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Editorial
Mais uma edição da Pensar Verde e novamente o tema Cidades. Assunto prioritário 

em 2012, ano em que os municípios brasileiros irão eleger seus prefeitos e verea-
dores. Isso significa, no mínimo, que os cidadãos escolherão as melhores propostas 
para solucionar problemas que acometem cerca de 84% da população brasileira, 
configuração de um Brasil que vive em áreas urbanas.

Concluímos, com esta quinta edição, o ciclo de debates que ajudou a consolidar o 
pensamento verde pelo Brasil. Para tanto, convidamos sete pré-candidatos a prefei-
turas de diferentes cidades brasileiras. De Rondônia ao Rio de Janeiro, optamos pela 
diversidade e troca de experiências. 

Esperamos que, mais uma vez, esta publicação sirva de subsídio e inspiração para 
ações políticas em prol de uma economia verde e criativa em cidades sustentáveis, 
com qualidade de vida para o cidadão.

Como já tem sido nossa prática, a Revista Pensar Verde foi atrás de experiências para 
facilitar a replicação de boas iniciativas pelo país. Conversamos com o ex-secretário 
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da cidade de São Paulo, 
Marcos Belizário, que viabilizou inúmeras ações para ampliar a acessibilidade e a 
inclusão na cidade. 

Acesso que, de certa forma, também se relaciona com a questão indígena no país. 
Acesso à terra, às origens e à biodiversidade. Sobre os índios e para os índios. A Pensar 
Verde traz dois pontos de vista que deságuam na necessidade de um olhar objetivo e 
cuidadoso sobre a demarcação das terras indígenas, seus povos e sua biodiversidade.

Biodiversidade esta que está cada dia mais ameaçada. O aumento da desertificação 
no semiárido é reflexo do desmatamento da caatinga e da intervenção predatória do 
homem neste bioma, acrescido da questão social, que forma um bolsão de pobreza 
nas regiões castigadas pela seca. São artigos que fazem um alerta, promovem uma 
reflexão sobre o tema.

Para finalizar, temos a entrevista com o deputado federal Sarney Filho, que abre 
o jogo em relação ao futuro da bancada e faz um balanço da atuação dos verdes.

Que este número contribua para nossa reflexão!

Boa leitura!
Conselho Editorial
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Expediente

você sabia?

De acordo com o Censo IBGE 2010, 
existem 817 mil índios distribuídos 
em 688 terras indígenas. Segundo a 
Funai, essas terras são responsáveis 
pela preservação de 30% da biodiver-
sidade brasileira. 
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Os Desafios 
das Cidades 
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A arte da designer Marcela Nunes e do 
criativo francisco Jardim, foi pensada da 
seguinte forma: a árvore com os ícones é 
o que temos hoje, cidades que ainda não 
são ecologicamente corretas, cinza de 
poluição e os ícones são justamente os 
temas debatidos. Em segundo plano na 
imagem, temos o que esperamos ser o 
futuro, cidades verdes e sutentáveis.
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Os  Desafios
das Cidades

Os Desafios das Cidades foi o tema da mesa redonda que a Funda-
ção Verde Herbert Daniel e o Partido Verde realizaram em 31 de 
maio em Belo Horizonte - MG.

 Esse debate encerra o ciclo de matérias sobre cidades sustentá-
veis, que vem sendo publicado desde o primeiro número da revista.

O debate, mediado pelo Secretário Nacional de Cidades do PV, 
Osvander Valadão, contou com a presença do Presidente do Conse-
lho Curador da Fundação, Marcelo Silva, e do Presidente Nacional 
do PV, José Luiz Penna. 

Para entender as cidades e seus desafios, dentro de suas pecu-
liaridades, estavam presentes pré-candidatos de sete importantes 
municípios de diversas regiões do Brasil: Délio Malheiros, de Belo 
Horizonte - MG; Aspásia Camargo, do Rio de Janeiro - RJ; Sandro 
Locutor, de Cariacica - ES; Marcelo Bluma, de Campo Grande - MS; 
Reynaldo Moraes, de Aracaju - SE; Dr. Guimarães, de Sobral - CE; 
Lindomar Garçon, de Porto Velho - RO.

Foram cinco temas em quatro questionamentos acerca das difi-
culdades para alcançar a qualidade de vida nas cidades brasileiras: 
violência nos municípios,  universalização de direitos básicos e 
acesso à saúde e à educação, deslocamento urbano e a questão 
do lixo e saneamento básico.
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O vídeo com a íntegra da mesa-redonda pode ser 
assitido em www.fvhd.org.br.
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Os Desafios das Cidades
Mesa redoNda:

Os pré-candidatos puderam, em um curto espaço de tempo, 
traçar as linhas gerais que vão nortear suas gestões. Mas muito 
ainda pode e será falado. Há outros desafios das cidades que ainda 
precisam ser discutidos e outros pontos que pedem um aprofun-
damento da questão. 

 Afinal, 84% da população brasileira já moram em cidades, o 
que implica que o poder local é uma bandeira muito importante. 

O Brasil é governado pelos municípios e a sustentabilidade das 
cidades depende da integração das políticas. 

Conforme reforçou o presidente da Fundação Herbert Daniel, 
Marcelo Silva, uma vez que “moramos na cidade, cuidar dos muni-
cípios é a bandeira que precisa ser levantada, pois é a esfera mais 
cobrada pela população. Trânsito, pobreza, moradia, violência, 
drogas, há muito que conversar e debater e, com a socialização das 
informações, boas práticas podem ser replicadas por todo país”.

Ao longo da mesa-redonda, o presidente do PV, José Luiz Penna, 
pediu a palavra e, entre um tema e outro, pontuou questões rele-
vantes e instigou debatedores e participantes acerca de assuntos 
que também afetam o município, como a criação dos cinturões 
verdes. Fazendo coro à necessidade de publicar as ideias e ampliar 
o horizonte dos debates, Penna aproveitou a oportunidade para
incentivar os pré-candidatos às eleições municipais a utilizarem a 
legenda para difundir ideias modernas. 

Penna incluiu, por exemplo, a questão da segurança alimentar 
e de como o município pode lidar com isso, inclusive no que diz 
respeito à governança e ao código florestal. Outro ponto instigado 
pelo presidente do partido foi o de avaliar o potencial econômico 
das cidades e propor mudança de atividades produtivas para que 
se tornem competitivas globalmente. 

Fotografia: Daniela de Carvalhaes
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“Prefeituras carregam o Brasil nas costas” 

“Hoje temos cidades segmentadas, estratificadas, 
com modelo urbano excludente. Ambiente favorável 

para o crescimento da violência” 

“A boa gestão multiplica o pouco recurso”  

“nos dois casos, da saúde e educação, recurso 
tem, basta saber utilizar”

“É preciso encarar a saúde com os olhos 
da qualidade de vida nos municípios” 

“É hora de pensar de forma sustentável e de 
encarar o município como motor do país” 

“É preciso resolver o problema de falta de casas de 
apoio aos usuários de drogas, principalmente de crack, 
com ressocialização desses jovens e sua recuperação”

[Marcelo Bluma]

[Sandro Locutor] 

[Reynaldo Moraes] 

[Aspásia Camargo] 

 [Lindomar Garçon]

[Dr. Guimarães]

[Délio Malheiros]
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reynaldo moraes, araCaju - se  
− A discussão sobre violência urbana vai 

além da questão de armar mais ou menos 
as guardas municipais.

− É preciso pensar num modelo de desen-
volvimento urbano em que os centros funcio-
nem de dia e não fiquem vazios de noite.

− A violência acha espaço no vazio, em 
lugares que não foram apropriados. Preci-
samos revitalizar os centros das cidades, 
encontrar maneiras de planejá-los, valori-
zando os cidadãos e aumentando a sensação 
de segurança. 

dr. Guimarães, sobral - Ce 
− A questão da violência abrange repressão 

e prevenção. Delegar repressão a uma guarda 
municipal é pouco.

− Resta ao município prevenir principal-
mente o narcotráfico, bem como investir na 
educação e na conscientização das pessoas.

− Um bom meio de prevenir a violência 
é implementar a escola em tempo integral 
para atender principalmente os jovens mais 
carentes e em situação de risco. 

sandro loCutor, CariaCiCa - es
− A solução para a prevenção contra 

a violência não está exclusivamente nas 
guardas municipais, mas em elementos 
aliados como o videomonitoramento, a 
iluminação pública e a melhor utilização 
dos recursos que já existem, dos impostos 
que o cidadão paga. 

− A valorização da vida e da família é 
uma aliada na prevenção contra o uso de 
drogas, bem como uma aproximação com o 
programa Saúde da Família, em que os agen-
tes comunitários podem fazer um trabalho 
de conscientização.

− Os municípios ficam em desvantagem 
com a brandura das leis para punir a violên-
cia e a impunidade reforça o crime. 

Violência nos municípios brasileiros

A violência nos municípios é um grande desafio. O que 
uma cidade precisa para combater a criminalidade?

délio malHeiros, belo Horizonte - mG 
− O investimento em iluminação pública é 

um fator de prevenção contra a violência. É 
necessário rever as funções da guarda muni-
cipal, pois, em muitas cidades, como é o caso 
de Belo Horizonte, os agentes estão apenas 
aplicando multas de trânsito.  

− A implantação da escola integral e a 
abertura dos espaços escolares no período 
da noite são ótimas medidas para afastar os 
jovens de situações de risco. 

− Os problemas causados pelo abuso de 
álcool também são preocupantes e apontam 
para a necessidade de se discutir os horários 
de funcionamento de bares e estabelecimen-
tos que vendem bebidas alcóolicas. 12% dos 
atendimentos em prontos-socorros de Belo 
Horizonte, por exemplo, se devem a proble-
mas causados pelo abuso de álcool.  

− Outra medida preventiva contra a violên-
cia é a informatização de atividades poli-
ciais – boletins de ocorrência via internet, 
retrato falado on-line, uso de redes sociais 
para coletar e difundir informações de segu-
rança, circuito integrado entre as polícias 
para fiscalização de trânsito e das ruas – a 
fim de propiciar uma melhoria de foco do 
atendimento da Polícia Militar. 

− A criação de programas de proteção à 
criança e ao adolescente a fim de mantê-los 
longe das drogas também é uma importante 
medida preventiva. 

− Em resumo: uma prevenção eficaz contra 
a violência deve aliar tecnologia, criatividade, 
guarda municipal e orçamento.

lindomar Garçon, Porto VelHo - ro  
− A responsabilidade da segurança pública 

é do Estado.
− Uma medida de prevenção contra a 

violência é investir em lazer, pois ele é uma 
das maneiras de afastar os jovens de situação 
de risco social. 
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− Se o problema da violência já está instau-
rado, também é importante pensar em medidas 
de recuperação, tais como casas de apoio aos 
usuários de drogas, principalmente de crack, com 
ressocialização para aqueles que se encontram 
em recuperação.

− Um trabalho integrado de investimento em 
iluminação pública de qualidade e outras medidas 
administrativas também é importante aliado para 
a prevenção da violência, sem que se deixe de lado 
a prevenção de caráter social.

asPásia CamarGo, rio de janeiro - rj
− A competência para cuidar da segurança 

pública não é apenas dos municípios, mas do 
Estado. O agravamento da situação no Rio de 
Janeiro pode servir de exemplo para os outros 
municípios. Se o governo federal não faz sua parte 
nas fronteiras, abre-se espaço para a entrada de 
armas e drogas. O município é uma vítima da 
falha do Estado. 

− Em municípios de regiões metropolitanas, 
a polícia estadual sai da sua função e acaba por 
preencher uma lacuna deixada pelo poder federal.

