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Editorial
“Pensar globalmente e agir localmente” - a frase 

que já faz parte do vocabulário e das ações dos verdes 
nunca teve tanta importância. Além de ser um ano 
marcado por dois eventos internacionais de grande 
porte, o III Global Greens, encontro mundial dos 
Verdes, em Dakar, no Senegal, neste mês de março, 
e a Conferência Rio+20, em junho, o Brasil passa por 
um momento decisivo também para tratar questões 
de profunda mudança interna.

Além da renovação eleitoral das cidades, que irão 
escolher seus prefeitos e vereadores ainda este ano, 
ainda temos a aprovação do novo Código Florestal, 
a exploração do pré-sal e os desdobramentos da PEC 
215/2000, que transfere ao Congresso Nacional o poder 
de decidir sobre a demarcação de terras indígenas, de 
quilombolas e a criação de Unidades Conservação (UCs). 

Pensando em tudo isso e seguindo a linha de atuação 
da Fundação Verde Herbert Daniel, a quarta edição da 
Pensar Verde traz alguns temas relevantes que, além 
de ajudar na formação de opinião, podem estimular 
atitudes e processos de cidadania para quem vai se 
candidatar e votar em 2012.

Na entrevista desta edição, Reynaldo Morais, tesou-
reiro do Partido Verde, mostra os caminhos para uma 
boa campanha eleitoral. Na coluna Verdes no Mundo, 
fazemos um apanhado da reunião da Federação dos 
Verdes das Américas, que aconteceu no final do ano 
em Natal (RN), e que já apontou alguns caminhos para 
a participação no Global Greens e na Rio+20. 

E, por falar em Rio+20, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi o tema 
do debate que configura a capa desta quarta edição 
da Revista Pensar Verde. A proposta inicial era traçar 
um paralelo entre economia verde e desenvolvimento 
sustentável, dado que a Conferência se aproxima e os 
holofotes miram na economia verde, também conhe-
cida por Green New Deal, e cresce a preocupação para 
que as discussões sobre desenvolvimento sustentável 
não fiquem relegadas a segundo plano. 

Sob o tema Economia Verde o Desenvolvimento 
Sustentável, diversos pontos de vista tomaram corpo 

durante a mesa-redonda. Com isso, o eixo do debate 
se ramificou e sob diferentes óticas surgiu a possibi-
lidade de esmiuçar a Rio+20, numa tarefa realizada 
de forma bem sucedida pelos convidados. Com isso, 
o leque de opiniões foi dividido em blocos para faci-
litar a liberdade de leitura e proporcionar ao leitor 
o respiro necessário à formação e consolidação de 
sua opinião.

Com uma plateia composta por diversos membros 
da sociedade pensando meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável, cerca de cem pessoas participaram 
presencialmente do debate e mais de 400 internau-
tas acompanharam as discussões e mandaram suas 
perguntas e apontamentos pela internet. O que se 
pode notar foi que, apesar da não ter grandes expecta-
tivas quanto aos resultados concretos da cúpula oficial, 
todos esperam que os encontros paralelos fortaleçam 
o ativismo ambiental na sociedade.

Uma fala de Marco Antonio Mroz, presidente da 
Fundação, durante a abertura da mesa-redonda, sinte-
tizou bem o espírito do encontro: “A Rio+20 não vai 
falar de meio ambiente, ela vai tratar do tema dentro 
do contexto do  desenvolvimento sustentável. É um 
evento importante para os verdes e para comunidade 
ambientalista, além de estar diretamente relacionado 
com o que fazemos no dia a dia. O tema desta mesa-
-redonda é o que esperamos da Conferência”.

Para completar a leitura do trimestre, optamos por 
retomar a questão da Reforma Política, frente a urgên-
cia na sua implementação e dos erros e acertos que a 
discussão envolve. Nesta linha, o terceiro grande tema 
escolhido foi a Educação. Além de sua relevância para 
o país, também é chegada a hora de levantar os erros 
e acertos de uma gestão de mais de seis anos frente ao 
Ministério da Educação, que lançou um Plano Nacional 
de Educação que vai vigorar até 2020.

Ao abrir caminhos e fomentar a reflexão e o debate 
sobre temas relevantes, a Revista Pensar Verde cumpre 
a proposta registrada no começo deste editorial. Vamos 
pensar globalmente e agir localmente. 

Boa leitura!
Conselho Editorial
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Expediente

você sabia?

• A Cúpula dos Povos na Rio+20 por 
Justiça Social e Ambiental é um evento 
organizado pela sociedade civil global 
que acontecerá entre os dias 15 e 
23 de junho no Aterro do Flamengo, 
no Rio de Janeiro. Paralelamente à 
Rio+20, a Cúpula promete ser um 
espaço para organizações e movi-
mentos sociais exporem, praticarem 
e dialogarem com a sociedade sobre 
suas experiências e seus projetos. 

Mais informações em: 

www. cupuladospovos.org.br 

Pensar VerdeFundação Verde Herbert daniel

ConselHo Curador
Raimundo Marcelo Carvalho da Silva (Presidente) 
Alfredo Hélio Sirkis (Vice-Presidente) 
Eurico José Albuquerque Toledo (Conselheiro)
Ivanilson Gomes dos Santos (Conselheiro)
Jovino Cândido da Silva (Conselheiro)
Osvander Rodrigues Valadão (Conselheiro)
Aluízio Leite Paredes (Conselheiro)
Rivaldo Fernandes Pereira (Conselheiro)
Sandra do Carmo Menezes (Conselheiro)
Fabiano Lima da Silva Carnevale (Suplente)

ConselHo FisCal
Reynaldo Nunes de Morais (Presidente) 
Ricardo de Oliveira Silva (Conselheiro)
Daniela de Carvalhaes de Almeida (Conselheiro)
Luis Antonio Queiroz de Araújo (Suplente)
Salvador Arnoni (Suplente)
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Marco Antonio Mroz (Diretor-Presidente) 
Ovídio Teixeira Cardoso (Diretor Administrativo)
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José Paulo Toffano (Diretor Técnico)
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Telefone: (61) 3366-1223
contato@fvhd.org.br
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Fale Com a reVista Pensar Verde: 
revistapensarverde@gmail.com

A FVHD foi criada em setembro de 2007, com o objetivo de  
promover a doutrinação política do Partido Verde

Entre os dias

13 e 22
de junho acontece 
a Rio+20. 

Paralelamente, a

Cúpula 
dos Povos promete ser 
um espaço para  
organizações e 
movimentos sociais.
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Rio+20, 
Economia Verde 

para o 
Desenvolvimento 

Sustentável
Uma das reuniões mais esperadas do ano, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais conhe-
cida como Rio+20, que acontece no Brasil de 13 a 22 de junho de 
2012, marca o 20º aniversário da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), que ocorreu 
no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º aniversário da Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD), ocorrida em Johanes-
burgo em 2002. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, a expectativa é 
de uma Conferência de alto nível e que dela resultará a produção 
de um documento político focado: “O objetivo da Conferência é 
assegurar um comprometimento político renovado para o desen-
volvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o momento 
e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados 
dos principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além 
de abordar os novos desafios emergentes”. (continua)
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Os Debates podem ser assistidos na íntegra, pela página 
da Fundação Verde (www.fvhd.org.br). Confira!
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Rio+20 - Economia Verde para o 
Desenvolvimento Sustentável

dEbatE:

Para tanto, os temas escolhidos para servir de base para o referido docu-
mento político são: Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento 
Sustentável e da Erradicação da Pobreza, e Quadro Institucional para o 
Desenvolvimento Sustentável.

No dia 28 de fevereiro, em São Paulo, a Fundação Verde Herbert Daniel 
convidou para o debate pessoas que estão se relacionando diretamente 
com a Rio+20 para uma mesa redonda de debates acerca da Conferência 
e das expectativas dos verdes brasileiros e do mundo, como também da 
sociedade civil organizada.  

Entre os palestrantes, estavam Alfredo Sirkis, deputado federal (PV/RJ); 
Isaac Edington, do Instituto Ecodesenvolvimento; Fábio Feldman, ambien-
talista e consultor do Partido Verde; Dawid Bartelt, diretor da Fundação 
Heinrich Böll no Brasil, e Daniella Hiche, relações institucionais da Comu-
nidade Bahá’í do Brasil.

Para iniciar os trabalhos, o mediador da Mesa Redonda e também presi-
dente da Fundação, Marco Antonio Mroz deu o tom: além da profundidade 
do tema, este é o momento de discutir o que esperar da Rio+20. 

“A Rio+20 não vai falar de meio ambiente, ela vai tratar do tema dentro 
do contexto do  desenvolvimento sustentável. É um evento importante para 
os verdes e para comunidade ambientalista, além de estar diretamente rela-
cionado como que fazemos no dia a dia. O tema desta mesa-redonda será o 
que esperamos da Conferência”, afirmou Mroz durante a abertura da mesa-
-redonda: Rio+20, Economia Verde para o Desenvolvimento Sustentável. 

Um consenso: apesar da não ter grandes expectativas quanto a resultados 
concretos da cúpula oficial, a esperança esboçada foi de que encontros 
paralelos fortaleçam o ativismo ambiental na sociedade. E daí, conforme 
destacou Mroz, emerge a importância do momento e da necessidade de se 
formular a participação do verdes na Conferência, uma vez que os deno-
minados cyber eventos ou eventos paralelos podem ser considerados mais 
importantes que os presenciais.

Fotografia: Mara Prado



Revista de debates da Fundação veRde HeRbeRt daniel

9

“A economia criativa 
parece parecer ser algo 

simplório, mas na verdade 
é de extrema relevância 
por envolver setores que 

agregam valor”

Entusiasta e ativista da economia cria-
tiva, Issac Edinton, diretor do Instituto 
Ecodesenvolvimento, iniciou os debates 
com explicação objetiva sobre o tema 
economia criativa. Segundo ele, o assunto 
está diretamente relacionado com econo-
mia verde, já que estão de mãos juntas. 
Sem contar que a economia criativa, atual-
mente, é responsável por movimentar US$ 
40 bilhões de dólares por ano.

“A economia criativa parece ser algo 
simplório, até ingênua, mas na verdade 
é de extrema relevância por envolver 
setores que agregam valor. Processos que 
vão desde artesanato, até mídia, inovação 
tecnologia, produção de novelas e carna-
val. É muito abrangente.”

Edington explicou que a economia verde foi carimbada 
na história na década de 90, quando o assunto foi abor-
dado de forma mais estruturante pelo governo austra-
liano. Anos depois, a Inglaterra assumiu papel importante 
na elaboração do conceito, abrindo espaço para que a 
Unctad publicasse relatório sobre o tema, com diretivas 
e recomendações para tratar da economia criativa. 

Para Issac, hoje em dia, com o avanços dos meios de 
comunicação, fica cada vez mais difícil tratar da econo-
mia criativa, que pulveriza uma quantidade de dados, e 
oficialmente, fica difícil juntar todos eles para trabalhar 
como um setor da economia. “Para se ter uma ideia 
da complexidade dos dados, quando se fala em tecno-
logia e inovação, está falando em economia criativa. 
Mas quando fala em Escola de Samba, isso também é 
economia criativa”, sintetizou. 

Outra abordagem de Isaac foi o fato de que os brasilei-
ros se vangloriam muito por tantas atitudes cultu-
rais e criativas que têm, mas, por outro lado, não 
valoriza a modalidade, que ainda é muito pouco 
explorada, tendo em vista a relevância mundial 
do tema. Ele citou como exemplo que, a despeito 
de ser hoje uma grande economia mundial e ter 
grande potencial, o Brasil não configura entre a 
lista dos 20 países mais importantes do mundo.

“Em ser a sétima economia do mundo e não 
estar entre os vinte mais importantes do mundo 
pode parecer cruel, mas podemos comparar, por 
exemplo, com o Vale do Silício, nos Estados Unidos. 
Lá não se produz fumaça, não tem uma chaminé. 

Isaac Edington
Para começar, a economia criativa 
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 “Sempre que 
falamos em 
tecnologia, 

pensamos em chips 
e máquinas, mas 
tecnologia tem a 

ver com know how, 
em como saber 

fazer as coisas de 
forma melhor, com 

inteligência”  

A economia criativa por si só já é uma economia de baixo 
carbono, por isso ela é verde.”, exemplificou a maneira de 
encarar com seriedade o tema. 

Segundo ele, grande parte do PIB americano vem da econo-
mia criativa, conectada à inovação tecnológica. “Sempre que 
falamos em tecnologia, pensamos em chips e máquinas, mas 
tecnologia tem a ver com know how, em como saber fazer as 
coisas de forma melhor, com inteligência”.  

Um exemplo é que há ausência de uma Marca Brasil, do 
ativo intangível brasileiro, que expresse o que a nação produz 
de melhor para o mundo. Ele exemplificou a Itália, que tem o 
design como ativo  intangível. Segundo ele, esse ativo intan-
gível deve estar ligado totalmente a indústria, mas de um 
modo que se consiga dissociar o bem intangível do tangível, 
do material. 

