fundamentais para 
o desenvolvimento de uma política cultural sólida e 
estruturante, não fosse o projeto liberal ignorar so-
lenemente a maioria mais pobre e excluída da cul-
tura institucionalizada, com suas demandas culturais 
mais íntimas, sua identidade, seus padrões de com-
portamento e sua rica produção. Este projeto reserva 
aos pobres a formação da cultura da elite, como esco-
las de música clássica e visitas a museus com funções 
educativas. 

Já o projeto neoliberal tem outra proposta. O 
Estado é cada vez menor, se exime da necessidade 
de se fazer presente como prestador de serviços pú-
blicos e delega para o mercado a função de prover 
acesso e participação cultural. No Brasil, esse proje-
to chegou a um perigoso extremo, permitindo que 
grandes corporações deixem de patrocinar arte e 
cultura para se tornarem produtores e articuladores 
de políticas culturais. Seria democrático se não fosse 
opressor, pois coloca a produção cultural a serviço 
de interesses financeiros. E o pior, fazem isso com 
recursos públicos. 

Apesar de ser um cético em relação aos be-
nefícios dessa política do Estado diminuto e/ou 
inexistente em relação à cultura, forço-me a buscar 
um ponto positivo nesse modelo. Acreditando que 
o capitalismo é uma realidade inconteste e a força 
do mercado cada vez mais consolidada – apesar das 
mais diversas demonstrações de fracasso como pro-
vedor de bem-estar social – penso que a força do 
mecenato de indivíduos e empresas precisa ser con-
siderada e estimulada, tanto quanto regulada pelo 
Estado, para produzir efeitos públicos condizentes 
com os princípios básicos do Estado Democrático 
de Direito, sobretudo no que tange ao estímulo da 
participação na vida cultural, política e social, tanto 
quanto na capacidade de promover direitos e liber-
dades culturais, expressos em nossa constituição. 

Há muito mais para se 
refletir sobre os pontos 
positivos e negativos da 

política cultural libe-
ral. O mais importante 
para a nossa finalida-
de é recolher o que há 
de melhor. Para mim, 
o conceito de serviço 

cultural é o que precisa 
ser resgatado e valori-
zado. Assim como nas 
áreas fundamentais de 
ação governamental, 

como saúde, educação 
e segurança, o Estado é 
provedor de um serviço 

básico. 
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Farei uma generalização perigosa ao tentar ca-
racterizar o terceiro modelo como uma política cul-
tural de esquerda. O mais correto talvez seria chamá-
-la de social democrata, ou algo próximo disso. Este 
projeto acerta ao enxergar todo o cidadão como um 
produtor de cultura em potencial – digo em poten-
cial porque ele não obriga o cidadão a se manifestar 
artisticamente, mas, ao mesmo tempo, reconhece os 
modos de vida como característica cultural inerente 
ao ser humano. Esta chamada cidadania cultural fez 
florescer uma diversidade imensa de aspectos e ma-
nifestações culturais existentes nos escombros das 
políticas públicas tradicionais de cultura. 

Ao mesmo tempo que reconhece e valoriza 
essa diversidade cultural, descentralizada, aproxi-
ma-se do populismo ao estruturar sua política em 
uma relação de financiamento direto com a produ-
ção cultural, enfraquecendo as instituições culturais 
tradicionais com o desejo de consolidar diante de si 
o processo cultural de todo um país, controlando-
-o integralmente a ponto de definir os rumos dessa 
produção. Os grandes inimigos deste projeto são o 
mercado e os produtores de artes clássicas. É o aves-
so da política liberal, pois desconsidera a relevância 
das belas artes em detrimento da cultura popular, 
por mais que eu tenha muita dificuldade de compre-
ender sua extensão e significado, tamanha a distor-
ção conceitual do uso dessa expressão no Brasil nos 
últimos anos. 

Inegável também é o 
avanço e a consolidação 
das indústrias criativas, 

o mercado que mais 
cresce no país atualmen-
te, mesmo com a crise. E 
muito desse crescimento 

se deve aos estímulos, 
incentivos e subsídios 
governamentais, assim 
como em qualquer país 
que se caracteriza pela 
fortaleza de sua produ-
ção simbólica, inclusive 
Estados Unidos, Inglater-
ra e França, apenas para 

citar alguns poucos. 
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Depois desse resumo quase que caricatural so-
bre os modelos existentes de política cultural vigen-
tes hoje no Brasil, venho promover um exercício so-
bre a necessidade de superar o embate entre direita 
e esquerda e tentar redimensionar a importância da 
política cultural para a construção de novas utopias, 
novos meios de participação e construção simbólica, 
além de oportunidades de inclusão social e desen-
volvimento econômico a partir da produção cultural. 