− A polícia comunitária, que seria função das 
guardas municipais, precisa ser melhor aparelhada. 

− É imprescindível o empenho dos parlamen-
tares na criação de leis eficientes e do judiciário 
na aplicação dessas leis. Algumas questões preci-
sam ser repensadas, tais como pequenos delitos; 
endurecimento de determinadas penas; política de 
combate às drogas; acolhimento de dependentes 
químicos; melhoraria das polícias.

marCelo bluma, CamPo Grande - ms  
− É necessária a retomada do planejamento 

urbano que foi esquecido e sucumbiu ao mercado 
imobiliário, que se apropriou dos espaços urba-
nos. Essa medida seria importante para diminuir 
os espaços de exclusão. 

− Os municípios precisam utilizar a internet para 
combater a violência. 
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marCelo bluma, CamPo Grande - ms
− A saúde no município é um problema de gestão, uma vez que 30% 

do orçamento são para os gastos e 70% são para o custeio. A educação 
obedece à mesma lógica: “Fazemos educação e saúde com pessoas, 
precisamos mudar a lógica dessa gestão”.

− Boas alternativas são mudar a lógica do pagamento, remunerar 
melhor os profissionais da saúde e da educaçao e investir mais nas 
duas áreas.

asPásia CamarGo, rio de janeiro - rj
− Na saúde, 30% do problema advêm de falta de recursos e 70% 

do problema podem ser resolvidos com base na melhor gestão 
dos recursos.

− Existe uma má distribuição dos recursos disponíveis para a saúde. 
− É necessário investir em saúde da família. 
− As más gestões causaram o quadro de emergencialização da saúde. 
− Na educação, hoje em dia, não há mais problema de evasão esco-

lar, e sim de analfabetismo funcional. O problema é a má remunera-
ção do professor, a falta de educação integral e a falta de mobilização 
de recursos para romper o atraso.

lindomar Garçon, Porto VelHo - ro 
− É imprescindível a valorização dos servidores, principalmente da 

saúde e da educação, a fim de elevar a autoestima e evitar perseguições.
− Investir 15% na saúde. 
− Investir na saúde também é fazer gestão, assim como investir 

em educação. 

Saúde e Educação

A saúde brasileira, para ser, de fato, universal, precisa de mais 
recursos ou de melhor gestão? O acesso à educação brasileira melho-
rou? O que uma cidade precisa para melhorar o acesso à educação, 
diminuir a evasão escolar e melhorar a qualidade do ensino?
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délio malHeiros, belo Horizonte - mG
− Saúde é o maior problema das capitais e regiões metropo-

litanas. Em Minas Gerais, por exemplo, 48% dos atendimentos 
nos hospitais da capital são a pacientes do interior do estado.

− Os municípios precisam implantar uma gestão descentrali-
zada, que não dependa nem sobrecarregue as cidades maiores 
ou as capitais.  

− A baixa remuneração dos agentes da saúde da família e dos 
professores municipais são complicadores da atual situação dos 
setores de saúde e educação.

− A terceirização não é a melhor alternativa, mas o investi-
mento nos próprios servidores públicos da educação e da saúde. 

sandro loCutor, CariaCiCa - es
− Investir em saneamento é parte da prevenção de doenças.
− Valorizar o programa saúde da família é importante, pois, 

além de desafogar a rede de saúde, proporciona atenção espe-
cial às famílias, cria um vínculo e uma interlocução da popula-
ção mais carente com a prefeitura. 

− A baixa remuneração dos profissionais de saúde e dos agen-
tes comunitários é um complicador para a melhoria da saúde.

− Com relação à educação, é importante o acompanha-
mento da prática profissional, a capacitação e a valorização 
do quadro funcional. 

− É necessária uma fiscalização mais eficiente com relação aos 
recursos do Fundeb, a fim de saber como têm sido aplicados. 

− Também são boas medidas para melho-
ria da saúde e da educação a contratação 
de equipes técnicas na prefeitura, o investi-
mento em planejamento e em bons gestores 
para orientar as políticas da prefeitura.

dr. Guimarães, sobral - Ce
− Gestão é planejamento, logo a eficiência 

encontra sua base em projetos desenvolvidos 
por executivos.

− É imprescindível a profissionalização 
da gestão. 

reynaldo moraes, araCaju - se
− O governo é o que mais arrecada e o que 

menos aplica em saúde.
− É preciso, então, melhorar o gerencia-

mento da saúde, promover diálogo com os 
sindicatos, profissionalizar a gestão e comba-
ter a corrupção. 

− Para a educação, é preciso entender que 
a evasão não é problema, e sim o nível baixo 
de aprovação. 

− A qualidade do ensino está diretamente 
relacionada com a remuneração dos profes-
sores, por isso é preciso aumentar o salário 
desses profissionais.
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reynaldo moraes, araCaju - se
− É preciso valorizar o cidadão e seu deslocamento por meio de investi-

mento no transporte coletivo; aumentar e fiscalizar a frota de veículos; criar 
corredores e meios alternativos para os transportes coletivos; investir em 
transportes mais rápidos e em tecnologia mais avançada e limpa; desmotivar 
o uso de automóveis. 

dr. Guimarães, sobral - Ce
− O transporte público de baixa qualidade estimula as pessoas a saírem 

menos de casa e a conviverem menos, o que também prejudica a qualidade 
de vida nas cidades.

− É preciso investir em mobilidade eficiente, como veículos leves e metrôs; 
pensar em calçadas e acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida.

sandro loCutor, CariaCiCa - es
− É preciso pensar na relação entre a mobilidade urbana e a qualidade 

de vida nas cidades; reduzir o incentivo à indústria de automóveis, uma vez 
que é o município quem paga a conta. 

− Na região metropolitana de Vitória, por exemplo, 75% da poluição do 
ar são provenientes de veículos.

− Excelentes medidas são a substituição do óleo diesel usado pela frota 
do transporte coletivo por combustível menos poluente; a expansão dessa 
iniciativa para os caminhões e veículos que prestam serviços para as prefei-
turas; a exigência de veículos que poluam menos; a construção de ciclovias, 
que facilitariam o ir e vir urbano e promoveriam a saúde. 

− Transporte e mobilidade urbana requerem técnicos competentes que 
façam e executem bons projetos sem perder investimento.

Deslocamento Urbano

Qualidade de vida é urbanismo verde. Melhorar o trânsito e 
facilitar o ir e vir do cidadão garante qualidade de vida. O 
que pode ser feito para melhorar o deslocamento urbano?

délio malHeiros, belo Horizonte - mG
− Não se pode esquecer que a frota de motocicletas tem aumentado, o que poderia ser 

evitado se as passagens de ônibus fossem menos caras.
− É necessário resolver a falta de subsídio no setor do transporte, pois os municípios 

arrecadam e não reinvestem. 
− Boas soluções seriam criar um imposto que incida sobre a gasolina a fim de onerar 

quem anda muito de carro; implantar a utilização de prestação de serviços pela internet 
para evitar o deslocamento do indivíduo para, por exemplo, fazer um trâmite em cartório 
ou registrar um boletim de ocorrência; criar um pedágio de preço elevado no centro das 
cidades, já que proibir o trânsito de veículos é inviável e não funciona; firmar parcerias 
público-privadas (PPP) para a construção estacionamentos subterrâneos; estimular o uso 
de bicicletas como meio de transporte; investir em renovação da frota com tecnologia, tais 
como veículos leves sobre trilhos e/ou veículos menos poluentes.  
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lindomar Garçon, Porto VelHo - ro
− Boas soluções seriam deixar o cidadão na sua localidade; 

mudar o planejamento urbano; proporcionar serviços em 
todas localidades das cidades a fim de evitar deslocamento 
para bancos, cartórios e outros tipos de serviços que normal-
mente só estão disponíveis em zonas centrais; firmar parcerias 
com as prestadoras desses serviços poderia ajudar; subsidiar a 
migração de indústrias e empresas para as regiões onde está 
a mão de obra. 

− Também é importante investir em capacitação técnica, 
com aumento de quadro de funcionários que pensem em solu-
ções de mobilidade nas cidades. Com isso, expandir ações e 
projetos técnicos, como ciclovias, sincronização de semáforos, 
conscientização de motoristas; melhorar os ônibus e as frotas, 
inclusive investindo na qualidade das ruas, o que possibilitaria 
uma contrapartida para evitar o aumento das passagens. 

asPásia CamarGo, rio de janeiro - rj
− É preciso melhorar, de forma integrada, o transporte de 

massa na capital e nas regiões metropolitanas.
− Em cidades maiores, a solução precisa ser tomada em 

conjunto, para pensar um projeto metropolitano de transporte 
coletivo e de massas sem remendos. 

− Boas medidas seriam o subsídio de passagens para 
baratear o custo; o incentivo à intermodalidade - bicicleta, 
a pé, metrô, VLTs -, para diminuir o tempo de desloca-
mento; o investimento em capilaridade das redes, pois 
atualmente as cidades têm poucas linhas, sem uma rede 
abrangente; a diminuição do número de pessoas transpor-
tadas; a liberação dos centros das cidades com a proibição 
do tráfego de automóveis.

marCelo bluma, CamPo Grande - ms
− Nas cidades com um milhão de habitantes ou mais, pode-

ria se pensar em polinucleação, uma vez que o pêndulo atual 
centro-bairro inibe investimentos, inclusive em transporte.

− Outras soluções seriam segurar a expansão irresponsável 
do setor imobiliário, enquadrando-o na lógica do planeja-
mento urbano da cidade; investir em transporte de massa, 
como os VLTs elétricos, de tecnologia limpa, que desafoguem 
os centros das cidades; estudar a alteração nos horários das 
cidades - início e término do expediente de escolas, comércio 
e órgãos públicos –, para amenizar os problemas já existentes. 
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Lixo e saneamento básico

A correta destinação do lixo e o saneamento básico 
também são preocupações que legitimam a busca pela 
qualidade de vida. O que pode ser feito em relação ao 
lixo e ao esgoto num município?

marCelo bluma, CamPo Grande - ms
− O correto tratamento do lixo é uma questão de vontade 

política e talvez seja resolvida com a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos.

− É preciso repensar a cultura que deixa o lixo e o sanea-
mento fora da pauta das políticas sob a justificativa de que 
custam muito caro e aparecem pouco; pensar sobre o destino 
do resíduo da construção civil, que tem um volume cada vez 
maior e é depositado em nascentes e margens; criar uma cultura 
ambiental; investir em saneamento básico que integre água e 
esgoto; tratar esse esgoto de forma adequada.

− Talvez seja complicado para muitos municípios conseguirem 
conduzir com eficiência as questões dos lixões e do saneamento.

asPásia CamarGo, rio de janeiro - rj
− As leis de erradicação dos lixões são boas, mas a Política 

Nacional de Resíduos não proporciona os recursos necessários 
para viabilizar sua implementação.