Ao citar esse exemplo, Isaac Edington deixou aos participantes o questio-
namento de qual o bem intangível que o Brasil poderia inserir no mundo 
como marca. Qual o patrimônio brasileiro que poderia estar interferir de 
maneira positiva no destino do país, das cidades, dos municípios brasi-
leiros como uma vocação? 

Já que muitas dessas vocações partem de um grupo de pessoas que 
identificaram uma oportunidade e a transformaram em vocação. Dentro 
desta lógica, ele citou o Porto Digital de Recife (PE), que há 12 anos, está 
gerando riqueza e ativos na região e para o país, podendo assim ser 
considerado o reconhecimento de inteligência e capacidade das pessoas 
se reunirem por um tema e em prol dele.

Outro exemplo de exploração da vocação citado por Isaac foi o da Bahia, 
que tem a música e o movimento artístico utilizado como bem intangível 
da Bahia, de forma a gerar a economia criativa do Carnaval. Para ele, 
ainda pouco explorada no Brasil, com volume insignificante, a despeito 
do  grande movimento econômico gerado.

Ao ressaltar que a economia criativa, além de movimentar capital, é 
uma economia ‘descabornizada’. Edington explicou que, por isso, ela está 
mais próxima do que se gostaria que fosse a economia verde.

Mesmo estando num patamar de iniciante, Issac ressaltou a importância 
da iniciativa do governo federal de criar a Secretaria de Economia Criativa, 
embora tardia, de forma profissional e estruturada, fazendo com que as 
questões relacionadas ao tema sejam tratadas de forma consistente, esti-
mulando uma cadeia produtiva que é moderna, do século 21, antenada 
com a tecnologia e com a economia verde de fato. “Agora é só aproveitar a 
vocação brasileira e todo o patrimônio cultural e artístico que o Brasil tem, 
de forma mais correta e ambientalmente sustentável possível”, ressalta.

Em suas considerações finais, Isaac deixou de lado um pouco o tema 
economia criativa para ressaltar que a sociedade carece de uma identi-
dade. Ele enfatizou que espera que a Conferência Rio+20 possa trazer 
uma discussão de alinhamento, pois a questão que está sem resposta é 
o que significa, de fato, ‘prosperidade, crescimento e desenvolvimento’. 
Para ele, não existe de fato alinhamento nessa resposta, inclusive no 
âmbito das governanças. “As estruturas de governança não resolvem. 
Somos filhos de decisões equivocadas tomadas no passado”, desabafou. 
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Mesmo que a Rio+20 tenha mais discus-
sões, para Isaac o propósito ainda não está 
claro. “No passado, tínhamos perder para 
ganhar e perder. Hoje em dia, a lógica do 
mercado é ganhar e ganhar. Porém, a quan-
tidade de crises que a humanidade já passou 
reflete a crise de identidade e de proposito.” 

Ele ressaltou também a importância da 
mudança de mentalidade da área empre-
sarial. “O bom negócio é bom quando todo 
mundo ganha”, reforçou, Isaac, ao se referir 
ao meio ambiente. 

“A Rio+20 pode ser a grande oportuni-
dade de discutir a essência, nem que isso 
seja voltar um passo atrás, para discutir 
questões que nunca de fato foram discuti-
das, mas que foram escritas em uma série 
de relatórios internacionais. O que não pode 
ser é a gente perceber que a mudança precisa 
acontecer mas que já não dá tempo de fazer 
mais nada”, finalizou. 

A Organização das nações Unidas (OnU) define a 
economia Criativa como “todos os ciclos de criação, 
produção e distribuição de bens e serviços baseados 
na criatividade e no conhecimento”. no Brasil, os 
princípios norteadores desta modalidade econômica 
estão centrados na inovação, diversidade cultural, 
sustentabilidade e inclusão social.

De acordo com a Secretaria de economia Criativa, 
do Ministério da Cultura, economia Criativa, apesar 
de ser um conceito ainda em construção, é a econo-
mia do intangível, do simbólico. essa nova economia 
contempla os ciclos de criação, produção, difusão, 
circulação/distribuição e consumo/fruição de bens 
e serviços caracterizados pela prevalência de sua 
dimensão simbólica gerada por setores cujas ativida-
des econômicas têm como processo principal um ato 
criativo, gerador de valor simbólico, elemento central 
da formação do preço, e que resulta em produção 
de riqueza cultural.

Podem ser considerados exemplos de economia cria-
tiva: moda, design, artesanato, arquitetura, manifes-
tações populares, como carnaval, festas juninas etc, 
audiovisual (cinema e vídeo), indústria de conteúdos 
digitais (internet), jogos eletrônicos, publicidade etc.

Dawid Bartelt 
A expectativa dos verdes europeuseCOnOMiA CRiATiVA

O diretor da Fundação Heinrich Böll no Brasil, Dawid 
Bartelt está no país há um ano e meio. Convidado 
para a mesa redonda, fez um levantamente acerca 
dos pensamento dos verdes europeus sobre Economia 
Verde e chegou à conclusão de que o pensamento 
europeu não é tão claro nem tão homogêneo como 
se gostaria ou esperava. 

Segundo ele, existem conceitos diversos sobre o 
que é chamado Green New Deal, que além de  fazer 
alusão ao New Deal de Roosvelt, é um programa de 
investimento muito grande e com forte intervenção 
do Estado. 

Dawid explicou  que os verdes europeus fizeram um 
estudo que apresenta uma definição mais técnica e 
direta sobre o tema. “Definimos o Green New Deal 
como um investimento estatal direcionado a ativida-
des que produzam bens e serviços impedindo, preve-
nindo, limitando, minimizando e corrigindo danos 
ambientais, seja na água ou no ar, bem como proble-
mas relacionados a lixo, barulho e ecossistemas.”

Segundo ele, apesar de ser uma visão estreita, exis-
tem estudos que permitem trabalhar a questão da 
economia verde sob a ótica socioambiental, uma 

new Deal – foi a resposta que o democrata 
Franklin Delano Roosevelt deu, ao vencer as eleições 
presidenciais norte-americanas em 1932, à política 
liberal do governo, à quebra da Bolsa de Nova York 
em 1929 e à depressão econômica. De forma breve, a 
proposta do New Deal era: o Estado gera empregos; 
as pessoas voltam lentamente a consumir; as fábricas 
e as fazendas aumentam a produção, contratam 
mais mão-de-obra; mais pessoas são reintegradas ao 
sistema, e o capitalismo volta a florescer. 
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vez que não existe o ambientalismo por si, mas  a 
necessidade de trabalhar a questão ambiental de 
forma socialmente justa e inclusiva. Ou seja, inserir 
mudanças de paradigma. 

Uma das críticas de Dawid à Rio+20 dirige-se 
ao fato de ser intitulada como uma conferência 
de desenvolvimento sustentável e erradicação da 
pobreza, mas pelos documentos que têm sido elabo-
rados, pode-se perceber que a questão da economia 
verde é preponderante.

O problema da economia verde, para Bartelt, é 
que ela tem foco na busca de soluções para um crise 
múltipla justamente de modelo de economia. Ele 
não descartou que há motivos de sobra para fazer 
solucionar a crise, mas ressaltou que o que precisa 
ser revista é a hegemonia do pensamento econô-
mico – do lucro máximo em tempo mínimo, que é 
causador da crise financeira e ambiental. 

“Não vamos resolver a transição da sociedade 
seguindo a lógica do mercado, mas não há solução 
sem as empresas, que são atores imprescindíveis e 
e importantes. O Green New Deal parte desta reali-
dade, não questiona o mercado, mas questiona a 
falta de estrutura de ordenamento e regulação”, 
explicou Dawid, para reforçar que a mudança de 
paradigma não pode ser submetida à lógica do lucro 
máximo em tempo mínimo.

A outra lógica prejudicial, segundo Dawid, é o 
paradoxo das eleições democráticas, que, em ritmo 
de quatro anos, impede a solução de problemas e 
aumenta os custos para viabilizar projetos social-
mente justos.

Dawid Bartelt finalizou sua apresentação dando 
ênfase ao fato de que o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) apresenta a econo-
mia verde com a lógica em que todo mundo ganha, 
seguindo a lógica do mercado. Mas ele ressaltou 
que sempre é preciso responder para quem essa 
economia verde realmente serve: quem ganha com 
ela e quem perde. 

E para o contexto de erradicação da pobreza, 
Bartelt sugeriu como linha de pensamento o 
desvencilhamento do desenvolvimento do índice 
de Produto Interno Bruto (PIB), bem como a alte-
ração da compreensão acerca do bem-estar social. 

“O que se espera é economia sustentável dentro da 
questão do meio ambiente.”
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Direitos Humanos e erradicação da pobreza 
foram os principais pontos abordados por 
Daniella Hiche, da Comunidade Bahá’i do 
Brasil, principalmente no tocante à relação 
de interdependência entre direitos humanos, 
pobreza e padrões de desenvolvimento.

Daniella destacou que, embora a partici-
pação da sociedade civil demonstre o avanço 
do governo brasileiro em buscar trabalhar de 
forma consultiva, não se fala de um contin-
gente enorme de excluídos, o que demons-
tra que a participação efetiva da população 
ainda deixa muito a desejar.

O objetivo culminante do propósito do 
desenvolvimento, segundo Daniella, é a paz 
mundial. Ela explicou que a última instân-
cia do desenvolvimento é a promoção da 
segurança mas, em contrapartida, nunca 
haverá paz enquanto houver pobreza.  “Se 
a gente não consegue erradicar a pobreza, 
seja pelo caminho que for, a gente não 
consegue promover a paz entre os povos”, 
instigou o público, ao enfatizar que a crise 
sistêmica dá os indicadores das limitações 
para que cada povo tenha sua capacidade 
de se desenvolver plenamente.

Pobreza extrema – para tecer a linha de 
seu raciocíno, Daniella optou por definir a 
pobreza extrema quando um determinado 
segmento da população não consegue ter 
o mínimo de acesso aos direitos humanos 
fundamentais, estando no grupo de excluí-
dos e não acessando uma série de direitos. 
Ela explicou que pobreza sempre existiu, mas 

Daniella Hiche
A Rio+20 na redução das desigualdades sociais

que o agravante é o aumento da desigualdade nos últimos anos, 
principalmente em projeção internacional, com países extrema-
mente ricos e outros extremamentes pobres. 

Quando o indivíduo está nessa situação de extrema pobreza, 
ele não se configura sequer nas estatísticas. “Há uma inexistência 
social. Então como se pode criar politicas para esse contingente 
da população, se ele sequer se encontra nas estatísticas?”. 

Para Daniella, as consequências da pobreza extrema, como o 
aumento do fluxo de migração pelo mundo, a vulnerabilidade a 
desastres ambientais, a informalidade e o trabalho em ritmo de 
sobrevivência revela a dinâmica de vida do grupo que se encon-
tra na pobreza extrema. Segundo ela, essa dinâmica não permite 
que o indivíduo se enxergue num contexto em que se vive, não 
permite a compreensão da lógica do sistema financeiro e muito 
menos dos direitos que tem, como em um isolamento forçado. 

“Quando esses fatores são combinados falta a capacidade 
de organização social para exigir esses direitos e o que lhes é 
básico”, disse, ao afirmar que crescimento e geração de renda 
não são sinônimos de progresso social e, por isso, há crítica à 
economia verde. 

“A erradicação da 
pobreza na Rio+20  
não está situada em 
Governança. Aliás, 

ninguém quer falar em 
governança”
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Daniella, ao utilizar o exemplo da pobreza extrema, consegue exempli-
ficar que a economia verde  não está alinhada aos anseios da reduçao das 
desigualdades. “A situação é que o sistema financeiro não quer questionar 
a desigualdade social e nem como resolver a pobreza”, adverte. 

Além disso, ressaltou os elementos que já estão impregnados na menta-
lidade mundial: quando o ser humano é visto apenas como consumidor, 
entende seus diretos como serviços e não como exercício de cidadania. 
Este reducionismo, segundo ela, aumenta o numero de consumidores, 
como fator de produção, e a economia verde vem para reforçar isso. 

Daniella Hiche frisou que as discussões acerca da economia verde estão 
centradas na economia material, sem levar em consideração a riqueza 
cultural, natural e tampouco o acesso ao conhecimento e à tecnologia, 
o que reforça os padrões de dominância, que regem o sistema. “Se o 
pobre não é gerador de conhecimento e nem de teconologia, como ele 
vai participar de processos decisórios? A resposta é simples, ele não vai”, 
exemplificou.

“Enquanto o propósito da economia verde não for servir para o bem- 
estar da sociedade, ela vai se limitar a uma abordagem materialista e 
econômica de resolver problemas sistêmicos.” reforçou Daniela,  mesmo 
entendendo a importância da economia para o desenvolvimento das 
nações. Sua crítica, contudo, é no foco da Rio +20 em resolver problemas 
sociais por meio da economia. 