Sobre o papel do Estado, vale relembrar que é 
dever constitucional oferecer serviços culturais a to-
dos os cidadãos. Esse é o mais essencial e difícil dos 
desafios, já que o grau de relevância da cultura nos 
orçamentos é insignificante. O Estado pode agir como 
um articulador e indutor das forças da indústria e do 
mecenato em busca deste que é o mais básico dos 
desafios. 

É importante resgatar o poder transformador 
da cultura, compreendendo a política cultural como 
o melhor e mais potente mecanismo de formação dos 
cidadãos. Não podemos enxergar cultura como um 
complemento, um adendo, ao desafio da educação. 
São forças que atuam na mesma direção e devem ter 
ser igualmente garantidas a todos os cidadãos. 

O Estado não é produtor 
de cultura. Quem produz 
cultura são os cidadãos. 
Numa sociedade demo-
crática, o Estado deve 

promover um ambiente 
de maior oferta cultural, 
permitindo que os mais 

diversos agentes culturais 
possam promover arte e 

cultura. O clientelismo en-
tre Estado e cultura é ruim 
para a democracia. E não 
há mecanismo capaz de 
proteger essa relação. Os 

editais e convocatórias pú-
blicas se firmaram como 
uma cortina de fumaça 

dessa relação e precisam 
ser superados.
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A solução é o fortaleci-
mento das instituições 
culturais. Acredito que 

instituições fortes, 
consistentes, com boa 
governança, transpa-
rência, são capazes de 
promover os efeitos 
públicos de uma po-
lítica cultural. Estou 
falando de museus, 
bibliotecas, teatros, 
centros culturais etc. 

A relação com artistas, 
produtores e promo-
tores de cultura deve 
se dar a partir dessas 

instituições e não dire-
tamente pelo Estado. 
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Leonardo Brant
 é filmmaker e pesquisador cultural. 
Autor dos livros O Poder da Cultura 

(Peirópolis, 2009) e Mercado Cultural 
(Escrituras, 2002), entre outros. Diretor 

dos filmes Ctrl-V, Comer o quê? e Psiquê, 
entre outros.

São vários os desafios de financiamento à 
cultura. O mais importante é saber compreender 
a complexidade dos processos culturais para criar 
mecanismos de acordo com a natureza daquilo que 
será financiado. A pesquisa de linguagem é algo fun-
damental no mundo atual e deve ter um mecanismo 
próprio de financiamento. A finalidade da pesquisa 
é oxigenar e criar novas referências para a produ-
ção cultural. Não há como inovar sem pesquisar. A 
indústria, por exemplo, depende disso para crescer 
e florescer. A própria indústria, por sua vez, preci-
sa de um sistema de financiamento próprio, que a 
potencialize e permita o crescimento econômico, a 
geração de empregos e a expansão de cadeias auxi-
liares. Entre a pesquisa e a indústria há uma série de 
necessidades a serem estimuladas, como produção, 
circulação, internacionalização, empreendedoris-
mo, estruturação de mercados etc. Essas demandas 
obedecem a lógicas próprias e devem conter meca-
nismos próprios de financiamento. O pior que po-
demos ter em termos de financiamento à cultura 
é um mecanismo único para abarcar necessidades  
tão distintas. 

Precisamos com-
preender a reflexão 
crítica da política 

cultural como um ins-
trumento da própria 

política. A revisão 
permanente de mo-
delos e sistemas de 
fomento, infraestru-
tura e instrumentos 
de gestão é condição 
fundamental para o 
desenvolvimento de 
políticas abrangentes 
e eficazes. O momen-

to atual é mais do 
que propício para 

esse debate. 
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Na crise, não há justiça, mas há esperança
> Minom Pinho 

Reflexões sobre a diversi-
dade de iniciativas cultu-
rais presentes no Brasil e 
as incertezas em relação 
ao futuro das políticas.

Árdua tarefa falar sobre 
políticas culturais no Bra-
sil de hoje. Vivemos um 
momento de incertezas 

no campo da política, da 
economia e da cultura em 

nosso país. 
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Há, no Brasil, grande di-
versidade de atores cul-
turais incluindo artistas, 

gestores, empreendedores, 
instituições socioculturais, 

investidores públicos e 
privados que impactam 

diretamente as oportuni-
dades de acesso aos meios 
de criação, produção, ex-
pressão e fruição de bens 

culturais no país.  

Falar de políticas culturais 
num momento delicado 

como este significa pisar em 
terreno movediço. O novo 
Ministro da Cultura, Rober-
to Freire (PPS-SP),  assumiu 
a pasta em novembro do 

ano passado e cabe aguar-
dar um período maior de 
sua gestão para tecer ava-
liações mais profundas.