− A universalização do saneamento básico prevê a coleta de 
água e esgoto até 2040, mas os recursos do FGTS destinados ao 
problema não são suficientes, além da falta de capacidade e 
competência do Ministério das Cidades para fazer as obras, uma 
vez que não há um projeto executivo. 

lindomar Garçon, Porto VelHo - ro
− É preciso entender que o saneamento básico, com água 

tratada para a população, diminui doenças e combate vermi-
noses, ou seja, o impacto do cuidado com o lixo, esgoto e água 
reflete-se em várias áreas, principalmente na saúde da população. 

délio malHeiros, belo Horizonte - mG
− É importante manter o desafio de proibir o uso de sacolas 

plásticas, pois deu certo; avaliar a qualidade do saneamento; 
criar usinas de compostagem e centro mineiro de resíduos sóli-
dos; combater os lixões e proporcionar a educação ambiental.

sandro loCutor, CariaCiCa - es
− É necessário que o município se preocupe com as famílias 

que vivem do lixo e, ao eliminar os lixões, dar outras oportuni-
dades de sobrevivência para essas famílias.
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− Outras medidas seriam investir em saneamento, em profissionais 
com boa capacidade técnica e em bons gestores; conscientizar a popu-
lação, que pode ser parceira na solução dos problemas; trabalhar em 
parceria com as escolas e com os agentes comunitários de saúde para 
mobilizar a população; melhorar a técnica dos projetos para que os 
programas não esbarrem na burocracia. 

dr. Guimarães, sobral - Ce
− Exemplos como um lixão, comandado por uma cooperativa que 

atua de forma livre e imprudente há 20 anos na região de Sobral, sem 
margem para a mudança na realidade da cidade, devem ser combatidos.

− A questão do lixo na cidade de Sobral, por exemplo, vai além da 
gestão da prefeitura e do cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos, 
pois é preciso romper o ciclo atual: é uma questão de polícia, que 
requer compromisso e coragem. 

reynaldo moraes, araCaju - se
− Eliminar os lixões é prioritário e uma ação de cidadania. 
− É preciso eliminar e tratar o lixo; implementar uma política de 

conscientização que promova a redução do lixo atualmente produzido.  
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Política 
Indigenista

A situação dos índios no Brasil e das terras que eles ocupam. 
Cada vez mais é necessário que se formulem políticas afirmativas 
específicas para os povos indígenas. Suas terras são responsáveis 
por preservar 30% da biodiversidade brasileira. Além da cultura, 
do saber tradicional e do patrimônio genético. 

A política indigenista precisa abranger questões da terra, 
educação e saúde. Mas como os índios estão sendo ouvidos? 
Qual a participação cidadã dos povos indígenas na construção 
dessas diretrizes e ações? 

O artigo de Álvaro Tukano aborda, sob o ponto de vista de lide-
rança indígena, a falta à representatividade e acesso dos povos 
indígenas na criação dos mecanismos legais e regulatórios que 
visam a preservação das culturas indígenas, por meio da garantia 
de suas terras, e ao desenvolvimento de atividades educacionais 
e sanitárias. Como ele mesmo diz, ainda falta a voz do índio no 
Congresso Nacional.

Já o sociólogo PhD Thomas Mitschein aprofunda a problemá-
tica da preservação das terras indígenas, que são também terre-
nos de proteção ambiental. Ele sugere e aponta uma forma de 
autogestão das terras indígenas e toca em um ponto polêmico: 
o financiamento da sustentabilidade nesses territórios com a 
utilização do REDD para isso. 
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O desafio da proteção dos 
territórios indígenas na Amazônia 
e a proposta do REDD 

tHomas a. mitsCHein

álVaro tukano

A luta indígena por uma maior 
participação política
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Thomas A. Mitschein *

Em seu estudo clássico sobre “A Integra-
ção das Populações Indígenas no Brasil 
Moderno”, Darcy Ribeiro (1993) aponta três 
atitudes que caracterizam a inter-relação 
entre as etnias tribais e a sociedade nacional: 
a etnocêntrica, a absenteísta e a romântica.

A primeira, defendida tradicionalmente 
pelos missionários da Igreja Católica e pelos 
interessados nos índios como mão de obra 
ou na espoliação das terras que ocupam, 
entende os indígenas como seres primitivos 
que, ao cultivarem costumes como poliga-
mia, antropofagia, nudez etc., representam 
uma “vergonha para um ’povo civilizado’ 
(ibid. p. 193) e, por esta razão, devem ser 
forçados a se adaptar aos modos de vida da 
cultura dominante. 

A segunda está ancorada numa visão que 
encara “a extinção do índio como etnia 
“como resultado inevitável do avanço da 
modernização da economia nacional, defen-
dendo, inclusive, o princípio de que os seus 
remanescentes devem receber o mesmo 
tratamento como os brasileiros que vivem em 
condições de “penúria e ignorância” (ibid., 
p. 194) porque “somente juntos, índios e 
camponeses, se redimirão, um dia, da situa-
ção de miséria em que se encontram” (ibid).

E a terceira, na tradição de Cândido 
Rondon, concebe os “índios como gente 
bizarra, imiscível na sociedade nacional que 

deve ser conservada com as suas caraterísticas originais” (ibid.), 
exigindo por parte do Estado a implementação de medidas que 
preservem as culturas tribais. 

Porém, enquanto as duas primeiras atitudes simplesmente 
se abstraem do fato de que os indígenas estão sujeitos a um 
processo de “conjunção  da cultura tribal com a sociedade nacio-
nal que pode conduzi-los a um colapso, por perda de gosto de 
viver, desespero diante do destino que lhes é imposto, seguido 
de desmoralização e extinção” (ibid. p. 195), a terceira, mesmo 
tendo sido criticada de privar os silvícolas dos seus direitos de 
cidadãos, “garante aos índios a liberdade de permanecerem 
índios e deixarem de sê-lo,  quando as condições sociais o permi-
tam e quando eles vejam vantagem em assumir a condição do 
brasileiro comum” (ibid. p. 207).

 No entanto, por mais que a Constituição brasileira de 1988 
tenha reconhecido explicitamente o direito dos índios ao 
usufruto de suas terras, se considerarmos que, devido ao avanço 
desordenado da fronteira amazônica, estas mesmas terras estão 
sofrendo intensas agressões por parte de atores externos, como 
madeireiros, fazendeiros, trabalhadores sem terra, garimpeiros, 
biopiratas ou rizicultores, e se levarmos em conta ainda que, 
diante de fatores como o emagrecimento de órgãos como a 
FUNAI, esta vulnerabilidade territorial não está sendo comba-
tida com afinco e eficácia, neste caso cresce, para os índios, o 
risco de serem integrados em números maiores à “massa de 
trabalhadores sem terra, como seu componente mais indefeso 
e mais miserável” (ibid.). 

Trata-se de um quadro altamente problemático que, ao acele-
rar a erosão daquela liberdade dos indígenas, à qual se refere 
Darcy Ribeiro em sua mencionada publicação, coloca na pauta 
política a mobilização urgente de recursos técnico-financeiros 
que viabilizem a implementação de estratégias efetivas de prote-
ção dos territórios tribais. 

E, a partir daqui, entra na mesa da discussão a proposta do 
REDD+, advogando o apoio financeiro a atividades que visam à 
redução de emissões oriundas do desmatamento e da degrada-
ção florestal, à conservação dos estoques de carbono florestal, 
ao manejo florestal sustentável, bem como ao fortalecimento 
dos estoques do carbono florestal.      

Neste contexto, vale ouvir Márcio Santilli (2010, p. 16) que fez 
parte do grupo de pesquisadores brasileiros e norte-americanos 
que apresentaram, durante o encontro da COP-3 em 2003, reali-

O desafio da proteção dos 
territórios indígenas na Amazônia 
e a proposta do REDD 
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zado em Milão, a ideia de incluir, na contabilidade dos Green House Gases dos 
países em desenvolvimento aquelas emissões que são evitadas pela redução 
do desmatamento e da degradação florestal.       

“O estoque total estimado para as terras indígenas já reconhecidos na 
Amazônia brasileira – ele escreve – é de 14 GTC (considerado somente o 
carbono da biomassa aérea), o que corresponde ao volume total das emissões 
globais de seis meses. Se, por hipótese, os povos indígenas que vivem nessas 
terras decidem fazer uso através da supressão da floresta de até 20% de sua 
extensão, o que é legalmente possível, realizaríamos emissões futuras da 
ordem de 2,8 GTC, o que representaria 460% do volume de emissões que o 
Brasil pretende reduzir até 2020. Atualmente as emissões brasileiras são da 
ordem de 0,61 GTC (MTC 2009) e, com uma redução média de 37%, será de 
0,41 TC em 2020, conforme as metas voluntariamente registradas no âmbito 
da ONU. Note-se que várias dentre as maiores terras indígenas ou polígonos 
contínuos de terras têm extensão maior do que a de países independentes e 
estão dotados de estoques e de outros serviços climáticos que também têm 
escala de país. Significa que projetos “locais” que venham a ser desenvolvidos 
nessas terras têm potencial climático muito significativo (...)”.      

E, caso as implicações técnicas de sua implantação fossem resolvidas exito-
samente, mobilizariam recursos financeiros numa dimensão que certamente 
proporcionaria – como o próprio Santilli (ibid., p 14) acrescenta – “maiores 
chances de se desenvolverem modelos de ocupação humana e econômica 
mais compatíveis com a sustentabilidade futura da região”.

Entretanto, por mais que na COP - 15 de 2009, ocorrida em Copenhagen, o 
Órgão de Apoio Científico e Tecnológico da Convenção do Clima tenha realçado 
a necessidade de engajar no âmbito do REDD os povos da floresta, não há 
falta de vozes nas entidades representativas das populações indígenas que 
manifestem a sua oposição contra essa proposta de trabalho. 

 A título de exemplo, mencionamos os Miembros de la  Inicitiava de Pueblos 
Indigenas sobre Evaluaciones Bioculturales de Cambio Climatico (IPPCA) que, 
em sua declaração de Durban, África do Sul, no 26 de novembro de 2011, 
destacavam que:

• “O REDD es uma respuesta neoliberal, impulsada por los mercados, que conlleva a la 
comodificación de la vida e socava los valores holísticos comunitários y nuestra gobernanza”.

• As políticas neoliberais têm incentivado “la mercantilizacion de la naturaleza“, colo-
cando em xeque nos “países en vias de desarrollo (...) sistemas tradicionales de la tenencia 
colectiva de la tierra”.

•  Os países do Norte acumularam uma dívida ecológica junto ao Sul, pela qual até hoje 
não têm pago nenhum tostão.

• O REDD não deterá o global warming, já que permite aos seus financiadores continuarem 
contaminando a atmosfera.

• Não há como descartar o risco de que uma parte dos fluxos financeiros mobilizados 
pelo REDD acabem ficando nos bolsos de intermediários e não na mão daqueles que devem 
cuidar da floresta.

• Governos dos mais diversos países que favorecem o REDD incentivam, ao mesmo tempo, 
atividades de pecuária, de mineração etc. até em terras indígenas.

• Em alguns casos – sobretudo na Ásia –, plantações de monoculturas, realizadas sob o 
manto da mitigação de gases efeito estufa, estão destruindo a biodiversidade e erodindo 
as bases de sobrevivência das populações tradicionais. 

 
de acordo com a Organi-
zação das nações Unidas, 
Redução de emissões por 
desmatamento e degra-
dação Florestal (Redd) 
é um esforço para criar 
um valor financeiro para 
o carbono armazenado 
nas florestas, oferecendo 
incentivos para os países 
em desenvolvimento redu-
zirem as emissões e inves-
tirem na baixa emissão de 
carbono como caminho 
para o desenvolvimento 
sustentável. “Redd +” vai 
além de desmatamento 
e degradação florestal e 
inclui o papel da conser-
vação, do manejo susten-
tável de florestas e do 
aumento dos estoques de 
carbono florestal.

redd e redd+
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Sem dúvida alguma, trata-se de uma argumentação 
legítima que dirige a sua crítica contra as regras do 
funcionamento de um sistema econômico interna-
cional que, em virtude da preponderância do setor 
financeiro, segue a lógica de um capitalismo de cassino 
que, movido pelo aparente poder transcendental do 
dinheiro (Marx), tem transformado até os mercados 
para alimentos básicos em objetos de especulação, 
aumentando a insegurança alimentar das populações 
de baixa renda no hemisfério Sul, onde, segundo dados 
da FAO, quase um bilhão de pessoas passam fome lite-
ralmente. E se o tiro de sua artilharia acaba acertando 
o REDD é porque não há como negar que o discurso 
ambientalista que orienta as políticas (inter)nacionais 
está focalizado primordialmente na implementação de 
programas que devem garantir tanto a redução do uso 
excessivo do assim chamado capital natural como a 
otimização da acumulação capitalista. Defende, portanto, uma racionalidade ecológica que 
reproduz a mesma racionalidade instrumental que tem substituído a imagem da natureza 
como alter-ego do homem pela visão da natureza como objeto inimigo. 