Ela citou o fato de que, durante a Conferência, as discussões sobre a 
erradicação da pobreza estão inseridas no tema da Economia Verde, o 
que, para ela, significa que a ferramenta de combate à miséria é reduzida 
a um mecanismo econômico, verde ou não. “A erradicação da pobreza 
na Rio+20  não está situada em Governança. Aliás, ninguém quer falar 
em governança”. 

Ao finalizar sua participação, Daniella destacou a sede de propósito 
na Rio+20, atrelada à vontade de mais audácia nas propostas e no posi-
cionamento do governo brasileiro. “A gente percebe a necessidade de 
uma nova ordem mundial, uma vez que a estrutura política, econômica, 
social e ambiental que a gente vive hoje chegou ao limite, na saturação. 
E a gente está pensando nessa nova ordem, com outro modelo, com 
desenvolvimento sustentável, adequado às aspirações da sociedade”, 
argumentou, ao sugerir o resgate de propostas. 

Ela destacou também as expectativas e anseios de 
que a mobilização social  resgate o espírito da Rio+20, 
que pode ser utilizado para exigir este posicionamento 
mais objetivo, inclusive do governo brasileiro, apos-
tando, desta forma, na Cúpula dos Povos como um 
espaço de mobilização e envolvimento.

E, como sugestão de leitura, Daniella citou o Acordo 
para o Desenvolvimento Sustentável e a Participação na 
Conferência Rio+20, do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), uma vez que já representa 
uma “audácia tímida” a mais do que o governo brasi-
leiro tem apresentado. 
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O deputado federal Alfredo Sirkis começou sua parti-
cipação explicando como a Rio+20 está sendo espe-
rada, uma vez que a ECO 92 foi um sucesso do ponto 
de vista diplomático,  quando aprovou a agenda 21: 
a convenção do clima, da biodiversidade, da desertifi-
cação. Inclusive contou com a participação da maioria 
dos chefes de estado. Segundo ele, até a Rio 92, a ideia 
era de que o meio ambiente atrapalhava o desenvol-
vimento. E a partir de lá, a ideia do desenvolvimento 
sustentável passou a ser assimilada na sociedade e 
nos governos. 

Para Sirkis, discutir o conceito de economia verde 
vai muito além do que a Conferência pode ser, uma 
vez que as decisões da reunião, para serem valida-
das, precisam ser aprovadas por 193 países, como 
um alinhamento de palavras para ser validado pelo 
sistema ONU. 

Ele preferiria que a Economia Verde fosse chamada 
de economia sustentável, uma vez que o termo verde 
suscitou uma discussão, principalmente da esquerda, 
que ficou sem discurso, e resolveu estigmatizar a 
economia verde com a mais nova arma do neolibe-
ralismo, como uma forma de recuperar argumentos 
para ter um discurso contra aquilo. 

O que Sirkis conclui é que apesar de ser uma discus-
são muito importante, dificilmente ela avançará no 
seu detalhamento. “A minha esperança é que a Rio+20 
definisse alguns princípios fundamentais e que, dali 
para frente, fossem devidamente esmiuçados.”

Na subcomissão da Câmara dos Deputados, Alfredo 
Sirkis enumerou alguns pontos que considera mais 
importantes para serem abordados durante a Confe-
rência. Dentre eles, a contestação do Produto Interno 
Bruto, que é a métrica fundamental para a economia 
em todo mundo, para Sirkis, é um índice totalmente 
“furado”. Para chegar ao novo PIB, a proposta é agre-

Alfredo Sirkis
O escopo estreito da Rio+20

gar fatores sociais e ambientais no cálculo atual. Na 
contrapartida, o governo brasileiro propõe criar um 
novo indicador. Mesmo sabendo que o assunto não vai 
ser aprovado nem decidido na Rio+20, Sirkis sugere 
que seja pelo menos aprovado o princípio de revisão 
da métrica de cálculo do PIB.

A sua segunda sugestão é a contabilização econômica 
dos serviços prestados pelo ecossistemas. Segundo ele, 
o serviço que o ecossistema amazônico, assim como 
os mangues, presta para a humanidade precisa ser 
revisto e precificado. 

Outro ponto levantado pelo deputado é que 
houvesse, pós-Conferência, uma recomendação aos  
países para rever seus sistemas tributários, que são 
ambientalmente contraproducentes. “É fundamen-
tal atrelar a tributação a uma economia de baixo 
carbono”, ou seja,  tributar a intensidade de carbono 
e estimular o contrário. “A única coisa que pode de 
fato viabilizar o enfrentamento sério da crise é trazer 
os trilhões que estão na mãos do capital especulativo, 
não só  para a economia produtiva, que gera empre-
gos, mas também para que essa economia produtiva 
seja de baixo carbono”, pontuou. 

Ao ressaltar a importância de um “new deal” para 
combater a crise, Sirkis deixou claro que o ideal seria 
que o investimento público pudesse ter contraparti-
das de recuperação ambiental, como  reflorestamento, 
baixa emissão de carbono, saneamento e aterros sani-
tários com captura de metano, por exemplo.

Para Sirkis, se houvesse um documento de uma 
lauda sobre Economia Verde com os tópicos objetivos 
de uma agenda e um outro documento, do mesmo 
tamanho, tratando de governança, já seria muito mais 
produtivo para o resultado final da Conferência. “Se a 
Rio+20 conseguir colocar no papel, de forma sucinta 
e clara, os temas importantes para os próximos 10 ou 
15 anos já seria um avanço extraordinário”, ressaltou.

Para que seja possível solucionar a erradicação da 
pobreza, da fome, o problema das guerras e a questão 
do clima, Sirkis sugere que seja criada uma governança 
internacional, já que hoje em dia, para ele, somente 
duas instâncias de governança internacional funcio-
nam: a OrganizaçãoMundial do Comércio (OMC) e o 
Conselho de Segurança da ONU. 

O ideal, segundo Sirkis, é que nesta edição da 
Rio+20 já fosse criada uma Organização Mundial do 
Meio Ambiente, com poderes análogos aos da OMC, 
que fosse uma instância de governança internacio-
nal. Ele reforça, porém, que não é de interesse do 
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governo brasileiro nem dos organismos internacio-
nais que isso aconteça. Suas projeções, portanto, o 
levam a crer que o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) vai passar de Programa 
para Agência e nada mais.

“O que se pode fazer é considerar  a Conferência das 
Nações Unidas como o momento em que há mobiliza-
ção social e discussões na sociedade. O desafio é evitar 
que essa mobilização seja “soma zero”, ou seja, não 
ficar em discussões “rídiculas”, como a de que a Econo-
mia Verde é nova arma do neoliberalismo”, alfinetou. 

E continuou: “o importante é que se perceba o que é 
importante discutir neste momento e que haja pressão 
política em torno desses pontos. São pontos factíveis 
desde que se tenha concentração de esforços”.

Alfredo Sirkis aproveitou o momento para explicar 
que existe uma grande questão na Rio+20: a do clima, 
que, atualmente, é responsável por todas as maze-
las ambientais, sociais, além das grandes tragédias 
e migrações. Para fazer frente a esses desafios, Sirkis 
adiantou que as subcomissões do Congresso Nacional 
lançaram o desafio de realizar um jogo de simula-
ção de um acordo internacional sobre o clima com os 
valores colocados no Painel Intergovernamental sobre 
Mudança do Clima (IPCC), que é o de limitar o aumento 
da temperatura global em 2 graus celsius. 

A ideia é simular, com 19 países, em três ou quatro 
linhas de atuação, um acordo entre eles. E mostrar que 
é possível sim chegar a um acordo que acate o que a 
ciência está estabelecendo de limite para o Planeta.  

Ao finalizar sua participação na mesa redonda, Sirkis 
reforçou que o mundo precisa é de uma “economia 
neo-kenesiana mesclada com a economia verde, com 
condições de participar da disputa internacional”. 

“É admitir que vivemos uma economia de mercado, 
admitir que precisamos contar com o empresariado e 
fazer isso pelas vias democráticas.  Já passamos da fase 
da crítica e chegamos na fase de propostas factíveis”, 
encerrou assim Alfredo Sirkis.

O Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudança do Clima 
(IPCC - Intergovernmental Panel 
on Climate Change) é um órgão 
atualmente composto por 195 
países. Foi estabelecido em 1988 
pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) e 
pela Organização Meteorológica 
Mundial, além de ter sido endos-
sado pela Assembleia Geral da ONU. 

Sendo um órgão científico, o 
IPCC reúne, revisa e avalia infor-
mações científicas, técnicas e 
socioeconômicas originadas em 
todo o mundo. O principal resul-
tado do trabalho da instituição 
é o Relatório de Avaliação sobre 
Mudança Climática, publicado 
regularmente desde 1990. O Rela-
tório apresenta informações rele-
vantes para o entendimento da 
mudança climática causada pelo 
homem, seus potenciais impac-
tos e suas opções para mitigação 
e adaptação, tendo sua próxima 
edição planejada para 2013/14.

“Se a Rio+20 conseguir 
colocar no papel, de forma 

sucinta e clara, os temas 
importantes para os próximos 

10 ou 15 anos já seria um 
avanço extraordinário”

iPcc
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Fábio Feldman, que já foi deputado pelo Partido Verde e é consultor na 
área de meio ambiente, iniciou suas considerações, fazendo questiona-
mento acerca do que se pode esperar de resultados da Rio+20 e também 
do que se quer de resultado da Conferência.  

Ao trazer o histórico das conferências internacionais de meio ambiente, 
Fábio Feldman conseguiu demonstrar a timidez como os assuntos que 
dizem respeito ao clima têm sido abordados. 

Ao relembrar a primeira Conferência de Estocolmo, em 1972, Fábio 
enfatizou que o mundo era muito diferente, mas foi quando a sociedade 
civil se organizou em prol do meio ambiente. Ele usou de exemplo a 
criação do Greenpeace e da repercussão da Rio 92 como reconhecimento 
de que o governo precisa da sociedade civil organizada para ajudar na 
tarefa de pensar o meio ambiente. 

Outro ponto que ele ressaltou foi que, em Estocolmo, o discurso domi-
nante era de que se fazia necessário crescer para só depois se preocu-
par com o meio ambiente. De acordo com Feldman, esse caldo residual 
perdura. “Quando se vê o crescimento do Brasil hoje, se vê que não 
superamos esta ideia de crescimento a qualquer custo. Culturalmente, o 
Brasil ainda vive esta questão”

Feldman ressalta que na década de 80, porém, o surgimento e a percep-
ção do buraco na camada de ozônio fizeram surgir a 
noção da ação da humanidade sobre o planeta. Um novo 
contexto surge, inclusive com base no primeiro relatório 
do IPCC, em 1990, que coloca os limites da humanidade 
sobre o planeta, sendo discutido na Rio 92.

“Toda a negociação da mudança do clima em 92 foi 
feita falando em precaução. E hoje isto está superado, 
já que o mundo hoje não tem muita dúvida dos limites 
do planeta. Porém, vejo que infelizmente as discussões 
na Rio+20 acerca dos limites do planeta estão sendo 
escamoteadas pelas discussões do direito ao desenvol-
vimento e do combate à pobreza. Quando eu acho que 
esta discussão devia ser a seguinte: os limites do planeta 
existem e devem ser colocados”, salientou o consultor. 

Para Feldman, o risco da Confe-
rência é de não ter audácia sufi-
ciente de encarar que os limites 
do planeta estão efetivamente 
colocados. Segundo ele, se não 
houver o reconhecimento desses 
limites, volta-se à década de 70 e 
ao pensamento de que é preciso 
crescer para só depois pensar em 
escassez de recursos naturais e 
mudanças climáticas.  

Ele lembrou que, ao se falar mal 
do Protocolo de Kyoto, não se leva 
em consideração que, na época de 
sua assinatura, ninguém sabia que 
a China seria o maior emissor de 
carbono do planeta. Ao usar Kyoto 
como exemplo, Feldman destacou 
que o mundo e suas configurações 
são dinâmicos e que os bons resul-

Fábio Feldman
Os limites da Terra na Rio+20 

“infelizmente as discussões 
na Rio+20 acerca dos 

limites do planeta estão 
sendo escamoteadas pelas 

discussões do direito ao 
desenvolvimento e do 
combate à pobreza”
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tados de uma conferência estão atrelados justamente à correta leitura 
do tempo e das necessidades da sociedade. 

Em relação ao Brasil, Fábio lembrou a postura brasileira em cada uma 
das Conferências. Em Estocolmo 72, por exemplo, a postura rígida do 
Brasil o fez rumar à Cubatão, numa visão de mundo que não incorporou 
a necessidade do Planeta. Então, por isso, ele diz que o bom resultado da 
Rio+20 está atrelado a essa capacidade de leitura do que a humanidade 
precisa para respeitar esses limites e, a partir daí, elaborar uma arquite-
tura que viabilize ações dentro destes limites. 