Para traçar um breve panorama sobre a cul-
tura no âmbito federal, basta elencarmos algumas 
notícias que tomaram a mídia convencional e as 
redes sociais nos últimos meses: polêmicas sobre 
a continuidade do Ministério da Cultura duran-
te a reestruturação dos ministérios no início do 
Governo Michel Temer (#ficaminc) e consequente 
ocupação de inúmeros espaços culturais por inte-
grantes de movimentos sociais e jovens; entrada e 
saída, igualmente bombástica, do ex-Ministro da 
Cultura, Marcelo Calero, do governo porque acu-
sou o ex-Ministro da Secretaria de Governo, Ged-
del Vieira Lima, de pressioná-lo a produzir pare-
cer técnico do Instituto do Patrmonio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) para atender interesses 
pessoais por meio da aprovação do empreendi-
mento imobiliário La Vue Ladeira da Barra, em 
Salvador; escândalo de desvio de recursos da Lei 
Rouanet deflagrado a partir da Operação Boca Li-
vre da Polícia Federal motivando a CPI da Lei Rou-
anet em curso na Câmara, e por aí vai. 

Melhor partir para um olhar mais esclare-
cedor sobre os potenciais presentes nos territórios 
e o perfil dos agentes culturais atuantes no Brasil 
hoje, elementos que, sem dúvida, dialogam com 
a atuação do Estado no campo da cultura, mas 
podem e devem inspirar e influenciar as políticas 
culturais existentes e vindouras. As políticas públi-
cas de cultura foram se desarticulando na mesma 
velocidade com que a crise política se agravava, 
mas não podemos permitir um retrocesso comple-
to, descartando avanços significativos alcançados 
desde o processo de redemocratização do início da 
década de 1990.
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O assunto sempre recai sobre os recursos dis-
poníveis para financiamento à cultura que incluem 
investimento público, investimento privado, incen-
tivo fiscal e outras modalidades colaborativas mais 
recentes. Que motivações devem orientar a desti-
nação de recursos no âmbito público? E no âmbito 
privado? Como dividir o bolo do investimento pú-
blico em cultura dentre tantas demandas setoriais 
ao mesmo tempo em que se garanta o custeio da 
estrutura e dos equipamentos públicos de cultu-
ra? Como estimular o empreendedorismo cultural 
para fortalecimento das cadeias criativas e produ-
tivas instaladas nos territórios? Como atuar de for-
ma a promover e preservar a diversidade cultural 
e o patrimônio imaterial nos mais diversos territó-
rios brasileiros protegendo tais manifestações de 
lógicas meramente mercadológicas? 

Essas questões vêm não só sendo levantadas 
nos últimos anos, como também têm inspirado o de-
senvolvimento de mecanismos para dar conta de tais 
desafios. Vale consultar as Metas do Plano Nacional 
de Cultura 2014-2020, instrumento que contou com 
a participação e colaboração de inúmeros agentes da 
sociedade civil por meio de conferências de cultura 
realizadas em todo o país. O documento tem, ainda, 
a ambição de pautar estados e municípios na formu-
lação de políticas regionais de forma alinhada com o 
Plano Nacional de Cultura. 

 

Em meio a tantas mudan-
ças no cenário político e 

econômico brasileiro, com 
a pauta tomada por más 

notícias, há uma incerteza 
generalizada quanto aos 
destinos das políticas cul-
turais no Brasil, exceto no 
setor audiovisual catapul-
tado pelo fortalecimento 
da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) e pelos 

recursos do Fundo Setorial 
do Audiovisual (FSA). 
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O que sabemos é que dispomos de um imenso poten-
cial cultural instalado no país hoje, além de governos, 
redes, cadeias, empresas, pessoas e organizações que 
atuam nos mais diversos setores culturais e artísticos 

em diversos formatos. A partir dos perfis destas inicia-
tivas, é possível derivar as múltiplas possibilidades de 
reativar políticas culturais já existentes e mesmo pro-

por novas configurações ou novos formatos.

Em primeiro lugar, coloco o que precisa ser 
observado antes de tudo: a diversidade cultural. 
Ao pensarmos no conceito de território, e, em suas 
manifestações e tradições populares em constante 
mutação, surge o espaço da convivência coletiva nas 
memórias, vivências e celebrações que compõem o 
senso de pertencimento àquele mesmo território e 
às ricas possibilidades de intercâmbio com outros 
povos e outras culturas. A diversidade das expressões 
culturais relaciona-se, ainda, com o desenvolvimen-
to sustentável de povos e comunidades. 

Há no Brasil, em todas as suas regiões, um vas-
to repertório de manifestações das culturas popula-
res, das culturas indígenas, quilombolas, periféricas 
que se apresentam como uma das maiores riquezas 
deste País. Coco, jongo, cavalhada, cavalo marinho 
somam-se às mais de 180 manifestaçoes culturais re-
gistradas aqui. Mário de Andrade percebeu isso antes 
de todo mundo e partiu em sua missão em 1938. 