Se nas últimas duas décadas essa racionalidade tem encontrado uma enorme resistência 
na América Latina, isso se deve, em grande parte, aos povos indígenas do espaço andino 
que, no processo do seu renascimento como atores sociais, acabaram atualizando, no debate 
político em seus respectivos países, elementos substanciais de sua memória coletiva para 
os seus anseios e projetos futuros.

Ancorada numa cosmovisão holística que, entende o mundo como “una totalidad viva” 
(Valladolid 1993, p. 79), essa memória, ao trazer à tona a distância oceânica que separa a 
sua cultura específica dos métodos de controle social e ambiental da civilização ocidental, 
proporcionava entre os representantes dos herdeiros dos povos testemunha (Darcy Ribeiro) 
do planalto andino e os dos indígenas da planície amazônica que militam em organiza-
ções como a COICA, uma profunda desconfiança em relação ao discurso ambientalista dos 
stakeholders (inter)nacionais.

E não é nada surpreendente que essa postura tenha atingido também o REDD que, como 
todos os projetos ambientalistas de cunho internacional, procuram conciliar os parâmetros 
da racionalidade instrumental com os da racionalidade normativa. 

Finalmente, qualquer iniciativa que pretenda usar esse mecanismo em benefício dos povos 
indígenas enfrentará um desafio complexo e de difícil trato: precisa aproximar stakehol-
ders internacionais que manejam o seu business a partir de parâmetros econômicos como 
custo-benefício, otimização de rendimentos, produtividade ou eficácia com populações que, 
em grande parte, vivem na base de economias de subsistência mantendo, inclusive, uma 
ligação transcendental com a sua “mãe terra”. Ou seja, há que intermediar, de qualquer 
maneira, os objetivos de atores sociais que anseiam pela preservação da flora e da fauna 
dos seus territórios com interesses que refletem a lógica reprodutiva da economia global, 
determinada pelo capital em sua qualidade de “valor em progressão” (Marx).    

Será que atores tão distintos, movimentados por lógicas (ou cosmovisões) altamente opostas, têm condições 
para iniciar uma caminhada conjunta dentro de uma perspectiva minimamente vantajosa para ambos os 
lados? Por mais que tenhamos uma noção clara das armadilhas que parcerias dessa natureza possam suscitar, 
não descartamos a possibilidade do seu sucesso, caso os atores locais se organizem com afinco e competência 
em torno de suas prioridades, estabelecendo uma agenda própria com metas claramente definidas.

 Assumimos tal posição a partir do nosso conhecimento da encruzilhada dramática, em que se encontra 
hoje o povo Tembé na Terra Indígena no Alto Rio Guamá (TIARG) no estado do Pará: ou receberá um suporte 

“Há que intermediar, de 
qualquer maneira, os 

objetivos de atores sociais 
que anseiam pela preservação 
da flora e da fauna dos seus 

territórios com interesses que 
refletem a lógica reprodutiva 

da economia global”
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maciço em seus passos de auto-organização, procurando retomar de fato o domí-
nio sobre o seu território e criando uma relação de vivência sustentável com a 
sua floresta, ou passará por uma prolongada fase de agonia, determinada por 
pressões de agentes do seu entorno que colocam em xeque a integridade do seu 
habitat florestal, ameaçando-os de serem integrados futuramente na massa dos 
trabalhadores rurais – no dizer de Darcy Ribeiro – “como seu componente mais 
indefeso e mais miserável”.

Quanto à primeira opção dessa alternativa, a sua implementação depende da 
mobilização de recursos técnico-financeiros numa escala que atualmente nenhum 
órgão público disponibilizará. Mas se estes recursos podem ser angariados através 
do REDD, nesse caso estão bem-vindos aqueles stakeholders desse mecanismo de 
financiamento, que se submetam rigidamente à agenda elaborada em nível local. 
No caso da TIARG, é uma questão de sobrevivência para os indígenas. E, também, 
é de fundamental importância para o futuro de todo o nordeste paraense, que 
abriga com este território a sua última reserva florestal. Sendo, nesse sentido, um 
problema eminentemente prático, precisa ser enfrentado com estratégias concretas 
que procurem aproveitar ao máximo “a astúcia da razão” (Hegel) na experimentação 
de alternativas ao “atual paradigma de mau desenvolvimento, que produz a riqueza 
e, ao mesmo tempo, reproduz a pobreza e a exclusão social” (Sachs 2006, p. 308). 

Sem dúvida, é um desafio complexo e espinhoso. Mas aqueles que se dão o direito 
de ignorá-lo numa sociedade planetária, em que as discussões sobre o futuro da 
humanidade se assemelham cada vez mais a “uma controvérsia sobre o programa 
musical no Titanic” (Carl Amery, cit. in: Mitschein, 2010, p. 48), acabam promovendo 
um pensamento que se perde nas nuvens da escolástica. 
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A luta indígena por uma maior 
participação política

Álvaro Tukano *

No Brasil, existem atualmente mais de 230 
povos indígenas, segundo dados do Instituto 
Socioambiental (ISA), o que totaliza 817.963 
mil índios, dentre os quais 315.180 vivem 
em cidades e 502.783 em áreas rurais. Esse 
número representa cerca de 0,4% da popula-
ção brasileira, de acordo com dados do Censo 
IBGE 2010. Essas populações estão distribu-
ídas em 688 terras indígenas e em algumas 
áreas urbanas. Há dez anos, esse número era 
de 753 mil índios, conforme dados do Censo 
IBGE 2000. 

Grande parte desses povos tem suas vidas 
nas mãos de órgãos governamentais, como 
a Fundação Nacional do Índio (Funai), 
criada em 1967 em decorrência da extinção 
da antiga Secretaria de Proteção aos Índios 
(SPI), criada em 1910 e extinta em 1967. As 
atribuições da Funai consistem em fiscalizar 
e garantir que a Política Indigenista do Estado 
brasileiro seja cumprida. O principal objetivo 
da política indigenista hoje é a preservação 
das culturas indígenas, com medidas que 
garantam a posse de suas terras e o desen-
volvimento de atividades educacionais e 
sanitárias. 

É, também, papel da Funai motivar a 
elaboração de políticas de desenvolvimento 
sustentável das populações indígenas aliando 
a sustentabilidade econômica à socioambien-
tal; controlar e minimizar possíveis impactos 

ambientais decorrentes de interferências externas às terras indí-
genas; monitorar as terras indígenas que já são regularizadas e 
outras que sejam ocupadas por populações indígenas, incluindo 
as isoladas e de recente contato; praticar políticas de proteção 
aos povos isolados e recém-contactados, além de implementar 
medidas de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos 
em terras indígenas. 

Paralelo a esse apoio governamental recebido pelos índios, 
vem o desenvolvimento da história desses povos no Brasil. 
História esta marcada por confrontos territoriais e por busca 
de autonomia cultural, os índios tiveram suas riquezas huma-
nas e naturais exploradas por povos que não pensavam na 
preservação. Voltados para interesses pessoais, os não indíge-
nas impuseram sua cultura e determinaram critérios de convi-
vência e futuro, visando sempre à integração dessa população 
à sociedade e até mesmo à extinção da população indígena. 
Apesar da luta indígena ter mudado um pouco, a preocupação 
com sua cultura e com as terras que habitam continua em 
sua pauta de reivindicações.

Após a década de 60, a Amazônia brasileira passou a ser alvo 
de disputas territoriais e de uma política de ocupação demográ-
fica e desenvolvimento econômico, o que piorou a situação indí-
gena com relação à demarcação de terras. Foi a partir da década 
de 70 que os índios começaram a se reunir em assembleias indí-
genas para protestar contra o desrespeito às suas terras. No fim 

“História marcada por 
confrontos territoriais e 
por busca de autonomia 

cultural, os índios tiveram 
suas riquezas humanas e 
naturais exploradas por 

povos que não pensavam 
na preservação”
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“Porém, a mudança na 
legislação não se moveu 
na prática tanto quanto 
na teoria. É comum o 

desacerto entre os textos 
das leis e as políticas 

praticadas nas aldeias”

“A partir da constituição de 
1988, foram reconhecidos 

organização social, 
costumes, línguas, crenças, 

tradições e direitos 
originários sobre as 

terras que os indígenas 
ocupavam desde sempre”

dessa mesma década, a questão cultural começou a 
entrar na pauta de reivindicações indígenas. Surgiu, 
então, a preocupação em elaborar novos parâmetros 
de convivência entre os indígenas e as populações do 
entorno. Até 1988, a Política Indigenista brasileira 
estava centrada nas atividades voltadas à incorpo-
ração dos índios à comunhão nacional. 

Foi então que a Constituição Federal de 1988 
iniciou um novo texto, o qual excluía palavras 
como “integração” ou “incorporação”. A partir da 
Constituição de 1988, foram reconhecidos organi-
zação social, costumes, línguas, crenças, tradições e 
direitos originários sobre as terras que os indígenas 
ocupavam desde sempre. Porém, a mudança na 
legislação não se moveu na prática tanto quanto na 
teoria. É comum o desacerto entre os textos das leis 
e as políticas praticadas nas aldeias. Um bom exem-
plo são os prazos estabelecidos e nunca cumpridos 
para a conclusão dos processos de demarcação das 
terras indígenas. 

Apesar do amparo constitucional estabelecido 
pela CF 1988 e dos direitos conquistados pelos povos 
indígenas ao longo dos anos, a situação hoje é de 
tensão e espera pela votação da proposta de Emenda 
à Constituição - PEC215/2000. A proposta tem como 
objetivo levar ao Congresso Nacional a atribuição de 
demarcar e homologar terras indígenas e quilom-
bolas e áreas de conservação ambiental. A PEC 215, 
que está em tramitação desde 2000, foi aprovada em 
março deste ano pelas bancadas ruralista e evangé-
lica na Comissão de Constituição e Justiça e Cidada-
nia. A proposta foi encaminhada para a Comissão 
Especial. 

A falta de delimitação e demarcação dos territórios 
tradicionalmente ocupados pelos índios resulta na 
falta de proteção dos seus habitantes, facilitando a 
invasão e utilização dessas áreas por outras ativi-
dades como agropecuária, mineração, extração de 
madeiras, construção de hidrelétricas e rodovias. O 
futuro da sobrevivência desses povos depende tanto 
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dessa delimitação territorial, quanto da proteção do 
meio em que vivem, agregando a isso a preservação 
da biodiversidade local. 

A reivindicação dos índios para os poderes públicos é 
que haja mais políticas públicas voltadas para a popu-
lação indígena; a demarcação de suas terras, além da 
rejeição à PEC 215. Muitos protestos vêm acontecendo 
em todo o Brasil e as reivindicações permeiam outros 
segmentos sociais como saúde e educação indígena. 
Eles solicitam a garantia de recursos financeiros sufi-
cientes para a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), órgão do Ministério da Saúde criado em 2010 
para proteger e recuperar a saúde indígena. A criação 
desse órgão era uma reivindicação antiga dos povos 
indígenas. Porém, faltam remédios nos postos de aten-
dimento das aldeias de algumas regiões, o número 
de profissionais de saúde é insuficiente e há muita 
dificuldade para transportar os doentes até as cidades.