Fábio Feldman destacou que em 1992 foi criado o PNUMA, mas no 
equívoco de centrar o Programa no Quenia, em Nairóbi, na África. Para 
Feldman, esse equívoco o manteve fora do jogo da tomada de decisão.  
Para dar a dinâmica política, Feldeman destacou que, “há uma falta de 
liderança absurda na Rio+20. Quem liderou o processo todo na Rio 92 foi 
Maurice Strong, então secretário-geral, e de lá saiu a solução institucional 
de criar a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que é desprestigiada 
e não chega a nenhum resultado expressivo”.

“O que se imagina e espera é que a Rio +20 crie uma nova arquitetura 
que prestigie o tema Desenvolvimento Sustentável, mas na perspectiva 
da limitação do planeta”. 

Uma outra observação de Feldman foi acerca da criação do IPCC e da sua 
importância, que segundo ele não produz ciência e sim compila ciência, 
formula propostas e cria diagnósticos, além de pautar a sociedade e os 
governos. Mesmo assim, ele ressalta a importância que se vá além do clima 
e amplie o tema no sentido institucional de sintetizar ciência em prol das 
políticas públicas, uma vez que sua institucionalização vincula os governos. 

Já em relação a posição do Brasil, Feldman também destacou o medo 
do governo de que a Conferência seja um fracasso. Ele apontou que a 
estratégia assumida pelo Itamaraty é a do risco zero e que isso implica 
em uma posição sem audácia, de fazer uma reunião diplomática bem 
sucedida, mas desastrosa em termos de resultados. “Eu acho que deveria 

ser o contrário, provocar o governo 
brasileiro para ser mais ousado, 
com propostas audaciosas no plano 
internacional, inclusive para conse-
guir efetivamente o lugar no Conse-
lho de Segurança da ONU”, ressalta. 

No plano interno, Feldman acre-
dita que o Brasil precisa pelo menos 
mobilizar o país em prol de uma 
agenda ambiental avançada. Ou 
seja, os debates sobre a Rio+20 
precisam estar menos dispersos para 
que haja uma proposta objetiva.

Nesse sentido, Feldman ressaltou 
que a Conferência poderia propor, 
por exemplo, uma aliança entre  o 
setor empresarial, lideranças gover-
namentais, academia e sociedade 
civil organizada em prol de uma 
agenda ambiental audaciosa. 

Do ponto de vista de limites do 
planeta no caso do clima, Fábio 
Feldman apontou duas datas 
importantes: 2020 e 2050. Em tese, 
segundo ele, até 2020 é preciso 
estabilizar as emissões do planeta 
e, até 2050, reduzir em 80% as 
emissões dos gases de efeito estufa 
para permitir que o aumento da 
temperatura média da Terra seja 
de apenas 2 graus celsius. 

“É preciso estabilizar as 
emissões do planeta e, até 
2050, reduzir em 80% as 

emissões dos gases de efeito 
estufa para permitir que o 
aumento da temperatura 

média da Terra seja de apenas 
2 graus celsius” 
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Portanto, Feldman destaca que o senso de 
urgência tem de estar presente na Rio+20: 
“se a Conferência não for capaz de transmitir 
esse senso de urgência e fragilidade para a 
humanidade, e de que nós temos estas duas 
datas para agir, estaremos perdendo uma 
oportunidade muito grande. Até porque no 
calendário internacional, não existe nenhuma 
reunião agendada com o peso da Rio+20”. 

Feldman pontuou também que, às vezes, 
quando se fala de pobreza, fome e desigual-
dade social, há um certo constrangimento 
de se falar nas questões ambientais como 
se fossem menos importantes, mas que é 
importante saber que o crescimento econô-
mico do Brasil é, de certa forma, limitado 
pelos desafios ambientais. “Dar igualdade e 
oportunidade a todos não significa compro-
meter o planeta às presentes e futuras gera-
ções”, adverte. 

Feldman encerrou sua participação, refor-
çando a necessidade de reformulação da  
arquitetura política e destacou que muitas 
vezes uma grande cidade tem mais impacto 
no planeta do que alguns países. Ele afir-
mou isso ao propor que se devessem incluir 
governos e subgovernos locais, para que eles 
possam ter uma voz mais ativa, nos moldes da 
ideia de criação da C-40 (cúpula das cidades), 
uma vez que as maiores cidades do mundo 
emitem muito mais do que alguns países. 

“Se a Conferência não for 
capaz de transmitir esse senso 
de urgência e fragilidade para 

a humanidade estaremos 
perdendo uma oportunidade 

muito grande” 
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educação
Discutir os caminhos da educação no Brasil. Com as mudanças 

atuais no Ministério da Educação, um cenário a ser construído se 
evidencia: o país está no caminho certo?

A intenção dos artigos que se seguem é dar um respiro à questão 
e tentar iniciar um debate acerca dos caminhos que ainda se fazem 
necessários trilhar. Em busca de uma educação pública, de qualidade 
e para todos, algumas ações precisam ser pensadas. 

E é o que propõe Paulo Messina, em seu artigo sobre a situação 
atual das creches e pré-escolas pelo Brasil, num raio-x da Educação 
Infantil e Básica que pode ser propulsora de uma sociedade intelec-
tualizada. Indo mais além, analisa os índices do Ensino Fundamental 
e critica seu modelo. 

Messina, ao destacar a importância de melhorar a qualidade e o 
acesso ao Ensino Médio e Superior, frisa a importância dos municípios 
no que ele chama de “triagem” da educação brasileira. 

Por outro lado, Ivanilson Gomes aborda a importância e a negli-
gência com a Educação a Distância no país, que tem se apresentado, 
cada vez mais, como ferramenta de inclusão da população que ainda 
está à margem do sistema educacional brasileiro.

O terceiro artigo, escrito por Ricardo Silva, tem como proposta fazer 
entender o Plano Nacional de Educação (PNE), que vai vigorar de 
2011 a 2020. O Plano, que tem dez diretrizes objetivas e 20 metas, 
foi aprovado na gestão de Fernando Haddad e vai trazer grandes 
desafios para o Brasil. Ricado Silva aponta alguns deles. 
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Triagem na Educação Pública Brasileira

Paulo messina

iVanilson Gomes

Educação a Distância: instrumento 
para democratização do conhecimento e 
catalisador do desenvolvimento sustentável

Plano Nacional de Educação II:
avanços e desafios para o Brasil
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Paulo Messina *

A área médica tem um termo técnico espe-
cífico para elencar as prioridades de trata-
mento dos pacientes hospitalizados, processo 
que teve origem na Primeira Guerra Mundial 
por parte dos médicos franceses que presta-
vam cuidados de emergência nos hospitais de 
campanha; a trier ou, no nosso bom portu-
guês, a triagem.

Dizer que Educação Pública é prioridade do 
governo, além de simples clichê, é superficial 
demais. É preciso compreender o processo 
educacional no país, levando-se em consi-
deração a competência dos municípios nas 
etapas iniciais da Educação Básica – Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental. Dar prio-
ridade às Políticas Públicas e ter a visão dos 
mais diversos problemas, sem querer resolvê-
-los ao mesmo tempo, é o caminho. Aqui, 
como em tudo, cabe nossa filosofia Verde de 
“Pensar Global, Agir Local”.

No Brasil, é fato que são necessários 
investimentos no ensino superior e médio. 
Contudo, para que o aluno possa avançar em 
seus estudos, deve-se ter uma escola compe-
tente e de qualidade na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental. 

A educação tem início nas creches. É nessa 
etapa que o poder público enfrenta grandes 
dificuldades em dar as primeiras respostas à 
população. Cabe aos municípios oferecer um 
atendimento centrado em um projeto polí-
tico pedagógico para crianças de 0 a 5 anos e 
11 meses, no qual tenhamos os alunos de 0 a 

3 anos e 11 meses em creches e os de 4 a 5 anos nas pré-escolas.
A população entende facilmente a abordagem da assistência 

social na primeira etapa da educação infantil – prática utilizada 
no século passado – em que os pais precisavam apenas de um 
local que cuidasse da criança para que eles pudessem trabalhar. 
Contudo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – Lei 9394/96, evoluímos para entender que esses espaços 
são importantíssimos no desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
psicomotor da criança.

O principal desafio neste momento é a gigantesca falta de 
vagas. Nas grandes cidades, a oferta é muito inferior à demanda, 
e a entrada dos alunos no sistema é feita por sorteio, deixando 
a maior parte das crianças alijada do processo Ensino/Aprendi-
zagem em seus primeiros anos de vida. 

O passivo que as cidades herdaram na transição do apenas 
“cuidar” para o “cuidar e educar” é muito grande e precisa ser 
pago. Muitas gerações de crianças de 0 a 5 anos, contudo, não 
terão oportunidade de vivenciar as ricas experiências que pode-
riam ter nessa etapa de suas vidas. Este, já de início, é o primeiro 
grande desafio da Educação no país.

O Governo Federal já elaborou vários programas – PDE - e 
metas de criação de novas unidades (creches), tendo benefi-
ciado mais de mil municípios no ano passado, mas a verdade 
é que estamos muito atrás no cronograma previsto. Portanto, 
a violação dos direitos da criança à Educação já se dá em seus 
primeiros anos de vida.

Em seguida, vem o Ensino Fundamental, também de respon-
sabilidade das prefeituras. Aqui um relevante percentual de 
crianças de 6 a 14 anos cursa do primeiro ao nono ano em esco-
las públicas municipais, onde são encontrados os mais variados 
e complexos desafios para que a oferta se dê com qualidade. 

O novo Plano Nacional de Educação, que, diga-se de passagem, 
já deveria ter sido aprovado em 2011, prevê a meta de que todas 
as crianças até oito anos de idade estejam alfabetizadas.

Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, estima-se que 30% 
da população economicamente ativa sequer tenham concluído o 
Ensino Fundamental (que corresponde ao antigo Primeiro Grau). 
Está comprovado que há uma relação direta entre o número 
de anos de estudo e a renda no mercado de trabalho. Não há 
uma forma mais eficaz de incluir na sociedade do que educar.

 E se esta mazela atinge desta forma a segunda cidade do 
país, cujos números não são muito diferentes aos da cidade 
de São Paulo, imaginemos como fica a população fora dos 
grandes centros.

Triagem na Educação Pública Brasileira
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Profissionais do Magistério mal remunerados e com péssimas condições 
de trabalho, prédios sem infra-estrutura adequada, o crescente e alarmante 
desinteresse das famílias na educação das crianças, repetência, evasão esco-
lar por necessidade de a criança trabalhar, gravidez precoce, preconceitos, 
violência escolar, merenda deficiente são apenas alguns dos exemplos mais 
alarmantes dos desafios na busca de uma educação de qualidade. 

Isso sem falar, é claro, de algumas particularidades  regionais, que vão 
desde a indicação política – e não técnica – de diretores escolares, até desvios 
criminosos de verbas da educação, como, vez por outra, aparecem em maté-
rias na imprensa.

O sexto ano do ensino fundamental (antiga quinta série), por ser transição 
do primeiro para o segundo segmento (antiga transição do Primário para o 
Ginásio), tem os piores índices de evasão escolar.  

Especialistas em Educação dividem-se ao apontar as causas. Elas variam 
entre a idade crítica da puberdade (gravidez precoce e as famílias precisando 
que a criança trabalhe) e a transformação na vida escolar, passando de um 
único professor (Professor II) que tem responsabilidade por aquela única turma 
o tempo todo, para vários professores (Professor I), um por cada disciplina 
(Português, Matemática, História etc.).

O combate à evasão escolar deve passar pela prevenção e também pela 
resposta do Poder Público à questão em tela. Programas de envolvimento das 
famílias devem ser pensados urgentemente. O leitor mais atento irá perguntar: 
“E o Bolsa Família”? Ora, basta que se acompanhe de perto a realidade nas 
escolas para concluir que este programa por si só é ineficaz para provocar 
o interesse dos pais pelos estudos de seus filhos. É preciso uma iniciativa de 
assistência social e psicológica junto aos alunos nas escolas, muito mais do 
que só colher as assinaturas de presença dos pais em reuniões pontuais.

Do universo dos alunos que evadem, parte retorna aos bancos escolares 
através do EJA (Educação de Jovens e Adultos). O cenário ideal para o futuro 
seria a não necessidade dos programas de educação de jovens e adultos. Isto 
seria possível com um combate efetivo à evasão escolar, viável apenas por 
intermédio de um grande investimento na Educação Básica. 

Ainda em relação ao EJA, devemos promover ações capazes de oferecer 
qualidade aos programas existentes. A exemplo do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), que possibilitou a ampliação das creches, é 

importante que também haja 
programas de apoio aos EJAs. 
Diante dos altíssimos percentu-
ais de não conclusão do ensino 
fundamental, estão mais que 
justificadas as necessidades de 
investimentos neste programa.

Afinal de que adianta 
ampliar o acesso às universi-
dades e criar novas unidades 
de ensino superior, se uma 
parcela importante da popu-
lação é analfabeta funcional? 