O Brasil é um dos mais de 140 países signatá-
rios da Convenção sobre a Promoção e Proteção so-
bre a Diversidade das Expressões Culturais da Unesco 
o que coloca o tema na pauta das políticas culturais 
brasileiras. São mestres das culturais populares atu-
antes que precisam de suporte e apoio por meio de 
políticas culturas sólidas e continuadas. O que acon-
tecerá com o Programa Cultura Viva? Carece de re-
visão? Com certeza. Aqui cabe foco na garantia de 
investimento público e uma política consistente e 
transparente que ampare suas ações. 

Experimentação. As inovações de linguagem 
em áreas como teatro, dança, cinema, literatura, ar-
tes visuais, música demandam políticas específicas 
para esta finalidade, único modo de garantir produ-
ção e circulação de novos talentos e criações surpre-
endentes de obras que apresentem rupturas, hibri-
dismos, novas formas de expressão. A cultura muda 
permanentemente e as artes demandam novas lin-
guagens para dar conta do seu papel ético, político 
e estético. 

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão 
federal ligado ao MinC e dedicado ao impulsiona-
mento dessas iniciativas, foi se tornando um árido 
deserto nos últimos tempos. A entrevista que marca 
a saída do ex-presidente da Funarte, Francisco Bosco, 
apresenta o cenário complexo em que se encontrava 
a instituição pública federal e não creio que o quadro 
tenha mudado significativamente até o momento. 
Há muito o que fazer nesta seara. E os artistas cria-
dores? Seguem em frente com todo o seu potencial 
criativo, mas carentes de políticas mais consistentes 
e de finaciamento para os seus projetos.

Vamos à “maldita Geni”, como dizia o pesquisa-
dor e jornalista Leonardo Brant em 2008, referindo-se 
à Lei Rouanet.  Existe hoje no Brasil um conjunto de 
editais que estruturam o patrocínio cultural incetivado 
de grandes empresas em seus relacionamentos com o 
setor cultural e as comunidades onde atuam. Natura 
Musical, Oi futuro, Caixa Cultural, Itaú Cultural, Cen-
tro Cultural Banco do Brasil e tantos outros possuem 
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programas e chamadas públicas destinadas a encontrar 
projetos culturais a serem incentivados e que dialoguem 
com suas políticas de investimento cultural. Há, também, 
outras empresas que se utilizam do incentivo fiscal mes-
mo sem o uso de editais. Para conferir o montate dos re-
cursos de incentivo fiscal à cultura, basta consultar o site 
do Ministério (http://www.cultura.gov.br/incentivofiscal).

Do outro lado, há um conjunto de proponentes, 
pessoas e empresas culturais, criando, planejando e 
realizando projetos com recursos da Lei Rouanet. Sur-
giram, nos últimos tempos, campanhas e mais campa-
nhas para transformar  a Lei Rouanet em uma espécie 
de demônio. A desinformação é generalizada e de fato 
a opinão pública sofre de absoluto desconhecimento 
de causa. Defeitos há muitos, mas há também mui-
tas qualidades se observarmos o histórico dos últimos 
26 anos de Lei Rouanet. O que mais me preocupa é 
desarticular a única política de pé no âmbito federal 
da cultura sem ter o que colocar no lugar. Cairemos 
num apagão cultural ainda maior do que o péssimo 
cenário atual, exceto no setor audiovisual, que dispõe 
da Ancine, de uma indústria forte e estruturada e de 
um fundo de financiamento setorial que independe 
do MinC, o FSA. É óbvio que a lei possui distorções e a 
maior é desejar que ela resolva todas as demandas de 
atendimento à cultura no País. A Lei precisa de ajustes, 
mas desarticulá-la sumariamente causará um prejuizo 
ainda maior à cultura brasileira neste momento. 

Há que modificarmos a Lei, mas antes precisa-
mos criar novos mecanismos e ampliar o percentual 
do orçamento federal dedicado à pasta da Cultura 
no Brasil, indo muito além deste diminuto incentivo 
fiscal concedido pelo Governo Federal às empresas 
patrocinadoras. O montante do incentivo fiscal via 
Lei Rouanet soma cerca de 1 bilhão por ano. Desar-
ticular sumariamente a Lei Rouanet significa abrir 
mão deste montante. A Lei Rouanet ou qualquer 
mecanismo similar de incentivo à cultura não resol-
ve e nunca resolverá todas as demandas da cultura 
no País. 