Na área educacional, também existem discussões a 
respeito da participação dos povos e das organizações 
indígenas na implementação dos territórios etnoedu-
cacionais. Os indígenas cobram, também, uma rees-
truturação da Funai, visando à garantia de recursos 
financeiros e humanos para superarem a insatisfação 
nas várias regiões do país e assegurar a participação 
indígena nas lideranças e organizações do órgão, 

A Política indigenista reúne iniciativas formuladas pelas 
diferentes esferas do estado brasileiro a respeito das 
populações indígenas. A Política indigenista é orientada 
pelo indigenismo, que é o conjunto de princípios 
estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas 
com a sociedade nacional. 

Fonte: www.museudoindio.org
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bem como um maior engajamento na formulação 
do regimento interno da Funai e em todo o processo 
de implementação e controle social da reestruturação 
do órgão.

Os índios já conseguiram avançar em sua luta e adqui-
riram espaço na política, como o direito a concorrer 
a cargos públicos como prefeito, vereador, deputados 
estadual e federal. Também conquistaram a elabo-
ração da Comissão Nacional de Política Indigenista 
(CNPI), criada em 2006, onde os próprios índios dão 
suas opiniões na elaboração de políticas públicas para 
a comunidade. Desde 2007, a CNPI realiza reuniões 
bimestrais para discutir o assunto, com a presença de 
13 representantes do governo – entre eles membros 
da Presidência da República e de Ministérios que têm 
relação direta com a comunidade indígena, como os da 
Justiça, da Saúde, da Educação e do Meio Ambiente –; 
20 indígenas – sendo que apenas dez deles têm direito a 
voto na Comissão –; e dois representantes de entidades 
da sociedade civil que lutam pelos direitos indígenas. 

A CNPI é uma grande conquista para a comuni-
dade indígena. É o espaço hoje, no Brasil, para que os 
povos indígenas possam exercer algum controle social 
sobre as políticas públicas feitas para eles mesmos. Há 
outros conselhos no país que permitem a participa-
ção de representantes indígenas para discutir temas 
característicos, como o Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (Condisi), responsável por apresentar polí-
ticas para o fortalecimento da saúde em cada região. 
Contudo, em nenhum deles os índios têm direito a 
voto como na CNPI. Ainda assim, a CNPI não tem 
sido suficiente para a representação da população 
indígena, pois a atribuição da Comissão tem caráter 
sugestivo e não deliberativo.

Em um país democrático como o Brasil, ainda falta 
uma maior representatividade dos povos indígenas na 
política. É dever dos governos trabalhar em conjunto 
com os povos indígenas para elaborar leis que sejam 
de consentimento de todos, principalmente dos mais 
afetados e dos mais beneficiados por elas.

Álvaro Tukano

nasceu Álvaro 
Fernandes Sampaio 
no Alto do Rio 
Negro (AM) e 
carrega o nome 
Tukano da sua 
tribo. Sua história é 
marcada por lutas 
indígenas brasilei-
ras pela demarca-
ção de terras. Parti-
cipou da Eco 92 e 
acaba de participar 
da Rio+20, sempre 
defendendo maior 
participação dos 
índios no Congresso 
Nacional. Exerce o 
cargo de Coorde-
nador Nacional de 
Políticas Indígenas 
do PV. É conside-
rado um dos cinco 
maiores intelectu-
ais indígenas da 
atualidade.
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Desertificação
A desertificação no Brasil é preocupante. As mudanças climáticas e 

a mão predatória do homem são os principais fatores de degradação 
do solo e aumento da seca. O pior é constatar que as áreas mais cas-
tigadas pela desertificação e pela seca são as que mais precisam de 
atenção social. Pobreza e seca estão juntas no Brasil. 

A proposta dos três artigos que seguem é fazer esta leitura: a que 
aproxima desertificação e miséria. Começamos com um texto de An-
tônio Rocha Magalhães, que traz à tona a verdade institucional sobre 
a seca que, apesar de tratar melhor as vítimas da desertificação, ain-
da não há uma governança para tratar dos problemas atualmente 
enfrentados pelo Nordeste.

Em seguida, o artigo de Edson Duarte mostra as áreas mais cas-
tigadas pela desertificação e a consequente pobreza, configurando 
um ciclo que o autor intitula “devastador”. Ele apresenta algumas 
soluções, mas ressalta a urgência de implementá-las. 

Para finalizar, José Roberto Lima faz um registro da desertificação 
e da seca no Brasil e aborda a histórica falta de vontade política para 
resolver os problemas ambientais da região Nordeste. Porém, o arti-
go mostra um avanço gerado com a criação da Comissão Nacional de 
Combate à Desertificação. 
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Terras secas e desertificação

edson duarte

josé roberto lima

Desertificação e pobreza

Combate à desertificação e mitigação 
das secas: a prioridade marginal

antônio roCHa maGalHães
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Terras secas e desertificação
Antônio Rocha Magalhães *

Neste ano de 2012, o Nordeste brasileiro 
está sofrendo uma das piores secas dos últi-
mos anos. Todos os estados, do Piauí ao 
norte de Minas, que têm largas partes do seu 
território inseridas no semiárido nordestino, 
estão experimentando o problema. Centenas 
de municípios estão em situação reconhecida 
de calamidade pública. Os resultados são 
conhecidos: perda quase completa de lavou-
ras, morte de rebanhos, falta de água para os 
usos mais necessários, perda de renda para 
os que dependem das atividades da agricul-
tura, inclusive o comércio das pequenas cida-
des. Neste ano, mesmo a agricultura irrigada 
foi afetada, porque o nível de água de gran-
des açudes chegou a um mínimo perigoso. 
A prioridade tem de ser o abastecimento de 
água para as pessoas.

Em todos os estados, comunidades inteiras 
dependem da água trazida pelos caminhões-
-pipas, que, às vezes, a recolhem a muitos 
quilômetros de distância de onde vivem 
as pessoas. Os caminhões pipas não levam 
a água a cada casa, mas a um ponto que 
atende as comunidades. A partir daí, as 
pessoas, quase sempre mulheres e crianças, 
levam a água em latas, na cabeça, para suas 
casas, percorrendo ainda grandes distâncias 
em situação precária.

Ainda bem que o governo tem sido capaz 
de responder, embora de forma nem sempre 
eficiente. Primeiro, ao longo da história, foi 
capaz de acumular água em açudes, em dife-

rentes pontos do semiárido. Com isso, sempre há possibilidade 
de transportar a água em caminhões, os chamados carros-pipas, 
dos açudes para onde vivem as pessoas. Mas é claro que esta 
ainda é uma situação muito precária. Todos sonham, no sertão, 
com o dia em que poderão ter acesso à água encanada e os 
carros-pipas não serão mais necessários. 

É preciso dizer que muito já foi feito ao longo da história. 
Nos últimos anos, o governo tem trabalhado em conjunto 
com a sociedade civil na busca de soluções para melhorar as 
condições de vida no semiárido. Muitas coisas melhoraram e 
o quadro social durante as secas, embora continue grave, não 
contém mais os dramas de outrora, quando milhares de pessoas 
morriam  de fome e de sede. Hoje, programas de transferência 
de renda para os pobres conseguem assegurar uma quantia 
mínima para as famílias sobreviverem. Mas isso é mesmo um 
mínimo, porque as condições de pobreza ainda persistem. O 
drama do acesso à água continua a flagelar um grande número 
de pessoas que vivem no sertão nordestino.

Ao mesmo tempo em que devemos reconhecer os progressos 
e as lições já alcançadas, constatamos que estamos distantes de 
uma situação que assegure convivência adequada com o semiá-
rido e com a seca. Na verdade, não tem havido suficiente priori-
dade política para promover o desenvolvimento sustentável da 
região semiárida. É aí, no entanto, que se situa o maior bolsão 
de pobreza do país, uma pobreza que acaba sendo exportada 
para outras regiões. Mas o semiárido é também uma região 
com grandes potencialidades e que pode contribuir significati-
vamente para o desenvolvimento do país, como, aliás, tem feito 
ao longo da história.

Historicamente, o Nordeste, e particularmente a região do 
sertão, só consegue ser ouvido em ocasiões de grandes calami-
dades provocadas pelas secas. Foi sempre assim: instituições 
como o DNOCS, o Banco do Nordeste e a SUDENE foram criadas 
em resposta a episódios específicos de secas e às calamidades 
que elas causaram. 

Agora, no início do século XXI, passamos de novo por uma 
grande seca, que mostra a fragilidade da vida no semiárido. 
Mas, graças às políticas sociais, a calamidade humana não é 
mais a mesma. E, infelizmente, sempre foi a calamidade que 
conseguiu sensibilizar os tomadores de decisão. Este ano não 
há uma grande calamidade humana, mas os efeitos da seca 
continuam sendo dramáticos. Não há indícios de que decisões 
importantes sejam tomadas no país para enfrentar de vez o 
problema dos efeitos das secas sobre as pessoas mais pobres 
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do semiárido. É preciso reverter a degradação e a desertificação que 
têm sido causadas por práticas insustentáveis que começam com o 
desmatamento da caatinga para vários fins e levam a perdas de produ-
tividade dos solos, à erosão e ao desaparecimento de fontes de água. 
Esses problemas tendem a se agravar com as mudanças climáticas 
em andamento e poderão resultar em secas mais severas e em maior 
déficit hídrico.

No entanto, há muito conhecimento e muita experiência acumulados 
que poderiam fundamentar uma nova política integrada para o desen-
volvimento do Nordeste semiárido. Há iniciativas e propostas como a do 
Projeto Áridas, de meados dos anos 90 do século passado, que indicam 
caminhos que podem ser seguidos. É preciso buscar o desenvolvimento 
sustentável do sertão, conforme recomendado pelas duas Conferências 
Internacionais sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regi-
ões Semiáridas (ICIDs), realizadas em Fortaleza em 1992 e em 2010, como 
contribuição brasileira, respectivamente, para a Rio 92 e a Rio +20.  

É preciso que os governos trabalhem de forma integrada, com visão 
de longo prazo, buscando assegurar sustentabilidade social, ambien-
tal e econômica às atividades desenvolvidas no semiárido. A dimensão 
ambiental, numa região em que a degradação das terras e a desertifica-
ção estão avançando rapidamente, é fundamental para garantir a base 
de recursos naturais necessária para dar continuidade à civilização do 
semiárido. Ao lado disso, a educação dos jovens deve ser o instrumento 
principal para assegurar, no futuro, maior capacidade de adaptação aos 
problemas ambientais e climáticos, tanto no próprio Nordeste como em 
outras regiões para onde eles resolvam migrar.

Evidentemente é preciso dispor de estratégias específicas para o enfren-
tamento das secas. A seca não deveria ser uma surpresa como ainda 
continua sendo, porque se sabe que ela sempre volta. E, agora, sabe-se 
também que, no futuro, elas serão mais severas. É preciso ter uma estra-
tégia permanente para o enfrentamento das secas, que comece com um 
bom sistema de alerta precoce e um esquema automático para socorrer 
as pessoas e as atividades afetadas em cada episódio, antes mesmo que o 
problema se instale. Neste sentido, a Organização Meteorológica Mundial 
(OMM) e a Convenção das Nações Unidas sobre Combate à Desertificação 
(UNCCD) vão realizar, no início do próximo ano, um encontro de alto 
nível, com os governos do mundo inteiro, para tentar induzir os países 
que enfrentam secas a implantarem esse tipo de estratégia sugerido 
acima. Estratégias para o enfrentamento de secas precisam, por outro 
lado, fazer parte de estratégias mais gerais para o desenvolvimento 
sustentável das respectivas regiões. 