Sabemos que há recursos 
mais que suficientes para se 
oferecer um ensino de quali-
dade em todo o país, mas é 
evidente também que a Educa-
ção jamais foi prioridade para 
os nossos governantes.

Acesso à Educação Básica 
(Creches, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e EJA) e 
qualificação destes espaços 
com professores e profissio-
nais de apoio bem remunera-
dos e formados, trazendo às 
famílias a responsabilidade de 
envolvimento com os estudos 
de suas crianças: esta é a saída 
prioritária para que o nosso 
paciente vá do CTI para o Semi-
-intensivo. De lá para o quarto, 
é história para outro dia.

“O combate à evasão 
escolar deve passar pela 

prevenção e também 
pela resposta do Poder 

Público à questão em tela. 
Programas de envolvimento 

das famílias devem ser 
pensados urgentemente”

Paulo Messina

é vereador da Cidade do Rio de 
Janeiro pelo PV e Presidente da 
Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
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Educação a Distância: instrumento 
para democratização do conhecimento e 
catalisador do desenvolvimento sustentável

Ivanilson Gomes *

Transformações econômicas, sociais, políti-
cas e tecnológicas que o mundo contemporâ-
neo vivencia têm levado a diversas descrições 
e análises das estruturas sociais que, segundo 
alguns autores, configuram um novo para-
digma social, que exige constante aquisição 
e aplicação de novos conhecimentos. Entre-
tanto, a complexidade das atuais sociedades e 
esses processos de transformação em marcha, 
decorrentes, em grande parte, dos avanços 
das Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação‚ exigem das instituições sociais 
e das organizações respostas para o enfrenta-
mento dessa realidade, das quais não estão 
isentos os sistemas educacionais. A educação, 
cada vez mais, é reconhecida como o fator 
chave na configuração da sociedade.

Consideramos que o acesso ao conheci-
mento representa possibilidade de romper 
as relações desiguais de poder na sociedade 
a partir da ampliação das possibilidades 
de superação dialética de uma democracia 
elitista, puramente procedimental e repre-
sentativa. Assim sendo, impõe-se superar as 
desigualdades de oportunidades enfrentadas 
no que diz respeito ao acesso ao conheci-
mento. Neste contexto, a educação a distân-
cia ganha grande relevância na medida em 
que desempenha importante papel na demo-
cratização do acesso ao ensino, em particular 
ao ensino superior público.

O crescimento da Educação a Distância no Brasil, princi-
palmente no Ensino Superior, é incontestável. Crescimento 
motivado pela demanda reprimida de alunos nesse segmento 
e impulsionado pela normatização dessa modalidade de 
Ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Entretanto, a legisla-
ção que normatizou a EAD ainda exige a presença física dos 
estudantes em momentos de avaliação. Desse modo, o que 
chamamos de Educação a Distância no Brasil, é na verdade 
um modelo semipresencial.

Em tese, a educação é um direito de todos, mas uma parte 
significativa da população não está usufruindo desse direito. 
Diante disso, o governo tenta buscar alternativas de garantir a 
educação inicial e continuada a um número maior de pessoas. 
Nesta direção, a EAD é vista como uma solução alternativa para 
os problemas educacionais. Para tal, alguns programas são 
concebidos, a exemplo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A dimensão do alcance da EAD como ferramenta de expan-
são da formação inicial e continuada de uma grande parcela 
da população, que está à margem do sistema educacional nos 
diversos municípios brasileiros, pode ser percebida quando 
identificamos que parte significativa dos estudantes em EAD 
são mulheres, acima de trinta anos, o que chama a atenção para 
a questão das desigualdades de gênero e de gerações presentes 
no acesso ao ensino superior.

“em tese, a educação é 
um direito de todos, mas 
uma parte significativa 
da população não está 

usufruindo desse direito”
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ivanilson GoMes

é formado em 
Ciências Políticas 
pela Universidade 
Federal da Bahia. 
Membro da Execu-
tiva Nacional do 
Partido Verde e 
Presidente do PV 
da Bahia, além de 
Membro do Conse-
lho Nacional da 
Fundação Verde 
Herbet Daniel.

“O crescimento da 
educação a Distância no 
Brasil, principalmente 
no ensino Superior, é 

incontestável”

Entretanto, a ação do governo é 
ainda tímida diante do potencial da 
educação a distância como meca-
nismo de democratização do acesso 
e permanência ao ensino superior 
público e, em última instância, 
como instrumento catalisador para 
o desenvolvimento sustentável, se 
pensarmos este como construção 
de sociedades que satisfaçam às 
aspirações e necessidades das gera-
ções atuais, sem diminuir as possi-
bilidades iguais para as gerações 
futuras e que tem como um dos 
elementos fundantes a educação.
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Plano Nacional de Educação II:
avanços e desafios para o Brasil

Ricardo Silva *

O Brasil iniciou o ano de 2012 com mais 
desafios no campo educacional, isto passa 
a entrar de forma mais contundente com a 
saída do Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, que permaneceu neste cargo 
nos últimos seis anos e meio. Sua saída 
ocorre num momento importante para 
a educação brasileira, quando começa a 
vigorar para a próxima década o segundo 
Plano Nacional de Educação (PNEII), Lei 
8035/2010. Para conhecer o Plano e acom-
panhar as metas, acesse o menu PNE no 
Portal do MEC (www.mec.gov.br).

Destacamos, inicialmente, um aspecto 
positivo importante do documento: a ênfase 
dada à docência, ao verificar-se um percen-
tual significativo das metas relacionadas 
diretamente à valorização e formação dos 
profissionais que atuam no magistério. As 
metas indicam a necessidade urgente de 
todos os sistemas de ensino de elaborarem 
planos de carreira; para isto, o prazo estipu-
lado é de dois anos. Outra dimensão impor-
tante da docência apontada no Plano refere-
-se à formação inicial, ao estimar que todos 
os professores da educação básica tenham 
nível superior. No que se refere à formação 
continuada, vislumbra-se um maior investi-
mento para que os professores façam pós-
-graduação, sendo para isso liberados por 
meio de licenças.

Se a questão da docência é um dos aspectos positivos, outros 
desafios ainda se colocam: o financiamento adequado da educa-
ção pública é um deles.  Uma vez que não é possível remune-
rar adequadamente professores das redes públicas, reduzir o 
número de alunos por turma, dotar de infraestrutura adequada 
as escolas brasileiras e nem implementar programas de forma-
ção continuada aos profissionais da educação sem uma política 
adequada de gasto público para o setor. 

Bons resultados na educação, como em qualquer outra área, 
exige fazer o dever de casa, levantar, por exemplo, o valor custo/
aluno. Além de realizar  a definição orçamentária e financeira 
das esferas federais, estaduais e municipais na perspectiva de 
otimizar os recursos de maneira planejada e articulada.

A promoção da gestão democrática na educação é outro 
desafio importante. Esta dimensão se articula à anterior, pois 
é fundamental que haja transparência na gestão dos recursos 
orçamentários dirigidos a área educacional, além disso, a cria-
ção de mecanismos de controle social precisa ser aperfeiçoada, 
bem como o fomento da participação das unidades escolares e 
a instituição de fóruns municipais, estaduais e nacional. 

Por último, tomamos o documento “Nota Técnica  – Por 
que 7% do PIB para a Educação é Pouco? Cálculo dos Investi-
mentos Adicionais Necessários para o Novo PNE garantir um 
padrão mínimo de qualidade, de agosto de 2011, produzido 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no qual se 
buscou quantificar, a partir do percentual atual do PIB brasi-
leiro, investido na educação pública e que seriam necessários 
para atingir as metas estabelecidas no novo PNE. Dois pontos a 
serem considerados:

a) Meta 5: “Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os 
oito anos de idade.”  O MEC argumenta e informa que os custos 
para cumprir esta Meta também estão contemplados nos gastos 
com as Metas 1, 14, 15, 16 e 17. 

b) Meta 7: “Atingir as seguintes médias nacionais para o  Índice 
de Desenvolvimento da Educação (IDEB).” 

Essa meta estabelece que a melhoria dos indicadores do 
Indice de Desenvolvimento da Educação exigirá aumento dos 
recursos aplicados em insumos e formação continuada dos 
professores. Nesse estudo, seus custos aparecem calculados 
no conjunto das metas que tratam da educação básica, prin-
cipalmente na Meta 21. 
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RicaRdo silva

é fundador do Projeto 
Educar para Mudar de 
combate ao analfabe-
tismo e coordenador 
do movimento pela 
moradia na região leste 
de São Paulo. Também 
é membro da Executiva 
Nacional do Partido 
Verde, na Comissão de 
Combate ao Racismo. 

c) Meta 8: “Elevar a escolaridade média da população de dezoito a 
vinte e quatro anos de modo a alcançar o mínimo de doze anos de 
estudo para as populações do campo, da região de menor escolari-
dade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, bem como 
igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas 
à redução da desigualdade educacional.”

Esta é uma meta tão importante e ao mesmo tempo bastante auda-
ciosa. O PNAD/2009 identificou média de 7,5 anos de estudo para 
a população maior de 15 anos no país. Contudo, esse resultado cai 
para 4,8 na área rural, para 6,7 entre os negros e apenas 5,5 anos 
dentre os 25% mais pobres da população brasileira. 

Esta situação só poderá ser revertida se ocorrerem avanços significa-
tivos no âmbito da educação de jovens e adultos e da universalização 
da conclusão do ensino fundamental. Portanto, seu custo está de fato 
diluído em outras metas que concorrem para a sua execução, espe-
cialmente aquelas que se referem à universalização do atendimento 
da educação básica a partir do ensino fundamental e à Meta 9, que 
determina a universalização da alfabetização de jovens e adultos. 

d) Meta 15: “Garantir, em regime de colaboração entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que todos os profes-
sores da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 
em que atuam.”

Em seus documentos orientadores, o MEC argumenta que os custos 
dessa Meta estão contemplados na Meta 12. De fato, é muito difícil 
desmembrar os dados.

e) Meta 18: “Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos 
de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas 
de ensino.” 

O estabelecimento de planos de carreira para o magistério, previsão 
da Meta 18, necessariamente representará uma importante eleva-
ção dos custos financeiros das folhas de pagamento dos Estados e 
Municípios. Este estudo considera que tais custos estão parcialmente 
representados na elevação dos salários médios dos professores com 
nível superior. Mas este cálculo não capta o impacto da progressão 
de 50% de professores com pós-graduação (Meta 16) nas respectivas 
carreiras do magistério, por exemplo. 

Um último alerta apontado no documento refere-se à implantação 
do piso salarial nacional do magistério, que vai impactar de maneira 
definitiva a carreira dos docentes brasileiros.
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Reforma Política
Já é a segunda vez que a Pensar Verde aborda o tema da Reforma Política, 
em virtude da sua importância e urgência. 

Nos seguintes artigos, a proposta é resgatar os conceitos e os bastidores 
que cercam o assunto, principalmente em um momento de novos impas-
ses que permeiam e atrasam as esperadas mudanças. Seja por plebiscito, 
referendo ou aprovação do Congresso, a Reforma Política merece ter cada 
linha discutida e pensada.

Para tanto, o artigo de Vera Motta explica de forma didática os conceitos 
de Política e seus sistemas, antes de explicar a relevância das discussões 
sobre uma reforma política que permita a ampla participação do povo e 
que efetive suas escolhas.

Além disso, a advogada, de forma detalhada, lista as as propostas que vêm 
sendo discutidas nos Congresso Nacional. Sua abordagem avança sobre o 
conteúdo da proposta, ao fazer uma reflexão dos prós e contras de cada 
item da pauta de debates. 

Já Paulo Wagner, deputado do Partido Verde, faz a leitura política dos de-
bates sobre o tema. De forma bem objetiva, deixa o recado: se não houver 
mobilização da sociedade, a Reforma Política será feita aos pedaços, com 
resultados cada vez mais distantes dos anseios da população. 
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Reforma Política

Vera motta 

Paulo WaGner

A esperada Reforma Política
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“Política é a habilidade 
para tratar das relações 

humanas com o 
objetivo de obter os 

resultados desejados”

Reforma Política
Vera Motta *

Política é a habilidade para tratar das relações 
humanas com o objetivo de obter os resultados dese-
jados. Ainda, segundo Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira, é a ciência dos fenômenos referentes ao 
Estado. Um sistema de regras relativas à direção dos 
negócios públicos.

Em outras palavras, é a forma como os seres humanos 
se organizam e como o poder é distribuído entre eles.

Há vários sistemas políticos, veja alguns exemplos:
 Democracia: Sistema de governo onde o poder 

de tomar importantes decisões políticas está com o 
povo. Regime de governo que se caracteriza pela liber-
dade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo 
controle da autoridade.

Ditadura: Forma de governo em que todos os poderes 
estão na mão de um indivíduo ou de um grupo. Regime 
de governo que cerceia as liberdades individuais.