Minha sugestão: a solução para os problemas 
da Lei Rouanet estão fora dela. Precisamos engordar 
o investimento público em cultura e não mexer no 
incentivo. Outro ponto é que não podemos tornar 
a exceção – desvios de recursos praticados por em-
presas duvidosas – uma regra, ou seja, achar que 
todos os produtores culturais que fazem uso da Lei 
são desonestos. Isto é um absurdo. Atuo há 20 anos 
na área e conheço a seriedade e dedicação da maior 
parte dos proponentes de projetos que planejam e 
executam boa parte do montante de ações e atra-
ções culturais existentes hoje no Brasil. Torná-los 
menos potentes por desconhecimento de causa e 
testemunhos agressivos nas mídias sociais, que re-
fletem total ignorância sobre a realidade,  não aju-
dará a cultura brasileira. 

 



35

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Outra corrente muito for-
te são os novos empreen-
dedores culturais que, a 
partir do fortalecimento 
do conceito de Economia 
Criativa no mundo, inspi-
rados pela participação 

crescente deste tipo de ati-
vidade no PIB das nações, 
optam por encontrar fi-

nanciadores e investidores 
de mercado para as suas 
iniciativas e negócios. A 

partir de modelos de negó-
cios criativos inovadores, 
eles vêm estabelecendo 

marcos significativos no se-
tor cultural e criativo com 

destaque para aqueles 
que são escaláveis ou de 

base tecnológica, mas não 
apenas. Se ampliarmos o 

setor cultural e passarmos 
a abarcar também seto-

res criativos como games, 
aplicativos, plataformas, 
bem como design, moda 
e gastronomia, podemos 

derivar a possibilidade de 
introdução de novas polí-
ticas culturais que estimu-
lem e promovam este tipo 

de empreendedorismo. 
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Outro forte movimento que vimos surgir nos 
últimos tempos são as modalidades colaborativas 
de financiamento à cultura por meio de crowdfun-
ding e outros modelos que dialogam com a econo-
mia do compartilhamento, sharing economy. Para 
termos um ideia do montante deste tipo de finan-
ciamento que passa direto das multidões conecta-
das na internet para projetos de pessoas, coletivos, 
grupos e empresas culturais, vale conferir pesqui-
sa Retrato do Financiamento Coletivo Brasileiro 
2013/2014 realizada pelo site Catarse. 

Um bom ponto para reflexão é o dado que 
indica que 80% dos investidores de crowdfunding 
se dizem contra a participação do governo no fi-
nanciamento coletivo. É como se estivessem inven-
tando uma forma autonoma e em rede de exercer 
livremente um outro tipo de política de fomento, 
incluindo elementos relacionados às políticas cul-
turais. Entre os interesses das corporações, muito 
focadas em seu próprio lucro e marca,  e dos gover-
nos, muitas vezes eleitoreiros, as multidões prefe-
rem os interesses das multidões. Bom para pensar. 
Quem são os proponentes de projetos nos sites de 
financiamento coletivo? Quem são os financiado-
res deste projeto? O que podemos aprender a par-
tir disso tudo? 

A ideia é apontar aqui a diversidade de agentes atu-
antes nos setores de cultura e criatividade para, quem 
sabe, inspirar políticas públicas de cultura existentes e 
vindouras que consigam dar conta dos diálogos entre 
cultura e mercado compreendendo que tais políticas 

precisam  contemplar e mirar a variedade e o hibridis-
mo das iniciativas presentes hoje no território brasilei-
ro. O quadro na política e economia não são animado-
res, mas a diversidade de agentes culturais organizados 
em redes e cadeias culturais e criativas nas muitas regi-

ões do país é, sim, potente e inspiradora. 
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Minom Pinho 
é Pós-Graduada em Arte e Tecnologia e 
graduada em Computação pela Unifacs 
– Bahia. Possui 20 anos de experiência 
em planejamento, gestão e execução 
de projetos, programas e empreendi-

mentos culturais e criativos. Produtora 
de cinema e artes visuais. Consultora 
de políticas de investimento cultural 

privado. Idealizou, em parceria com o 
pesquisador André Martinez, a metodo-

logia Sociocultural em Rede voltada 
à formação em empreendedorismo 
cultural e criativo sustentável. Atua 

como professora e palestrante.

Há que mobilizar 
representatividades 
capazes de dialogar 
com o Governo e co-

brar movimentos, 
ações e implementa-
ção de políticas para 

além do discurso. 
Para quem continua 
trabalhando, há mui-

to que trabalhar e 
contar com ventos 
contrários graças à 
desarticulação das 
políticas culturais 

brasileiras e sua ina-
nição atual. Como 

dizia Francisco Bos-
co, em sua saída da 
Funarte, infelizmen-
te, “na crise, não há 
justiça” nem social 
e nem cultural. Mas 

sempre há esperança. 
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Fundação Verde contempla todas as regiões 
do Brasil com projetos de formação política