Uma dimensão importante de 
qualquer estratégia deve ser o 
arcabouço institucional. Esse é um 
ponto a ser melhorado quando 
discutirmos de novo a questão do 
Nordeste e das secas que o afetam. 
Como já mencionado, ao longo da 
história, foram criadas instituições 
diversas, bem como diferentes 
instrumentos. Hoje, essas institui-
ções encontram-se, de modo geral, 
enfraquecidas. Não há um quadro 
institucional bem definido, em nível 
federal e regional, contando com as 
condições adequadas de recursos e 
de acesso às decisões, para tratar 
dos problemas atualmente enfren-
tados pelo Nordeste, como a degra-
dação de terras, a desertificação, a 
seca, a pobreza e a falta de desen-
volvimento sustentável.

Neste momento em que o Brasil 
sedia a Rio +20, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável (UNCSD), deverí-
amos olhar com mais cuidado para 
os problemas que afetam as regiões 
mais frágeis do nosso país e assu-
mir compromissos para o desenvol-
vimento sustentável do semiárido 
brasileiro. O mundo todo olha para 
o Brasil. Em particular, os países 
que têm terras secas em seus terri-
tórios, especialmente na África, e 
enfrentam problemas semelhantes 
e mais graves ainda. Esses países 
têm grande interesse em aprender 
as lições derivadas da experiência 
brasileira no Nordeste e em contar 
com a nossa cooperação para ajudar 
no seu desenvolvimento sustentável. 

é Presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia da Convenção 
das Nações Unidas de Combate à Desertificação.

anTônio rocha magalhães
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“O empobrecimento se 
dá em termos gerais: 
diminuem os recursos 
naturais e também a 

capacidade humana de 
gerar renda”

De acordo com a Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação, consi-
dera-se desertificação “a degradação da terra 
nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas 
secas, resultante de vários fatores, entre eles as 
variações climáticas e as atividades humanas”.

No Brasil, a maior parcela das áreas em 
processo de desertificação se concentra no 
semiárido nordestino. O semiárido, identifi-
cado pela flora e fauna caatingueira, repre-
senta 86% do Nordeste e abriga em torno 
de 28 milhões de pessoas. A vegetação desse 
bioma está sendo devastada, o que agrava a 
situação da região e expõe o solo à ação do 
sol e do vento, dificultando a sua regenera-
ção. Quase metade da composição original 
da região foi devorada por atividades como 
agricultura, pecuária extensiva, carvoarias 
para atender siderúrgicas e crescimento de 
cidades e povoados. 

Existe uma relação direta entre pobreza, 
desertificação e seca. É nos municípios mais 
pobres do semiárido que se encontram as 
áreas suscetíveis a este grave problema 
ambiental. Aproximadamente metade dos 
municípios da região semiárida (771 dos 
1.482) que se encontram ameaçados pela 
desertificação registra baixo Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) e são, inclusive, os 
mais baixos índices do país. É uma relação 
de causa e efeito.

Desertificação e pobreza
Edson Duarte *

De fato, a desertificação se dá, fundamentalmente, nos lugares 
mais pobres do mundo, indicando que políticas de combate à 
pobreza precisam promover o desenvolvimento sustentável das 
populosas regiões ameaçadas pela desertificação.

Um dos efeitos provocados pela degradação de terras é a redu-
ção da oferta de alimentos. Onde mais se precisa de alimentos, 
menos será produzido caso o processo de degradação avance. 
A segurança alimentar é atingida de forma letal com o processo 
de desertificação e intensificação das secas.

ciclo devastador
O processo de desertificação faz parte de um ciclo devasta-

dor. Segundo a Dra. Elena Abraham, diretora do Instituto de 
Investigação de Zonas Áridas da Argentina (IADIZA), “a deserti-
ficação é como um câncer, que vai consumindo tudo de forma 
silenciosa e oculta”.

O processo de desertificação faz parte de um ciclo devastador. 
Na falta de recursos, as famílias fazem uso dos bens da natureza; 
mas esses recursos integram, como é o caso do Brasil, um bioma 
frágil e limitado, a caatinga. Ao fazer isso além do que o sistema 
pode suportar, o homem reduz a sua capacidade de regeneração. 
A extração dos bens naturais (lenha para residência, olarias e 
panificadoras, extrativismo e estacas para cercas, por exemplo) 
é feita de um modo tão brutal, que impossibilita a regeneração 
da região. A caatinga brasileira, que atualmente tem seu ciclo 
de vida determinado pela alternância entre chuvas e longas 
estiagens, não consegue se recuperar, o que contribui ainda 
mais para uma depredação que empobrece o meio ambiente e 
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consequentemente as famílias da região. O empobrecimento se 
dá em termos gerais: diminuem os recursos naturais e também 
a capacidade humana de gerar renda – o meio perde a sua 
capacidade produtiva.

Um outro fator associado à desertificação é a erosão genética. 
Sem condições de sobrevivência, fauna e flora entram em deca-
dência, reduzindo a quantidade de indivíduos e a biodiversidade 
em termos gerais. Não havendo o ciclo ecológico, intensifica-se 
ainda mais a degradação ambiental. O solo se torna estéril, sem 
vida e incapaz de manter a sua capacidade produtiva. As chuvas, 
que já eram poucas, com as mudanças que estão sendo obser-
vadas no clima, tornam-se ainda mais raras.  Com a perda  da 
cobertura vegetal e a degradação dos solos, os efeitos das estia-
gens e das secas chegam mais rápido e se tornam mais intensos 
e duradouros. Segundo o IRPAA, “nos locais que apresentam 
vegetação fortemente degradada, os reservatórios secam mais 
rápido por conta da forte evaporação. O semiárido está situado 
perto do Equador com altas temperaturas durante o ano todo, 
ventos fortes e baixa umidade do ar. Tudo isso contribui para 
uma evaporação potencial de aproximadamente 3.000mm por 
ano. Precisa visualizar isto: em cada ano evapora uma coluna 
de água de 3 m de altura! Caso barragens aguadas que coletam 
a água da superfície do solo não sejam cavadas o suficiente, 
estarão secas em poucos meses após o fim das chuvas”.   

Estudos estão indicando que a situação deve se agravar. 
Conforme relatório da CODEPLAR/UFMG (2008), com as mudan-
ças climáticas, a temperatura da região deve aumentar de 2 ºC a 
4 ºC e o clima pode ficar até 20% mais seco. Mais calor e menos 
umidade significa menos água disponível (nascentes, lagos e rios 
vão ser gravemente impactados), o que compromete a fauna 
e a flora, criando um novo ambiente, certamente bem mais 
complicado para a produção de alimentos. 

Comprometendo-se ainda mais as condições de sobrevivência, 
a tendência é o aumento da migração para cidades médias e 
grandes, especialmente, em busca de trabalho, renda, mora-
dia e acesso à educação e à saúde. Um relatório compilado 
pela Universidade das Nações Unidas (UNU) revela que até 50 
milhões de pessoas terão de migrar nos próximos dez anos por 
causa da desertificação que atinge várias regiões do planeta. 
Essa migração, segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz e 
da UFMG, deve chegar, no Brasil, a 24% entre 2030 e 2050, o 
que certamente agravará as condições precárias de vida nas 
cidades. É a pobreza migrando para os grandes centros urbanos, 
aumentando a fome, a violência, a pobreza e o desemprego. A 
capacidade de ação do poder público para garantir condições 
dignas de moradia e vida aos seus habitantes é infinitamente 
menor que a velocidade com que as cidades crescem. São bairros 
e favelas surgindo e crescendo para todos os lados.

De acordo com o Painel Governamental da ONU para Mudan-
ças Climáticas (IPCC), o aquecimento global é irreversível e as 
regiões secas do planeta devem ser as mais afetadas.
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Todos sabem o que fazer. Agora é fazer. E fazer 
urgente, pois a cada dia a situação se agrava. 
Recuperar é mais dispendioso e complexo do 
que prevenir. Enquanto estudamos, pensamos e 
escrevemos, vidas padecem sob o sol inclemente, 
sobre terras ressequidas, paisagens vazias e hori-
zontes promissores, que parecem cada vez mais 
distantes. A hora é essa e não dá para esperar.

O que fazer
Diversas saídas têm sido apontadas. Algu-

mas delas fazem parte do Programa de Ação 
Nacional de Combate à desertificação e miti-
gação dos efeitos da seca (PAN), desenvol-
vido pelo Governo Federal. O objetivo do 
PAN é identificar os fatores que contribuem 
para a desertificação e as medidas necessá-
rias ao seu combate e mitigação dos efeitos 
da seca. O PAN definiu quatro eixos temá-
ticos: (i) redução da pobreza e da desigual-
dade; (ii) ampliação de forma sustentável 
da capacidade produtiva; (iii) preservação, 
conservação e manejo sustentável dos 
recursos naturais; (iv) gestão democrática 
e fortalecimento institucional. A propósito, 
tramita na Câmara dos Deputados projeto 
de lei consolidando o PAN. Ele foi aprovado 
na Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável e aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e Justiça.

É preciso avançar em pesquisas; novas 
matrizes energéticas, renováveis e susten-
táveis; educação contextualizada; acesso 
às informações; diversificação econômica; 
crédito; assistência técnica e gestão pública 
democrática e transparente. Defendo que a 
liberação de recursos para estados e muni-
cípios ocorra mediante a criação de políticas 
públicas locais de enfrentamento da seca e 
da desertificação, incluindo a formação de 
conselhos permanentes, órgãos executivos 
e fundos que possam dar suporte às ações 
indicadas. Não é possível que depois de 
séculos de enfrentamento de estiagens e 
secas, esses fenômenos ainda sejam vistos 
com surpresa, demandando sempre ações 
reativas e emergenciais. 

Hoje as Áreas Suscetíveis à desertificação 
(ASd) na região do semiárido já ocupam 
1,34 milhão de Km² e atingem 1.482 
municípios. elas estão localizadas na 
Bahia (52,5 mil Km²), em Pernambuco 
(25 Km²), no Piauí (1.241 Km²), em 
Sergipe (223 Km²), no Rio Grande do 
norte (21 mil Km²), na Paraíba (27 mil 
Km²) e em Minas Gerais (13 mil Km²).
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1. inTROdUÇÃO
A desertificação sempre foi entendida 

como uma catástrofe natural inerente ao 
fenômeno das secas nas regiões áridas e 
semiáridas do planeta. Às secas tem-se 
creditado toda a responsabilidade pela 
fome e pela miséria nessas regiões de frágil 
equilíbrio ambiental, econômico e, conse-
quentemente, social. Essa visão, lamentavel-
mente, vem norteando o imaginário global a 
respeito das regiões secas e seus problemas. 
Consolidou-se, ao longo dos séculos, a ideia 
errônea de que a desertificação, assim como 
suas faces mais visíveis - a miséria e a fome 
- , são resultados das secas que, por sua vez, 
sempre foram associadas a fenômenos natu-
rais e, por isso, ficaram à margem dos investi-
mentos e das ações voltadas para o desenvol-
vimento. Segundo Mike Davis (2002), as secas 
foram excluídas até dos relatos históricos do 
mundo contemporâneo. O autor acusa os 
historiadores que escreveram sobre a história 
mundial do século XIX de, deliberadamente, 
terem ignorado as grandes secas e as grandes 
fomes que “engoliram” o chamado terceiro 
mundo no fim da era vitoriana.