 Monarquia: Regime de governo em que o chefe de 
Estado é o monarca. O poder é transmitido ao longo 
da linha sucessória, observados os princípios básicos 
de hereditariedade e vitaliciedade.

 Parlamentarismo: Regime político em que o 
gabinete, constituído pelos ministros de Estado, é 
responsável perante o parlamento, que através dele 
governa a nação.

 República: Sistema de governo em que um ou 
vários  indivíduos, eleitos pelo povo, exercem o poder 
supremo, por tempo determinado.

 Sociocracia: Forma de governo teórica, em que o 
poder cabe à sociedade como um todo.

 Totalitarismo: Regime político baseado na extensão 
do poder do Estado a todos os níveis e aspectos da 

sociedade (“Estado Total”, “Estado Máximo”). Pode ser 
resultado da incorporação do Estado por um Partido 
(único e centralizador) ou da extensão natural das 
instituições estatais. 

O que aqui interessa é a discussão política dentro 
do sistema democrático e sem pretensões das avalia-
ções históricas do processo político brasileiro que 
vivenciou vários dos sistemas pré-falados, desde a 
monarquia à ditadura dentro de um sistema definido 
como republicano.

Dentro do marco denominado como abertura polí-
tica pós-ditadura militar vigente entre os anos de 
1964 a 1984, nossa primeira carta Magna pós-ditadura 
deu-se em 1988 com a promulgação da Constituição 
Federal em 5 de outubro, cujo conteúdo beira a utopia 
necessária ao nosso viver político.

Passados quase um quarto de século da CF de 1988, 
pode-se vislumbrar quais os mecanismos necessá-
rios para o aprimoramento do processo democrático. 
Surge então a motivação da formação política obri-
gatória pelos partidos, devendo o Partido Verde dar 
a sua contribuição à questão.
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ReFORMA POLíTiCA DA PAUTA ATUAL
 
A reforma política diz respeito a todo mundo, pobre, rico e remediado, 

pois ela afeta os direitos e a vida de todo mundo. Isto ocorre porque o 
sistema de poder no Brasil é democrático, vem do povo, pois é o povo 
quem escolhe, por meio do voto, os representantes, que são os vereadores 
(as), deputados (as) estaduais e federais, além dos senadores (as), prefeitos 
(as), governadores (as) e o presidente da República.

Os cargos de prefeito, governador e presidente da República são esco-
lhidos por eleição majoritária (mesmo com muitos candidatos, só o que 
tiver mais votos será eleito), sendo o mesmo para as eleições do Senado. 
Já para os cargos de vereador, deputado estadual e federal, a escolha é 
pelo sistema proporcional (vota-se no candidato, mas as vagas são preen-
chidas pelos partidos proporcionalmente aos votos recebidos por todos 
os candidatos do partido). Neste sistema, quanto mais votos o partido 
tiver, mais gente ele elege, assim, o partido que receber mais votos vai 
ocupar o maior número de vagas.

A reforma política é muito importante, pois representa um passo rumo a 
uma sociedade mais madura, mais ética, mais vigilante e menos tolerante 
com desvios e distorções. Por isso, temos de reformar o sistema eleitoral 
partidário e aperfeiçoar as instituições representativas, pois elas são bené-
ficas à democracia, ajudam a população a superar ideias preconcebidas 
sobre o mundo da política e, ao mesmo tempo, permite ao Congresso se 
modernizar, corrigir eventuais distorções e dar transparência ao processo 
eleitoral e ao quadro partidário do país.

O modelo de democracia representativa adotada em nosso país é a 
partidária, quer dizer: a vontade do povo se manifesta por meio dos 
partidos políticos, e sem partido político, ninguém pode se candidatar ao 
cargo eletivo, sendo o partido o veículo de acesso ao mandato, ao poder.

O que se busca com a reforma política é um sistema político efeti-
vamente representativo, um sistema que tenha cada vez mais a parti-
cipação das pessoas, no qual o povo se sinta realmente representado 
nas decisões políticas.

A reforma política será votada no Congresso Nacional, pelos Deputados 
e Senadores e tem como proposta de reforma os seguintes temas: (I) o 
que estabelece financiamento público para as campanhas eleitorais; (II) o 
que exige fidelidade partidária; (III) o que estabelece o fim das coligações 
nas eleições proporcionais.

A Câmara nomeou uma comissão para estudar as mudanças, e todo 
o sistema eleitoral partidário foi debatido, sendo centralizado o debate 
nos seguintes temas: (I) votação em lista; (II) financiamento público de 
campanha; (III) fidelidade partidária; (III) fim do voto secreto nas sessões da 
Câmara e do Senado; (IV) eleição de suplente para senador; (V) voto distrital; 
(VI) cláusula de barreira; (VII) fim das coligações em eleições proporcionais.
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PROPOSTAS DA ReFORMA POLíTiCA:

1. VOTO EM LISTA

O QUE É: Vimos que, no sistema proporcional, a 
gente vota no candidato, mas as vagas são preen-
chidas pelos partidos políticos que tenham recebido 
mais votos. Dentro de cada partido, eles distribuem 
as cadeiras aos candidatos mais votados. No sistema 
chamado “voto em lista”, que valeria para vereadores 
e deputados, o eleitor não vota no candidato. Vota só 
no partido, e o partido é que faz e aprova a lista com 
os nomes de seus candidatos.

O QUE MUDA: O eleitor passa a prestar mais atenção 
nas propostas dos partidos que nos candidatos.

OS PRÓS: • Força os políticos a se engajarem mais 
na vida partidária, na tentativa de encabeçar a lista;

• Partidos ficam mais fortes porque o eleitor vai fazer 
opção partidária;

• Campanhas podem ficar mais baratas porque o 
candidato se elege sem publicidade pessoal cara;

• Fiscalização e controle de gastos eleitorais pela 
Justiça Eleitoral serão facilitados porque contas de 
listas partidárias serão em número menor.

OS CONTRAS: • Eleitor perde o poder de escolher 
seu candidato, o que torna mais frágil o vínculo dos 
representantes com aqueles a quem representam;

• Poder econômico continua forte porque poderá 
comprar lugares na lista;

• Caciques partidários podem preencher a lista com 
familiares e apadrinhados, sem dar vez a novos líderes;

• Definição das listas pode causar guerra partidária.

2. FINANCIAMENTO PÚBLICO

O QUE É: Além do Fundo Partidário, o dinheiro que 
os partidos recebem hoje do Estado para se manter, os 
contribuintes passam a bancar também as campanhas 
eleitorais.

O QUE MUDA: Doações privadas passam a ser proi-
bidas, e a competição poderá ficar mais equilibrada. 
Acredita-se que os candidatos deixarão de fazer caixa 
dois. Mas não existe garantia disso.
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OS PRÓS: • Partidos e candidatos ficam menos 
dependentes dos financiadores privados;

• Possível redução da influência do poder econômico 
nas eleições;

• Se empresa (pessoa jurídica) não vota, não pode 
“comprar” cadeiras no Congresso;

• Transparência dos gastos eleitorais – os recursos 
repassados aos partidos serão conhecidos;

• Redução dos custos de campanha – teoricamente, 
só será possível gastar recursos da União.

OS CONTRAS: • Financiamento eleitoral com dinheiro 
público não resolve desvios de conduta e corrupção;

• Não há nenhuma garantia de fim do caixa dois, 
logo, o financiamento público não acaba com a influ-
ência do poder econômico nas eleições;

• Doações ilegais vão continuar a ser feitas por baixo 
do pano, uma vez que recursos públicos dificilmente 
serão suficientes para pagar as contas das campanhas;

• Proibição de qualquer outra fonte de financia-
mento poderá resultar numa legislação de fachada;

• Proposta pode sofrer forte rejeição do eleitorado.

3. FIM DAS COLIGAÇÕES NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS

O QUE É: Eleições proporcionais são para deputados 
estaduais, deputados federais e vereadores. E eleições 
majoritárias são para presidente da República, gover-
nadores, senadores e prefeitos. Pelo sistema proporcio-
nal, as vagas são distribuídas conforme a quantidade 
de votos de cada partido político. A coligação, também 
chamada de “aliança partidária”, é o método usado 
pelos partidos para juntar forças, somar os votos e, 
assim, eleger mais gente.

O QUE MUDA: A medida poderá atingir em cheio 
os pequenos partidos, que normalmente precisam 
se coligar para eleger seus representantes.Só grandes 
partidos serão beneficiados.

OS PRÓS: • Partidos terão de formar quadros. Cada 
partido, em função do veto às coligações, será forçado 
a buscar, por meio de argumentos doutrinários e das 
suas posições políticas, mais quadros para a disputa 
eleitoral. Só assim vai ter votos para permanecer no 
cenário político;

• O fim das coligações dará a real dimensão eleitoral 
dos partidos.

O CONTRA: • Agremiações partidárias que repre-
sentam minorias, mas têm fraca expressão eleitoral, 
devem ficar alijadas de representação.

“A proposta aprovada no 
Senado determina que, 
para ser candidato, o 

político precisa estar filiado 
ao mesmo partido há pelo 

menos três anos”

“ Doações ilegais vão 
continuar a ser feitas por 
baixo do pano, uma vez 
que recursos públicos 

dificilmente serão 
suficientes para pagar as 
contas das campanhas”

“Redução dos custos de 
campanha – teoricamente, 

só será possível gastar 
recursos da União”
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4. FIDELIDADE PARTIDÁRIA

O QUE É: A palavra fidelidade quer 
dizer “dever de lealdade”. Quem for 
filiado a um partido deve ser leal ao 
seu programa. Na reforma política, a 
fidelidade é exigida. A proposta apro-
vada no Senado determina que, para 
ser candidato, o político precisa estar 
filiado ao mesmo partido há pelo 
menos três anos. Hoje, esse prazo 
é de apenas um ano. Além desse 
projeto, está em tramitação proposta 
de emenda constitucional estabele-
cendo que parlamentar que mudar 
de partido perde o mandato.

O QUE MUDA: O parlamentar que 
trocar de partido não poderá concorrer 
ao mandato na eleição seguinte porque 
não terá como cumprir a exigência 
obrigatória da filiação partidária.

OS PRÓS: • O troca-troca entre parti-
dos vai ter de acabar.

• A fidelidade respeita a vontade 
que o eleitor expressa na urna. Ele 
vota no candidato, levando em conta o 
partido, e rejeita as mudanças constan-
tes, que hoje são permitidas porque 
não há legislação sobre o assunto;

• A fidelidade faz justiça aos parti-
dos. Os parlamentares dependem 
dos partidos, são eleitos em função 
dos totais de votos das legendas. Dos 
513 eleitos para a Câmara em 2006, 
um grupo de 32 alcançou o número 
de votos necessários, o chamado 
quociente eleitoral, para a eleição 
isolada de deputado federal. A maio-
ria (que equivale a 94% do total) 
conquistou a vaga graças ao desem-
penho dos partidos e/ou coligações.

OS CONTRAS: • Não foi feita, no 
Brasil, a discussão de quem ou a quem 
compete o direito do mandato: se ao 
parlamentar, ao partido, ou ao eleitor;

• A fidelidade partidária não pode 
se constituir em uma camisa-de-força 

usada contra o parlamentar, que, em determinado instante, pode 
não ter mais condições de convivência em seu partido;

• A fidelidade pode aumentar o autoritarismo dos dirigentes 
partidários e prejudicar a democracia interna dos partidos.

5. CLÁUSULA DE BARREIRA

O QUE É: Existem 29 partidos políticos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A chamada cláusula de barreira determina 
restrições na partilha do fundo partidário e no horário público de 
propaganda eleitoral para o partido que não obtiver 5% dos votos 
para deputado federal em todo o país e/ou 2% dos votos para depu-
tado em pelo menos nove unidades da Federação. Além da diminui-
ção da propaganda e dos recursos financeiros, os pequenos parti-
dos também não terão pleno funcionamento parlamentar, ficando 
impedidos de indicar líderes ou nomear integrantes para comissões.

O QUE MUDA: O Fundo Partidário é constituído basicamente de 
dinheiro de arrecadação tributária. Os recursos são distribuídos 
entre as diversas legendas a partir de critérios proporcionais. Os 
partidos que ultrapassarem a cláusula de barreira deverão dividir 
99% do Fundo, enquanto os outros terão de repartir entre eles 
o 1% restante.

OS PRÓS: • A dispersão partidária favorece a existência de 
legendas de aluguel, que visam apenas benefício próprio e criam 
obstáculos para a formação de maiorias sólidas em votações de 
questões relevantes;

• Só a representação popular sólida justifica a existência de um 
partido político;

• A cláusula de barreira delega ao eleitor, de forma correta, 
o destino dos partidos políticos. Não há nada de errado com a 
decisão de vincular a existência dos partidos à conquista de votos.

OS CONTRAS: • A atuação partidária em causa própria também 
está presente nos grandes partidos;

• Os pequenos partidos garantem espaço às minorias e muitos 
deles são efetivamente representativos.