Com o objetivo de promover a troca de 
conhecimento, experiências e idéias em cada 

projeto executado, a FVHD reafirmou o ideário 
verde e contribuiu para o desenvolvimento 

de uma consciência coletiva quanto ao meio 
ambiente e ao respeito à diversidade 

A Fundação Verde, em sua missão de disse-
minar nas comunidades brasileiras que a sustenta-
bilidade ambiental é o futuro do nosso planeta e 
construir soluções para impactar globalmente na 
formação de uma nova concepção ambiental para 
a atual e as futuras gerações, levou mais de 60 pro-
jetos de formação política, social e cultural para vá-
rios estados do Brasil. Os projetos foram pensados 
para desenvolver e difundir a cultura, a política, a 
ecologia e o meio ambiente e, desta forma, cola-
borar com poderes públicos, instituições culturais 
e ambientais particulares com a proposição de de-
bates sobre o progresso político e social do País. 
Além disso, as ações desenvolvidas em cada projeto 
colaboraram com a disseminação do ideário verde, 
conciliando desenvolvimento com sustentabilidade 
e respeito à diversidade em sua totalidade.

 

No Norte do Brasil, mais precisamente na cidade 
de Palmas, capital do Tocantins, o projeto Meu 
Mundo Verde foi responsável por desenvolver 
ações que estimulassem a reflexão e despertassem 
na comunidade palmense uma consciência ecoló-
gica. Para isso, realizou medidas de intervenção in-
dividual e coletiva voltadas para a preservação do 
meio ambiente; mobilizou e sensibilizou os cida-
dãos de Palmas sobre a importância da preserva-
ção do meio ambiente; incentivou a coleta seletiva 
e ainda alertou sobre a importância, para a cidade, 
do trabalho contínuo de educação ambiental. No 
total, foram seis dias de atividades realizadas com 
o envolvimento de dez mil cidadãos palmenses 
que distribuíram cinco mil lixeirinhas para carro; 
três mil ecobags de compras; dez mil flyers e ainda 
plantaram mil mudas de árvores. 
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Cada região possui uma demanda específi-
ca a ser atendida e é preciso apresentar soluções 
práticas propostas pelos ativistas de cada localida-
de de atender a população local. Além das ações 
desenvolvidas presencialmente, cada projeto tem 
a função de colaborar para a criação de centros 
educacionais de natureza assistencial destinados à 
formação política, ambiental e cultural de crian-
ças, jovens e adultos. 

Em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, o pro-
jeto Formação Política foi de grande relevância para 
os verdes e responsável por capacitar e qualificar 
futuros candidatos verdes, além dos que militam e 
já exercem mandatos em suas cidades, bem como 
entender os desafios políticos e ambientais por que 
passa o estado. A presença de lideranças nacionais 

para ministrar o curso de formação política refor-
çou convicções e qualificou os candidatos para as 
eleições municipais que ocorreram em 2016. Como 
resultado, a Fundação fez com que pretensos candi-
datos tivessem condição de ouvir e interagir com os 
palestrantes para absorver informações, qualificar 
os debates, esclarecer dúvidas e tornarem-se agen-
tes multiplicadores das ideias discutidas. 

Pensando no respeito à diversidade, a FVHD 
apoiou um importante projeto denominado Gêne-
ro e Diversidade nas Escolas Fluminenses, respon-
sável por tratar temas como diversidade sexual e 
de gênero, homofobia, sexismo, machismo e racis-
mo num cenário em que muitos Planos de Edu-
cação sequer mencionam tais pontos. Episódios 
de intolerância por orientação sexual e de gênero 
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chamam a atenção para o grau de desinformação da 
população brasileira em relação à diversidade cul-
tural, étnica e sexual existente no Brasil em virtude 
do baixo investimento na educação e formação de 
alunos e de profissionais da educação nas temáticas 
da sexualidade e do gênero como questões de Direi-
tos Humanos. O projeto contribuiu para a formação 
e sensibilização de professores e outros profissionais 
da educação pública de Niterói, Rio de Janeiro, no 
entendimento da diversidade e de uma cidadania 
plena a todos os estudantes, nas temáticas transver-
sais de gênero, orientação sexual e raça/etnia.

Segundo pesquisa realizada pela Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar), compor-
tamentos violentos e preconceituosos ainda são 
produzidos e reproduzidos em todos os espaços 
da vida social e contribuem para o quadro de pro-
funda desigualdade social. Ainda segundo a pes-
quisa realizada no interior de São Paulo, 32% dos 
homossexuais entrevistados afirmaram sofrer pre-
conceito dentro das salas de aula, além disso cons-
tatou que os educadores não sabem reagir apro-
priadamente diante das agressões, que podem ser 
físicas ou verbais, no ambiente escolar.
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Seja com cursos de formação política, desen-
volvimento de aplicativos para smartphones, peças 
de teatro para crianças e adultos, fantoches, filmes 
alternativos levados a comunidades indígenas por 
todo o Brasil ou apenas conversas de esclareci-
mento, os projetos desenvolvidos em 2016 foram 
de extrema importância para que cada canto do 
país fosse impactado da maneira necessária para 
chegar com entendimento à sua população local.