Os processos de desertificação e as secas 
que provocaram a morte de milhões de 
pessoas ao longo da história não podem ser 
tratados como meros desastres naturais. Em 
muitos casos, os resultados sociais catastrófi-
cos desses processos resultaram dos modos 
de exploração dos recursos naturais, que 
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não levaram em consideração as fragilidades ambien-
tais das regiões atingidas. Da mesma forma, o avanço 
dos processos de desertificação, a pobreza e a fome que 
ainda hoje atingem as regiões áridas e semiáridas do 
globo não podem ser creditadas apenas às secas. A fome 
em massa ocorrida nas regiões secas do planeta tem sido 
uma tragédia evitável e não apenas um desastre natural 
resultante das secas. Digby, in Mike Davis (2002), mostra 
que, se assim fosse, “como vamos explicar o fato de que, 
na metade do século XIX, quando a fome desapareceu 
da Europa Ocidental após a segunda grande guerra, 
tenha aumentado de forma tão devastadora em grande 
parte do mundo colonial?” O autor destaca, ainda, que 
milhões de pessoas morreram exatamente no processo 
de violenta incorporação das estruturas econômicas e 
políticas do sistema mundial moderno, ou seja, morre-
ram justamente na idade de ouro do capitalismo liberal. 
Milhões de pessoas morreram, em última instância, por 
uma opção política e realizar tais massacres exigiu, e 
ainda exige, “um brilhante modo de organizar a fome” 
(BRECH, 1956, in MIKE DAVIS, 2002).

A desertificação não é uma experiência recente. Ao 
longo da história, vamos observar que as secas e os 
processos de desertificação desempenharam papéis 
importantes no declínio de várias civilizações. O que 
existe de novo é o reconhecimento de que se trata de 
um problema de escala planetária (HARE, 1992) e que 
precisa de uma maior atenção por parte dos formadores 
das políticas públicas globais e locais. 

Os impactos da desertificação e das secas nas sociedades 
e na economia dos países castigados por elas ganharam 
atenção somente a partir da grande seca que assolou o 
meio-oeste americano na década de trinta. A academia 
passou a estudar e a compreender melhor os processos e 
impactos e suas relações com os modelos colonialistas de 
exploração. Os estudos desenvolvidos nos Estados Unidos 
apontaram para a fragilidade dos ambientes secos e sua 
limitada capacidade de suportar as crescentes necessidades 
ambientais dos grupos sociais em expansão. Relacionar isso 
às estruturas e engenharias políticas foi um passo quase 
natural. No caso do Brasil, por exemplo, as secas, até os 
dias atuais, se constituem em um instrumento de sobrevi-
vência das elites locais, que privatizam os recursos públicos 
voltados ao atendimento das populações afetadas.
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2. A deSeRTiFicAÇÃO e A SecA: ReGiSTRO nO BRASiL
No Brasil, os registros das grandes secas também são 

poucos e carentes de informações precisas a respeito 
das causas e dos impactos. A primeira seca de que se 
tem notícia no Brasil colônia foi registrada pelo padre 
Serafim Leite na “História da Companhia de Jesus no 
Brasil”, em 1559, na Bahia. Em 1587, o padre jesuíta 
Fernão de Cardim também faz registro de uma seca 
que atingiu Pernambuco e Bahia. Nos dois casos, não 
há informações sobre os impactos sociais e econômi-
cos, até porque a colônia ainda era pouco habitada e 
a ocupação ainda estava restrita, em sua maior parte, 
ao litoral.

Somente com a interiorização da ocupação é que 
os registros das secas passaram a ser mais frequen-
tes, principalmente porque impactavam as atividades 
econômicas implantadas pelos novos ocupantes. Os 
registros da seca de 1721/1725, considerada uma das 
mais fortes de que se tem notícia, dão conta de que 
tribos indígenas inteiras foram dizimadas, assim como 
parte significativa de gado, aves e animais silvestres. 
A seca de 1777/1778 reduziu a 1/8 o gado na então 
capitania do Ceará. 

A seca de 1790/1793, por sua vez, promoveu uma 
destruição tão significativa no rebanho bovino no 
Ceará e no Rio Grande do Norte, que desmontou a 
indústria do charque de tal modo que a mesma foi 
transferida para o Rio Grande do Sul. A chamada “Seca 
Grande”, ocorrida entre 1877 e 1879, matou mais de 
500 mil pessoas de fome, sede, doenças e envenena-
mento, e provocou um grande êxodo de nordestinos 
para a região amazônica. Em 1888/1889, a seca trouxe 
drásticas consequências sociais e econômicas para  
toda a região semiárida do Brasil.

“Lamentavelmente, as políticas 
nacionais voltadas a minimizar 

os efeitos das estiagens na 
região nordeste sempre foram 
orientadas pela visão de que a 
miséria e a fome nos períodos 
secos deviam-se à intensidade 

das secas”

No século XX, grandes secas ocorreram em 1915, 
1919, 1930/1932 e 1958. Em 1970, foram organizadas 
mais de 500 mil frentes de serviço, o que custou cerca 
de US$ 500 milhões aos cofres públicos (a preços de 
1972). No período de 1979 a 1983, pela primeira vez, 
o Centro Aeroespacial de Campinas (SP) previu a seca 
e foram organizadas ações emergenciais do Governo 
Federal, que chegou a alistar 3,1 milhões de pessoas 
nas chamadas Frentes Emergenciais de Trabalho. A 
conhecida “Seca Verde”, em 1987, foi assim nomi-
nada porque a chuva faltou antes da maturação da 
colheita, provocou desemprego massivo e grandes 
perdas econômicas para toda a região Nordeste.

Um registro importante na literatura nacional sobre 
o tema foi a do agrônomo José Guimarães Duque, em 
seu livro “Solos e Água no Polígono das Secas”, que 
alerta para as alterações climáticas no semiárido e 
também para o problema da desertificação ocorrendo 
em algumas partes do semiárido: “O desnudamento 
do solo não conduzirá o polígono a um deserto físico 
como o Saara, porém provocará os extremos metere-
ológicos, a insolação aumentada, o calor excessivo, o 
ressecamento intenso e a erosão eólia, que produzem 
cheias mais impetuosas e secas mais violentas, que 
fazem minguar as fontes de produção, que diminuem 
a habitabilidade e o conforto e resultam, enfim, no 
deserto econômico”. Duque chamava a atenção para 
a necessidade de uso racional dos recursos naturais, 
com vistas a preservar a sua produtividade para as 
futuras gerações (CARVALHO, 2006).

Posteriormente, o professor Vasconcelos Sobrinho, 
da Universidade Federal de Pernambuco, identificou, 
já na década de setenta, os primeiros Núcleos de 
Desertificação no Nordeste. No entanto, as recomen-
dações de Duque e o alerta de Vasconcelos Sobrinho 
não foram absorvidos pelas políticas públicas brasi-
leiras e logo foram esquecidas. 

Os avanços relativos ao conhecimento dos proces-
sos de desertificação e seca no Brasil praticamente 
se estagnaram. Os resultados de experiências como 
do Projeto Áridas, voltado para o desenvolvimento 
de estudos a partir de informações localizadas do 
problema, por meio de um planejamento mais 
robusto e voltado às fragilidades ambientais, com 
maior ênfase na sustentabilidade desse ecossistema, 
consequentemente programas e ações compatíveis 
e consistentes para o semiárido, perderam-se, em 
sua maior parte, nas gavetas da burocracia. Estudos 
relativos ao tema ficaram restritos a alguns poucos 
professores no âmbito de uma ou outra universidade 
e/ou em alguma instituição de desenvolvimento 
regional do Nordeste do Brasil, sem apoio e sob 
olhares de desconfiança.
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Lamentavelmente, as políticas nacionais voltadas a 
minimizar os efeitos das estiagens na região Nordeste 
sempre foram orientadas pela visão de que a miséria e 
a fome nos períodos secos deviam-se à intensidade das 
secas. Assim, as políticas públicas seguiram a lógica 
do “combate à seca”, construindo grandes infraes-
truturas voltadas ao armazenamento de água, mas 
se eximindo de mexer em questões mais profundas 
tais como: o sistema de produção, a formação social 
para uma produção adaptada e mais coerente com 
as peculiaridades ambientais da região e, principal-
mente, a distribuição da terra. O que presenciamos 
ao longo da história foram ações reativas e imediatis-
tas, voltadas a minimizar os efeitos sociais das secas, 
sem nenhuma implementação e correção de políticas 
públicas coerentes com o tipo de problema que vem 
se instalando desde o século XVI. As secas no Brasil 
passaram a ser uma grande indústria que satisfazia 
aos interesses das elites locais que, para manter suas 
estruturas de poder, se apropriaram das ações públicas 
emergenciais. Falta uma política preventiva mais inci-
siva, voltada para o estabelecimento de um sistema 
social e produtivo compatível com as características 
climáticas e ambientais da região.

“na lógica das políticas 
governamentais, os problemas 
ambientais estavam restritos 
à região amazônica, assim 

como a pobreza se restringia à 
região nordeste. era como se na 
Amazônia não houvesse pobreza 

e se o nordeste não tivesse 
problemas ambientais”

3. O deScARTe dO nORdeSTe nAS PRiORidAdeS AMBienTAiS nAciOnAiS
Os problemas ambientais do Nordeste, mais particularmente do semiárido, não 

têm sido alvo de atenção pelas políticas públicas, tanto no âmbito federal, quanto no 
estadual e/ou municipal. Os problemas nordestinos sempre estiveram associados às 
questões das secas e da pobreza. Na lógica das políticas governamentais, os problemas 
ambientais estavam restritos à região amazônica, assim como a pobreza se restringia 
à região Nordeste. Era como se na Amazônia não houvesse pobreza e se o Nordeste 
não tivesse problemas ambientais.

Foi dentro dessa lógica que o Brasil negociou a organização da II Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano (Rio 92). A 
agenda inicial da conferência estava basicamente voltada para discutir as questões 
do desenvolvimento sustentável das regiões úmidas. Percebendo que o Brasil estava 
se preparando para ir à Rio 92 focado apenas as questões amazônicas, um grupo de 
estudiosos e policymakers decidiu organizar uma grande conferência internacional 
sobre os problemas que incidiam sobre o desenvolvimento das regiões semiáridas e 
que envolvesse pesquisadores, as principais instituições internacionais, assim como os 
representantes de governos e, dessa forma, buscar uma articulação capaz de influir na 
agenda da Rio 92, fortalecendo as discussões a respeito do desenvolvimento susten-
tável das regiões semiáridas.

Com apoio do governo do estado do Ceará, a Conferência Internacional: Impac-
tos de Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas 
(ICID) foi organizada no período de 27 de janeiro a 1° de fevereiro de 1992, no 
Centro de Convenções de Fortaleza, com a participação de aproximadamente 1.300 
pessoas de 45 países, quando foram apresentados 70 trabalhos científicos de todos 
os continentes. O principal produto da Conferência foi a Carta de Fortaleza, com 
recomendações para o desenvolvimento sustentável das regiões semiáridas do 
planeta a serem submetidas à Rio 92.
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O objetivo da Conferência foi alcançado, na medida em que o material produzido 
foi apresentado e discutido na Rio 92, em boa medida pelo fato de muitos participan-
tes também terem sido designados por seus países como delegados da Rio 92. Nesse 
processo, representantes africanos propuseram a criação de uma terceira Convenção 
Ambiental, além das duas já negociadas anteriormente: Mudanças Climáticas e 
Diversidade Biológica. Estranhamente, o Ministério do Meio Ambiente posicionou-se 
contrário à proposta africana, que se restringia às regiões secas do planeta. Foram 
as organizações da sociedade civil do Nordeste que pressionaram e conseguiram 
que o Itamaraty reconsiderasse a posição brasileira. Segundo o jornal Le Mond, da 
França, foram os documentos produzidos na ICID que possibilitaram a tomada de 
decisão de se criar a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca (UNCCD), a única Convenção que relaciona as questões 
ambientais com as do desenvolvimento econômico e luta contra a pobreza.