6. FIM DO VOTO SECRETO NO CONGRESSO

O QUE É: É o fim das votações secretas no Congresso. A Câmara 
dos Deputados aprovou emenda constitucional, estabelecendo 
a mudança. A medida vale para as eleições da Mesa Diretora da 
Câmara e do Senado, para a votação de vetos presidenciais, para 
a cassação de mandato e a indicação de embaixadores. A proposta 
ainda depende de votação no Senado.



Revista de debates da Fundação veRde HeRbeRt daniel

35

O QUE MUDA: A cassação de mandato, por exemplo, hoje é 
decidida sem que se saiba como cada parlamentar se posicionou.

OS PRÓS: • Eleitor ficará sabendo como cada parlamentar votou;
• Acordos para evitar punições a parlamentares processados 

pelo Conselho de Ética não deverão prosperar com o voto aberto.

OS CONTRAS: • É preciso proteger o direito de o parlamentar 
votar de acordo com sua consciência, sem pressão da opinião 
pública. A opinião pública nem sempre está certa;

• O voto deve ser aberto apenas na cassação de mandato. Nas 
demais situações, deve ser fechado para que haja independência 
do parlamentar em relação ao governo e ao poder econômico.

7. VOTO FACULTATIVO PARA O POVO

O QUE É: É a possibilidade que tem o cidadão de compare-
cer, ou não, à votação. Opõe-se ao voto obrigatório, adotado 
no Brasil.

O QUE MUDA: Acaba a punição para o eleitor que não votar.

OS PRÓS: • O voto tem de ser facultativo porque o Estado não 
manda na consciência das pessoas para impor sua vontade até 
mesmo para obrigá-las a exercer sua cidadania;

• O voto é exclusivamente um direito, e não um dever. O 
cidadão não pode receber penalidades impostas pelo Estado 
se, voluntariamente, não quiser votar.

OS CONTRAS: • A obrigatoriedade do voto não constitui ônus 
para o país, e o constrangimento ao eleitor é mínimo, compa-
rado aos benefícios que oferece ao processo político-eleitoral;

• O voto obrigatório aumenta a responsabilidade social e 
confere dimensão histórica ao cidadão;

• Ao votar, o cidadão assume papel ativo na determinação do 
destino da coletividade a que pertence, influindo nas priorida-
des da administração pública;

• A omissão do eleitor pode tornar ainda mais grave o atraso 
socioeconômico das áreas pobres do país.
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9. MUDANÇA DO SISTEMA ELEITORAL

O QUE É: Adoção do voto distrital. O voto 
distrital é um sistema pelo qual o eleitor 
não tem a liberdade de votar em qualquer 
candidato. Pode votar apenas nos candida-
tos inscritos pelo seu distrito. Dizem que ele 
funciona melhor nos países que têm somente 
dois partidos políticos (bipartidarismo).

No Brasil, a criação de partidos políticos é 
livre. Ou seja, aqui vigora o pluripartidarismo.

COMO FICA: O país é dividido em pequenas 
circunscrições, e cada uma delas elege um 
candidato. Vence aquele que obtiver mais 
votos.

OS PRÓS: • A grande vantagem do voto 
distrital é que ele permite um alto grau de 
controle, fiscalização e influência do eleitor 
sobre o deputado eleito;

• O parlamentar presta contas periodica-
mente aos eleitores do seu distrito;

• O voto distrital produz amplas maiorias 
e, ainda que artificialmente, ele favorece a 
governabilidade e a estabilidade na ação 
governamental.

OS CONTRAS: • A grande desvantagem do 
voto distrital é que ele acaba favorecendo os 
grandes partidos e conduzindo o país para o 
bipartidarismo;

• O sistema não garante espaço para as 
minorias, que acabam sem representação 
política no Congresso;

8. ELEIÇÃO DE SUPLENTES DE SENADOR

O QUE É: Cada senador é eleito com dois 
substitutos (suplentes). O voto nos dois 
suplentes é chamado de voto “cego” porque 
os candidatos são desconhecidos e não 
aparecem na campanha eleitoral. Também 
não há critério para a escolha do candidato. 
São indicados parentes do candidato a sena-
dor ou financiadores da campanha. Nesse 
último caso, podem prevalecer interesses 
espúrios, como acordos para a divisão do 
tempo do mandato.

Resultado: o eleitor não se pronuncia 
diretamente sobre os nomes dos candidatos 
a suplentes, mas acaba surpreendido pela 
presença deles no plenário do Senado.

O QUE MUDA: As propostas são:
a) Transformar em suplentes os candidatos 

ao Senado que receberam menos votos;
b) Criar uma candidatura específica para o 

cargo de suplente;
c) Possibilitar nova eleição para senador 

em caso de substituições prolongadas.

OS PRÓS: • O sistema atual garante vaga 
no Senado para suplentes que não têm vota-
ção alguma. O eleitor vota no candidato ao 
Senado e não no suplente.

OS CONTRAS: • Os suplentes pertencem ao 
partido ou à coligação dos titulares eleitos e 
comungam das mesmas ideias dos titulares 
que foram respaldadas pelos eleitores.
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• Nas Câmaras de Vereadores, onde há 
proximidade dos eleitores com seus represen-
tantes, não se verificam as vantagens apon-
tadas no voto distrital, que seriam: alto grau 
de controle, de fiscalização e de influência do 
eleitor sobre os eleitos.

veRa Motta

é Advogada e Secretária 
Nacional de Assuntos 
Jurídicos do Partido 
Verde do Brasil desde 
1999. Fundadora do 
PV em São Bernardo 
do Campo (SP) e da 
Central de Orientação e 
Atendimento ao Traba-
lhadorEmpreendedor 
(COATE). Foi secretá-
ria de Cultura de São 
Bernardo do Campo em 
2004 e 2005. Autora do 
livro de poesias “Mulher 
o Suficiente” que virou 
música em parceria 
com Alzira Espíndola e 
gravada por Tetê Espín-
dola, além de outras 
parcerias com Itamar 
Assumpção, Alice Ruiz, 
Jane Duboc, e outros. 
É pós-graduanda em 
Direito Eleitoral e 
Processo Eleitoral. 

Neste mês de Março de 2012, estão previstas votações sobre as reformas 
que estão postas. O que mudou até agora foi muito pouco e das questões 
que podem de fato transformar a política praticada no Brasil, parece, 
pouco se definirá. Financiamento público de campanha que esteve em 
alta tem alguns meses atrás, não parece que ainda está com a mesma 
fôrça. Voto em lista fechada, também teria um prognóstico, mas, as maio-
res siglas partidárias têm posições antagônicas. 

Fechando este artigo que deveria ser mais profundo e extenso – quiçá 
a Reforma Politica – eis que passado o mês da Mulher em função do 
dia 08 – pudesse vir com a alternância nas listas partidárias e maneira 
igualitária – um homem e uma mulher e assim sucessivamente. Citando 
Paulo Leminski (grande e maior poeta brasileiro dos últimos tempos): 
“Custa nada sonhar”.
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A esperada Reforma Política
Paulo Wagner *

No início desta legislatura (2011-2014), 
o Congresso Nacional, de forma indepen-
dente, Câmara e Senado, iniciou importante 
debate sobre a necessidade de uma reforma 
política ampla e profunda, que proporcione 
novas formas de pensar e fazer política, que 
garanta práticas transparentes e democrá-
ticas, nos moldes da que 
a sociedade brasileira 
deseja e aguarda ansio-
samente. 

É importante lembrar 
que naquele momento 
estávamos todos eufóri-
cos com o resultado da 
primeira eleição, sob a 
égide da exigência do 
candidato “ficha limpa”, 
fruto de uma vitoriosa 
campanha popular, 
que recolheu mais de 
1 milhão de assinatu-
ras. Posteriormente, o 
Supremo Tribunal Fede-
ral entendeu que essa 
exigência não valeria 
para as eleições de 2010, 
frustrando assim toda 
aquela euforia e esforço.

É  fato que tanto 
a Câmara quanto o Senado avançaram 
bastante nas discussões sobre o tema, e que, 
para efeito de registro, iniciou-se na Câmara 

dos Deputados, em 2001, e cuja proposta encontra-se 
pronta para votação, desde julho de 2007. Ocorre que 
as duas Casas utilizaram a mesma metodologia, ou seja, 
criaram Comissões Especiais para analisarem todas as 
propostas até então apresentadas em cada uma delas. 

O material que vem sendo analisado pela Câmara 
teve como ponto de partida o financiamento público 
exclusivo de campanha e a modificação das regras do 
sistema eleitoral propriamente dito, englobando questões 
como a forma de escolha dos candidatos pelos partidos; 
a formação da lista partidária; proibição de coligações em 
eleições proporcionais; regras de suplência para senador; 
alteração dos requisitos para apresentação de propostas 
de iniciativa popular e alteração das datas de posse nos 
cargos do Poder Executivo.

A seu turno, a proposta analisada pelo Senado Federal 
trata igualmente de questões específicas e pontuais como 
a redefinição para a suplência de senador; data de posse; 

reeleição; coligações; candida-
tura avulsa; referendo; lista 
fechada; quota para mulhe-
res; mudança de domicílio de 
prefeitos; fidelidade partidá-
ria; cláusula de desempenho 
e financiamento público de 
campanha.

Esse processo está de certa 
forma avançado em relação à 
Câmara. As matérias analisadas 
pelo Senado foram aprovadas 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça, e pela sistemática 
adotada, três foram apreciadas 
em primeiro turno no Plenário, 
antes de serem efetivamente 
aprovadas em definitivo. 
Mesmo assim, há também uma 
tendência de que todas essas 
propostas devam ser submeti-
das a referendo popular, antes 
de entrarem em vigor. 

Pelo andamento dos trabalhos em ambas as Casas 
Legislativas, percebe-se que cada vez mais fica distante 
de se chegar a um consenso, em que todos os anseios da 

“Aquilo que está sendo 
atualmente discutido nas duas 
Casas está muito distante do 

que o que está sendo proposto 
pelos movimentos sociais e 
já foi amplamente discutido 
em fóruns organizados por 

entidades representativas da 
sociedade civil”
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sociedade possam estar contemplados nessa reforma. O imbróglio 
instalado obviamente decorre do fato de que ninguém quer criar 
empecilhos para o desempenho de suas atividades, seja partido 
ou parlamentar. 

Convém ressaltar, que se não houver nova mobilização da socie-
dade, cobrando resultados, possivelmente estaremos fadados a 
ver tais avanços serem aprovados de forma isolada, em regime de 
gota a gota, pouco acrescentando ao conjunto de normas, como 
foi o caso das recentes alterações do sistema eleitoral que cuidou 
especificamente da Propaganda Política (Lei nº 11.300/2006), da 
Minirreforma Eleitoral (Lei nº 12.034/2009) e a própria Lei do Ficha 
Limpa (Lei Complementar nº 135/2010).  

A verdade que deve ser dita é que aquilo que está sendo atual-
mente discutido nas duas Casas está muito distante do que o que 
está sendo proposto pelos movimentos sociais e já foi amplamente 
debatido em fóruns organizados por entidades representativas da 
sociedade civil, a exemplo do movimento intitulado Plataforma 
Pela Reforma do Sistema Político, que congrega inúmeras entida-
des, entre outros fóruns e movimentos. 

O Partido Verde sempre esteve presente nessa discussão e sempre 
estará participando ativamente de todos os debates. Ocorre que, 
de algum tempo, a discussão sobre Reforma Política começa a 
demonstrar que está perdendo força, e com a aproximação das 
eleições municipais deste ano, tudo indica que essa questão será 
mais uma vez postergada, como, aliás, vem sendo há algum tempo.

Paulo WaGneR

é Deputado Federal do 
PV/RN. É membro das 
Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática 
(CCTCI), de Minas e 
Energia (CME), e da 
Comissão Especial de 
Segurança Pública.

“Pelo andamento dos 
trabalhos em ambas as Casas 
Legislativas, percebe-se que 
cada vez mais fica distante 

de se chegar a um consenso, 
em que todos os anseios 

da sociedade possam estar 
contemplados nessa reforma”
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Verdes
no mundo

No final do ano passado, a cidade de Natal (RN) reuniu repre-
sentantes de 10 países americanos para o Encontro Anual da 
Federação dos Partidos Verdes das Américas (FVPA), para fazer 
um balanço dos últimos acontecimentos, traçar as perspectivas 
verdes para 2012 e eleger os novos co-presidentes da Federação.

O encontro internacional foi também uma oportunidade para 
abordar temas importantes que configuram a agenda ambiental 
de 2012: o III Congresso Global Greens (março) e a Conferência 
Rio + 20 (junho).

A Federação também discutiu as questões ambientais brasilei-
ras que preocupam a comunidade  internacional e, por iniciativa 
da Juventude do PV, foi elaborado o documento “Carta de Natal” 
onde os Verdes das Américas se declaram contrários à aprovação 
do novo Código Florestal e à construção da usina de Belo Monte. 