Voltando à temática ambiental, o projeto 
que aconteceu no interior de Sergipe, na cidade 
de Neópolis, foi o Cuidando do Velho Chico, esse 
importante rio que corta vários estados brasilei-
ros e que vem sofrendo assoreamento em seu lei-
to devido à falta de preservação de sua margem. 
Esse assoreamento vem causando o surgimento de 
plantas aquáticas em sua margem e dificultando a 
vida dos pescadores e da população em geral. Pen-
sando nisso, a FVHD desenvolveu esse projeto que 
promoveu a limpeza e arborização da margem do 
Velho Chico junto com o trabalho da população 
local que se conscientizou sobre a necessidade de 
manter limpa a margem do rio para seu próprio 
sustento.
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Já na região Sul, foram realizados dois proje-
tos. Um deles foi o Curso de Formação Política, Am-
biental e Cidadã, aberto ao público e à sociedade em 
geral, que teve como objetivo promover cidadania e 
conteúdo político prestes às eleições municipais de 
2016. O curso foi dividido em três módulos: História e 
Fundamentos, com palestras do presidente Nacional 
do Partido Verde, José Luiz Penna, do ex-candidato à 
presidência pelo PV, Eduardo Jorge, e do dirigente do 
PV, Guaraci Fagundes; o segundo módulo, Política, 
teve as aulas ministradas pela secretária de assuntos 
jurídicos do PV, Vera Motta, Rodrigo de Bona, Sarney 
Filho (PV/MA), atual Ministro do Meio Ambiente, e 
por Jairo Pereira de Jesus. Já o terceiro módulo teve 
como tema Sociedade e Boas Práticas e contou com 
palestras de João Carlos, Guaraci Fagundes, Robson 
Imaruí e Hamilton Lira Adriano. 

No curso, foram tratados os Movimentos Políti-
cos e Ambientais e seus desdobramentos até o século 
XXI e a representação do Verde Novo Santa Catarina. 
No módulo que tratou sobre Política, foram aborda-
dos os temas Redes Sociais para a Formação Politica-
mente Correta, Economicamente Viável e Socialmen-
te Justa, além de Código Florestal X Código Ambiental 
de Santa Catarina, Observatório e Boas Práticas dos 
Recursos Públicos; Nanotecnologia; Ética Ubuntu – 
Eu só existo porque nós existimos, e Ecologia e Meio 
Ambiente na Visão do Mundo Negro Africano. Já o 
módulo Sociedade e Boas Práticas apresentou ca-
sos de sucesso sobre Meio Ambiente; Representar, 
Reinventar e Aprender; Eco-agricultura Sustentável, 
Economia Solidária e Casas Sustentáveis; Mobilidade 
Urbana; e apresentou a redação da Carta de Floripa.

O curso fortaleceu as políticas públicas vol-
tadas ao desenvolvimento sustentável, divulgou as 
boas práticas realizadas no Brasil e exterior sobre 
o meio ambiente e desenvolvimento sustentável e 
desenvolveu ações e eventos que buscassem a edu-
cação política e fortalecesse a democracia.

É importante frisar que a participação dos 
moradores em cada projeto potencializa seu efei-
to diante do local, já que a população enxerga a 
importância da preservação e de sua participação. 
Com esses projetos, ficou claro que ainda existem 
muitos desafios para chegar num futuro verde 
para o Brasil e o intuito da FVHD é que estes pro-
jetos cheguem a toda a população brasileira para 
que possam ser referência política, socioambien-
tal e econômica para o debate político sustentá-
vel. Conhecimento e informação são a base para o 
futuro e isso deve ser proposto de maneira trans-
parente e democrática a todos. A Fundação Verde 
e o Partido Verde apoiam princípios como ética, 
responsabilidade e compromisso e sabem do seu 
papel no futuro da sociedade.
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O QUE PENSA

Entrevista

André Fraga

André Fraga é o mais jovem membro da equipe da 
gestão ambiental e, com apenas 33 anos, exerce 
a função de Secretário Municipal de Cidade Sus-
tentável e Inovação em Salvador (SCIS). Tem for-
mação em engenharia ambiental e pós-graduação 
em Gerenciamento de Projetos pela FGV. É filiado 
ao Partido Verde há cerca de 14 anos, integra a 
Direção Nacional, Estadual e Municipal da agremi-
ação partidária (PV/BA) e é delegado nas conferên-

cias internacionais Global Greens. Representa Sal-
vador na Rede C40 de cidades, além de integrar 
o Conselho da Cidade, o Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural e presidir o Conselho Munici-
pal de Meio Ambiente de Salvador. Está entre um 
dos principais defensores de bandeiras históricas 
do PV, como uma nova política de drogas que 
contemple a regulamentação de produção, distri-
buição e consumo. 
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Revista Pensar Verde: Como está sendo sua expe-
riência frente à Secretaria da Cidade Sustentável 
de Salvador? Como foi assumir esse compromisso, 
quais foram os principais desafios e o que você 
avalia como os melhores resultados?

André Fraga: A possibilidade de realizar é a grande 
oportunidade de exercer uma função no executivo, 
em especial em uma prefeitura. Como Partido Verde, 
defendemos ideias e ações para a sociedade, com o 
objetivo de termos um outro modelo de desenvolvi-
mento, um outro olhar sobre as nossas cidades. Os 
desafios eram grandes e ainda são, mas, à medida 
que avançamos, novos desafios surgem. Tínhamos 
um hiato de uma década de formulação do planeja-
mento ambiental em Salvador e os primeiros quatro 
anos foram dedicados a essas iniciativas. Formulamos 
a Política Municipal de Meio Ambiente, o IPTU Verde 
e a Outorga Verde, a implantação da coleta seletiva, 
a requalificação de parques e praças, ações de arbo-
rização, a primeira praia certificada Bandeira Azul do 
Norte-Nordeste, a integração em redes internacionais 
de cidades entre outras ações estruturantes.

Revista Pensar Verde: O que ainda precisa ser im-
plantado em Salvador e, dentre as boas práticas já 
implantadas, o que você considera a melhor para 
ser replicada em âmbito nacional?

André Fraga: Salvador é uma cidade que não foge à 
regra das cidades latino-americanas. Crescemos de 
forma desordenada com efeitos colaterais graves que 
se somam a pobreza e baixa renda per capita. Penso 
que o maior desafio de nossa cidade é democratizar 
o acesso às áreas verdes com qualidade, considerando  
isso, inclusive, como uma política de saúde pública, 
seja no quesito qualidade do ar, seja na possibilidade 
possibilidade de práticas esportivas. Aqui temos al-
guns programas que tiveram reconhecimento inter-
nacional, caso do IPTU Verde, que agora se comple-
menta com a Outorga Verde. Dois exemplos que po-
dem ser replicados em todo o País como instrumentos 
de incentivo ao desenvolvimento urbano sustentável. 
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Entrevista

Revista Pensar Verde: Como foi sua tra-
jetória como jovem no Partido Verde?

André Fraga: Eu estudava engenharia am-
biental e militava no movimento estudan-
til. Comecei a perceber e sentir vontade 
de ampliar a atuação, ir além da univer-
sidade. Procurei, então, o Partido Verde e 
me filiei. Passei a frequentar as reuniões e 
participar de atividades ao mesmo tempo 
em que levava nosso ideário para o movi-
mento estudantil e para os movimentos so-
ciais urbanos. Passei a integrar as direções 
partidárias e fui o primeiro Secretário de 
Juventude do PV Bahia. Foi uma grande 
experiência. Somos um partido que tem a 
quebra de paradigmas em sua essência, e 
só a juventude tem condições de realizar 
algumas dessas tarefas. A renovação deve 
ser nosso foco permanente.

Revista Pensar Verde: Qual é sua ava-
liação sobre a atual juventude e o que 
seria interessante para fortalecer o ide-
ário verde nos jovens?

André Fraga: É preciso entendermos que 
existem muitas juventudes. Cada qual com 
suas demandas, seus desejos, suas neces-
sidades. O jovem negro que mora em uma 
favela e que precisa trabalhar para ajudar 
nas despesas de casa tem uma realidade 
completamente diferente de um jovem 
rural por exemplo. Nossa relação históri-
ca sempre foi com jovens universitários 
dos centros urbanos. Mas o acesso à in-
formação leva conhecimento a qualquer 
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lugar e a agenda ambiental hoje já é  
mainstream. Se não renovarmos a forma 
como nos comunicamos, ficaremos para 
trás, pois todos os partidos já estão abor-
dando a temática.

Revista Pensar Verde: Sobre a crise po-
lítica e o futuro, qual sua opinião sobre 
a representatividade atual dos políti-
cos e quais pautas deveriam ser mais 
aprofundadas?

André Fraga: Vivemos uma eterna crise 
de representatividade. Desde que me 
recordo, esse é um debate presente na 
sociedade brasileira. O modelo de finan-
ciamento e a forma como são feitas as 
campanhas são resultado da sociedade 
de forma ampla e não apenas da classe 
política. Precisamos, como diz Gabeira, 
considerar que a realidade existe. Mario 
Sergio Cortella diz que “não há governo 
corrupto em uma nação ética”, e ele con-
seguiu definir bem como somos. Enquan-
to não entendermos que participação 
política não é chato e que, na verdade, 
deve ser feita todo dia, não conseguire-
mos avançar.



“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