O encontro foi organizado pelo Secretário de Relações Inter-
nacionais do Partido Verde, Marco Antonio Mroz e contou com o 
apoio de Micarla de Souza, prefeita de Natal (a primeira capital 
brasileira governada pelo PV) e da Federação Verde Herbert 
Daniel, representada no evento pelo dirigente Marcelo Silva (CE).

Além dos delegados dos Partidos Verdes da Argentina, Bolívia, 
Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, México, República Domi-
nicana e Venezuela, também integraram a delegação da Colôm-
bia o Governador do Estado da Amazonía Colombiana, Carlos 
Rodrigues, o senador Rodrigo Romero e o prefeito de San Jose 
Del Guaviare, capital do estado de Guaviare, Giovanni Gomez.  
Fizeram parte da representação do Brasil: Fabiano Carnevale, 
Salvador Arnoni, Alexandre Bissoli, Mara Prado, Julia Duppré, 
além de André Fraga e Raphael Rolim da Juventude do PV.

A abertura do Encontro contou com a participação da prefeita 
de Natal, Micarla de Sousa, que ressaltou o pioneirismo do 
Partido Verde, que elegeu na capital potiguar a primeira prefeita 
da legenda no Brasil. “Ficamos muito honrados em receber 
todos esses delegados das Américas para discutir sustentabi-
lidade, preservação das florestas, manejo adequado do lixo 
nas cidades, entre diversos outros temas. Esperamos que Natal 
inspire os participantes deste evento e que daqui possam sair 

Perspectivas para 2012 e 
novos co-presidentes marcam 
encontro da Federação dos 
Partidos Verdes das Américas

decisões e encaminhamentos para nortear a 
política de preservação ambiental de forma 
global”, comentou.

O coordenador do Global Greens (encon-
tro mundial dos Verdes) e representante 
do Partido Verde  Europeu, Juan Behrend, 
enfatizou a importância e a necessidade de 
o Brasil participar do encontro de Dakar que, 
segundo ele, será um divisor de águas para 
o movimento verde mundial. “Precisamos 
ter em mente que a política ambientalista 
pode oferecer soluções para os lugares mais 
castigados do mundo. Mas essas soluções 
precisam ser pensadas e discutidas coletiva-
mente”. Para Behrend, a solução global de 
vários problemas, como violência e pobreza, 
surge com base na política ecológica, que 
tem sua base nas cidades. 

Sobre a posição da FPVA na Rio+20, que 
acontece em junho, Manuel Baquedano, 
co-presidente da Federação e representante 
do Chile, usou do tom catastrófico para sina-
lizar a necessidade de encarar 2012 como 
o ano da Política Ecológica , com foco não 

Fotografias: Mara Prado e Marcelo Silva

a Política Ecológica e a importância do   
   brasil no contexto mundial
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A cidade de natal (Rn) reuniu representantes de 
10 países americanos para o encontro Anual da 

Federação dos Partidos Verdes das Américas (FVPA).
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mais no desenvolvimento sustentável, mas sim no 
fortalecimento de sociedades comprometidas com a 
sustentabilidade e não com o crescimento industrial.

Ele fez um alerta sobre a necessidade de um acordo 
internacional urgente para evitar o colapso ambiental 
mundial. “Se não conseguirmos limitar as emissões 
de CO

2
 para estabilizar a temperatura e interromper 

o aquecimento global, será o fracasso do desenvolvi-
mento sustentável e, por conseqüência, o colapso da 
civilização. Neste sentido, os Verdes precisam ter uma 
posição reacionária e revolucionária diante do desa-
fio de mudar os conceitos de crescimento econômico. 
A sociedade precisa compreender a importância de 
evitar o desperdício, viver melhor com menos, desen-
volver os valores do que é intangível e reduzir a impor-
tância do tangível em nome de uma nova civilização 
comprometida com a sustentabilidade e a cooperação 
mundial”, destacou.

Novos co-presidentes da fPva
A Federação dos Partidos Verdes das Américas apro-

veitou o Encontro de Natal para eleger a nova dire-
ção que irá coordenar os trabalhos nos próximos dois 
anos. Pelo estatuto, foram eleitos em votação direta 
os três co-presidentes que passam a responder pela 
instituição: Manuel Diaz (Venezuela), Carlos Ramón 
(Colômbia) e Margot Soria (Bolívia). 

Pela primeira vez, uma mulher assume a co-presi-
dência da FPVA. Margot Soría ressaltou que o empo-
deramento feminino nos espaços políticos é uma luta 
cinco vezes mais árdua do que para os homens. Além 
dos co-presidentes, também foi escolhido o ombuds-
man da FPVA: Marcelo Lopez, da Argentina.
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Os Jovens Verdes e membros da Federação dos Partidos Verdes das Américas reunidos na 
primeira capital brasileira governada pelo Partido Verde, Natal, RN, durante o Encontro 
Anual da Federação dos Partidos Verdes das Américas, com representações dos Verdes da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, México, República Domi-
nicana e Venezuela, entendem, defendem e acreditam:

1. Que o modelo de desenvolvimento e padrão de consumo que representa o atual 
padrão de economia mundial é perverso e se move em ciclos de crises, afetando os países 
mais frágeis econômica, social e ambientalmente;

2. Que o ideário verde é a preservação de nosso meio natural, a justiça social, a inclu-
são na tomada de decisão e a igualdade (na contraposição da discriminação baseada 
nos gêneros, cor, orientação sexual, origem étnica, religião e classe social, entre outros). 
“Juventude” se define pela combinação de idade e de um progressismo de mente aberta 
e dinâmica, relacionada à sociedade e à política;

3. Que a política se baseia no fortalecimento de todos aqueles jovens sensíveis à questão 
ambiental, outorgando-lhes as ferramentas necessárias para avançar dentro do movimento 
global verde. Assim, apoiamos as organizações, grupos, redes e movimentos compatíveis 
para convergir entre si e participar da formação da identidade dos Jovens Verdes a fim de 
convocá-los para participação efetiva em seus respectivos partidos;

4. Que a prefeita Verde de Natal, Micarla de Souza deve continuar seu trabalho de 
comprometimento sócio-ambiental e gestão pública responsável, tendo total apoio deste 
coletivo jovem em futuras jornadas.

Sendo assim, por entendermos que as questões sócio-ambientais brasileiras são de suma 
importância no contexto mundial, nos posicionamos contrários:

a) às alterações do atual Código Florestal brasileiro, que vergonhosamente já foram 
aprovadas no Senado e Câmara Federal, anistiando criminosos e prejudicando sobrema-
neira os biomas;

b) à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, sendo que 
a mesma não contempla bons índices ambientais e sociais referentes às comunidades 
indígenas locais.

COLeTiVO De JOVenS VeRDeS e FeDeRAÇÃO DOS VeRDeS DAS AMÉRiCAS

caRta dE Natal: 
JOVENS VERDES MANIFESTAM

Natal/RN – 9 de dezembro de 2011
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Reynaldo morais,
Tesoureiro do Partido Verde

O que pensa

Entrevista

Pensar verde – Quanto custa a democracia no 
Brasil e quem paga por ela ?
Reynaldo morais –  Tendo como base a eleição de 
2010, os partidos receberam do Fundo Partidário 
cerca de R$ 201 milhões, e a renúncia fiscal das 
emissoras de TV e rádios chegou a R$ 217 milhões. 
Esse seria o custo direto que, apesar de parecer alto, 
não chega a três reais por eleitor.
Preocupante é o custo indireto, referente às contri-
buições de grandes empresas contabilizadas e às 
outras contribuições obscuras que não são declara-
das na prestação de contas dos candidatos. Apesar 
de não envolver recursos públicos diretamente, essa 
conta é paga também pelo contribuinte com um 
impacto bem maior do que os gastos oficiais.

Pensar verde –  No modelo atual quem sustenta as 
organizações partidárias ?
Reynaldo morais – Atualmente, os partidos políti-
cos podem receber recursos do Fundo Partidário, 
de outras instâncias partidárias e de contribuições 
de pessoas físicas ou jurídicas. No caso do Partido 
Verde, a maior parte dos recursos é proveniente do 
Fundo Partidário, uma pequena parte de contribui-
ções das instâncias estaduais e de contribuições de 
pessoas físicas e jurídicas. Fomos o primeiro partido 
a lançar uma campanha de arrecadação pela 
internet, em 2009, com foco nas contribuições dos 
filiados e simpatizantes.

Pensar verde –  Como é esse 
processo de “financiamento”?
Reynaldo morais – O Fundo Espe-
cial de Assistência Financeira dos 
Partidos Políticos (Fundo Partidá-
rio) é constituído pelas multas e 
penalidades pecuniárias aplicadas 
nos termos do Código Eleitoral e 
leis conexas; por recursos finan-
ceiros que lhe foram destinados 
por lei, em caráter permanente ou 
eventual; e por doações de pessoas 
físicas e jurídicas.
A distribuição dos recursos do 
Fundo Partidário aos Partidos 
Políticos obedece ao seguinte 
critério: 1% divido igualmente 
a todos os partidos que tenham 
seus estatutos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral e 99% 
divididos entre os partidos que 
tenham funcionamento parla-
mentar, na proporção dos votos 
obtidos na última eleição geral 
para a Câmara dos Deputados.
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“Somos o primeiro 
partido a lançar 

uma campanha de 
arrecadação pela 

internet, em 2009”

“Apesar de não 
envolver recursos 

públicos diretamente, 
essa conta é paga 

também pelo 
contribuinte”

Pensar verde –  E as campanhas eleitorais como são pagas ?
Reynaldo morais –  Os partidos políticos, os comitês financeiros e os 
candidatos às eleições de 2012 poderão arrecadar recursos para serem 
aplicados em suas campanhas eleitorais. 
A arrecadação de recursos de qualquer natureza e a realização de 
gastos de campanha por candidatos, comitês financeiros e partidos 
políticos deverão obedecer aos seguintes critérios:
- registro de candidatura ou registro do comitê financeiro, 
conforme o caso;
- inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movi-
mentação financeira de campanha; e
- emissão de recibos eleitorais.
Os recursos financeiros destinados às campanhas eleitorais, respeita-
dos os limites previstos, são os seguintes:
- recursos próprios dos candidatos;
- recursos próprios dos partidos políticos;
- doações, em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, de pessoas físicas;
- doações, por cartão de débito ou de crédito, de pessoa física; 
- doações, em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, de pessoas jurídicas;
- doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos;
- repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário; e
- receitas decorrentes da comercialização de bens e ou serviços e ou 
da promoção de eventos.



PensaR veRde

46

Pensar verde – Como é feita a prestação de contas ?
Reynaldo morais – O candidato, mesmo que tenha renunciado, desis-
tido ou sido substituído, ou mesmo que tenha seu registro indeferido 
pela Justiça Eleitoral, tem obrigação de prestar contas. Da mesma 
maneira, os comitês financeiros e os partidos políticos são obrigados a 
demonstrar seus gastos. 
O prazo para prestar contas é até 06 de novembro de 2012. Os candida-
tos que disputarem o segundo turno, devem fazê-lo até 27 de novem-
bro de 2012, devendo apresentar as contas referentes aos dois turnos 
da campanha.
Cabe ressaltar que a simples ausência de movimentação de recursos 
financeiros não isenta o candidato, o comitê financeiro ou o partido 
político do dever de prestar contas.

É bom destacar também que as sobras de campanhas deverão ser trans-
feridas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, ou à coligação 
partidária, neste caso, para divisão entre os partidos que a compõem.

Pensar verde – Estamos em ano eleitoral, existe algum passo-a-passo 
financeiro para as campanhas?
Reynaldo morais – O candidato deve seguir o seguinte roteiro, mas 
sempre observando a Lei 9.504/97, que estabelece normas para as 
eleições:
I – Arrecadação de Recursos: após o registro da candidatura, inscrição 
no CPNJ, abertura de conta específica e emissão dos recibos eleitorais.
II – Realização de Gastos.
III – Prestação de Contas .

“Cabe ressaltar que a 
simples ausência de 

movimentação de recursos 
financeiros não isenta 
o candidato, o comitê 

financeiro ou o partido 
político do dever de 

prestar contas”
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Reynaldo MoRais

Pensar verde – Como o candidato pode 
saber que está no caminho certo?

Reynaldo morais – Inicialmente, o candi-
dato deve se conscientizar que é o maior 
responsável por suas contas eleitorais. 
Por isso, deve acompanhá-las atenta-
mente e procurar organizar todas suas 
receitas e despesas. Além disso, os recur-
sos financeiros devem passar por sua 
conta específica de campanha e todas as 
despesas precisam ser comprovadas com 
a documentação necessária. 

é Tesoureiro do 
Partido Verde. 
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A Fundação Verde Herbert Daniel é uma instituição 
criada pelo PV, com o objetivo de promover a troca 
de experiências e ideias, a �m de produzir políticas 
públicas consoantes com o ideário VERDE.

www.fvhd.org.br