4. A inSTiTUciOnALidAde dA BAiXA PRiORidAde
Durante esses 20 anos, observa-se um abismo enorme no processo de implementa-

ção das três Convenções resultante do processo Rio 92. O Sistema Nações Unidas deu 
muita ênfase à implementação das convenções de Mudança Climática e Diversidade 
Biológica e relegou as questões referentes à UNCCD e ao desenvolvimento das terras 
secas a um plano secundário. Essa decisão refletiu-se nas políticas nacionais, que se 
voltaram mais para os temas com mais prestígio e recursos. Não é nenhum disparate 
afirmar que as terras secas, áreas com os maiores índices de pobreza e degradação, 
permaneceram marginalizadas pelas políticas de desenvolvimento. Nesse período, 
apesar do reconhecimento de que a desertificação é um problema de escala global.

No Brasil, a institucionalidade criada para tratar das três Convenções dá o tom 
desse descompasso na priorização dispensada pelo governo. O Ministério do Meio 
Ambiente, para responder à agenda da Convenção das Nações Unidas de Diversidade 
Biológica (UNCDB), criou a Secretaria Nacional de Biodiversidade e Floresta. Mesmo 
não sendo a instituição nacional responsável pela posição brasileira ante a Conven-
ção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, foi criada, também, a Secretaria 
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental para coordenar a implementação 
do Plano Nacional de Mudança Climática. Entretanto, o tema referente à UNCCD, 
no qual o MMA é a instituição nacional que responde pela posição brasileira ante 
a ONU, segue como uma coordenação criada sob a égide da Diretoria de Planeja-
mento da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos, mas que funciona e 
responde, informalmente, pela Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável. Essa informalidade perdura até o momento, com graves prejuízos para 
o tema do combate à desertificação e a mitigação dos efeitos das secas.

Essa ausência de uma institucionalidade tem feito com que os avanços nacionais 
no tratamento do tema sejam cíclicos e, portanto, dependentes de quem esteja à 
frente da agenda. Não é possível convocar as instituições nacionais para uma ação 
conjunta e coordenada, porque a ausência de institucionalidade relega o tema a 
uma marginalidade na agenda do desenvolvimento do país.
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5. cOnSideRAÇÕeS FinAiS
O grande avanço institucional registrado nos últimos anos foi a criação 

da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, criado por Decreto 
Presidencial, com a finalidade de (i) deliberar sobre a Política Nacional 
de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, em articu-
lação com as demais políticas setoriais, programas, projetos e atividades 
governamentais de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da 
seca; (ii) promover a articulação da política nacional de combate à deser-
tificação com o planejamento em âmbito nacional, regional, estadual 
e municipal; (iii) orientar, acompanhar e avaliar a implementação dos 
compromissos assumidos pelo Brasil junto à UNCCD; (iv) deliberar sobre 
as propostas advindas do Seminário Nacional de Combate à Desertificação 
e dos Comitês criados no âmbito da Comissão; (v) estabelecer estratégias 
de governo para o combate à desertificação; e (vi) promover a construção 
de pactos para o combate à desertificação.

As questões referentes à desertificação e às secas vêm ganhando reper-
cussão nacional e buscando maior inserção nas várias políticas públicas. 
Entretanto, a estrutura institucional não vem recebendo, por parte do ente 
responsável, o MMA, a adequação necessária para responder às crescentes 
demandas técnicas, políticas e financeiras. Das três convenções ambientais 
das Nações Unidas, oriundas da Rio 92, Mudanças Climáticas e Diversidade 
Biológica receberam elevados status institucionais no âmbito da estrutura 
institucional brasileira. Apenas a Convenção de Combate à Desertificação 
vem sendo tratada com desprestígio pelo governo brasileiro. A situação 
institucional do combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca 
permanece informal, indefinida e insuficiente para responder às deman-
das do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e aos 
compromissos assumidos pelo governo brasileiro ante as Nações Unidas e 
ante os desafios de acabar com a pobreza no país. É incompreensível que 
o governo federal mobilize-se para acabar com a pobreza sem atacar os 
principais problemas socioambientais, econômicos e políticos do principal 
bolsão de pobreza do país.

Um maior fortalecimento institucional do tema pode ter desdobramento 
adequado na criação de novas institucionalidades, também específicas, 
na esfera dos governos estaduais com territórios afetados por desertifica-
ção e seca. A partir do fortalecimento institucional, em escala federal, é 
possível pensar na concepção de um forte e bem estruturado projeto para 
investimentos multissetoriais e multiescalares, com recursos de agências 
de financiamento, como o BIRD. Sem institucionalidade e sem uma base 
sólida de recursos financeiros e materiais, o Ministério do Meio Ambiente 
não poderá alavancar iniciativas relevantes por parte dos governos estadu-
ais. Sendo assim, os problemas não serão enfrentados na devida medida 
no território em que ocorrem. 

O que for feito para fortalecer a institucionalidade do tema terá reper-
cussão nos estados. Uma institucionalidade mais consolidada no Ministério 
abre possibilidades de se replicar em escala regional, sub-regional, esta-
dual e local. Essas possibilidades terão um segundo desdobramento, de 
natureza financeira e material, como referido. Poderá, ainda, envolver a 
questão da capacidade técnica, sem a qual pouco (ou quase nada) poderá 
ser feito para dar sequência aos trabalhos que precisam ser realizados.
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Verdes
em ação

Entre 2008 e 2012, à frente da Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Redu-
zida de São Paulo, Marcos Belizário pôde estruturar 
um processo contínuo de mudanças, de derrubadas 
de barreiras arquitetônicas e de comunicação, com 
novos conceitos, rompendo preconceitos e orien-
tando novas atitudes.

“É verdade que ainda há muito a se fazer para 
proporcionar a plena acessibilidade e inclusão social 
das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na 
cidade de São Paulo, mas também é verdade que, nos 
últimos anos, importantes avanços ocorreram para 
tornar São Paulo um símbolo no que se refere a polí-
ticas públicas voltadas a essa parcela da população”, 
sentencia Marcos belizário.

Ao longo desses anos, a Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência, primeira do gênero no país, 
viabilizou inúmeras ações, projetos e programas signi-
ficativos para ampliar a acessibilidade e a inclusão na 
cidade de São Paulo. Sua relevância pode ser descrita 
em números: cerca de 12% do total de habitantes da 
cidade, que é de 11.253.503 pessoas, segundo dados 
do Censo 2010 do IBGE, tem algum tipo de dificuldade 
de mobilidade.  

Exemplos que podem (e devem) ser replicados pelo 
país e tornaram-se referência na gestão de políticas 
públicas de acessibilidade e inclusão social. 

derrubaNdo barreiras, 
MUDANDO ATITUDES 
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Organização e estrutura
A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida conta com uma equipe multidis-
ciplinar de, em média, 60 profissionais, com formação 
em diferentes áreas do conhecimento como Saúde, 
Educação, Direito, Arquitetura, Artes, Esporte, Comu-
nicação, entre outras. 

Selo de Acessibilidade - adesivo de 17,5 cm x 25 cm 
-, que atesta se a edificação é adequada para pessoas 
com deficiência, conforme o estabelecido no Decreto 
n° 45.552/2004, contemplando todas as normas de 
acessibilidade especificadas em lei. 

Educação Continuada e Certificação em Acessibili-
dade é um curso que visa sensibilizar e orientar servi-
dores públicos municipais envolvidos na construção e 
fiscalização de edificações e vias públicas, educadores 
de faculdades e escolas técnicas e demais profissionais 
das áreas de engenharia e arquitetura quanto às leis e 
normas relativas à matéria e, principalmente, sobre o 
conceito de Desenho Universal, que considera a diver-
sidade humana na hora de projetar uma edificação 
ou um espaço público. 

Publicações 
A SMPED organizou e produziu publicações de refe-

rência sobre acessibilidade arquitetônica que, além 
da versão impressa, estão disponíveis para download 
no site da Secretaria (http://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/). 

central de Libras 
A Central de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpre-

tes (CELIG) proporciona tratamento diferenciado às 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva através 
do serviço de Tradução/Interpretação de Língua de 
Sinais (TILS) e às pessoas surdocegas através do serviço 
de Guia-Interpretação (GI).

Sem Barreiras no Atendimento, na Cultura, no 
Esporte, no Trabalho e na Saúde são ações de forma-
ção que visam oferecer aos agentes e gestores públicos 
municipais elementos para a elaboração de programas 
e práticas que sustentem a qualidade no atendimento 
às pessoas com deficiência. 
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com o intuito de alertar os cidadãos que desrespeitam 
as vagas de estacionamento destinadas às pessoas 
com deficiência em estabelecimentos comerciais 
privados (conforme a Lei Federal n° 10.098/2000 e 
o decreto n° 5.296/2004), foi criada a Multa Moral, 
que é distribuída aos munícipes ou serve de material 
de apoio a campanhas que a SMPed realiza com 
diferentes parceiros. em formato igual ao de talões 
utilizados pelos agentes de trânsito da cidade de São 
Paulo, a Multa Moral contém mensagem educativa 
ao explicar a razão para a existência daquela vaga 
e orientações sobre como a vaga pode ser utilizada 
corretamente pela pessoa com deficiência ou por 
quem a transporta. A primeira campanha desse 
gênero realizada pela SMPed ocorreu em parceria 
com o Ministério Público estadual, a Serasa experian 
e o centro de Vida independente Aracy nallin.

Multa Moral
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Programa Ler Pra crer
Projeto lançado em 2006, com intenção de implantar 

mecanismos que permitam às pessoas com deficiência 
visual e auditiva o acesso ao acervo de títulos, conte-
údos físicos e digitais (audiolivros e livros em Braille).

censo-inclusão e cadastro-inclusão 
Um programa com o objetivo de identificar, mapear 

e cadastrar os munícipes com algum tipo deficiência ou 
mobilidade reduzida. Instituído pela Lei n° 15.096, de 
5 de janeiro de 2010, esse programa permitirá traçar o 
perfil socioeconômico desses cidadãos e, assim, orien-
tar melhor as políticas públicas voltadas ao atendi-
mento das necessidades desse segmento social. 

Parcerias
Além do trabalho desenvolvido diretamente pela 

equipe da Coordenadoria de Projetos de Inclusão, 
a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida realiza ações em parceria com 
outras secretarias municipais e órgãos da adminis-
tração pública, bem como com instituições sociais e 
organizações não governamentais. São elas: 

− Virada Esportiva
− Paraolimpíadas Escolares
− Equoterapia
− Aquisição de Tecnologias Assistivas
− Centros de Reabilitação
− Programa Jovens Paulistanos 
− Programa FEBRABAN
− Inclusão Eficiente

A Secretaria também é responsável pela produção de publicações e realização 
de eventos que complementam as ações, programas e projetos voltados para 
pessoas com e sem deficiência, no sentido de ampliar a divulgação das princi-
pais questões relativas a esse universo para diferentes públicos e promover a 
efetiva inclusão social.  Alguns deles são: realização de Feira Cultural Inclusiva; 
comemoração do Dia Nacional e do Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia; programação especial para crianças; participação na Feira Internacional 
de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade; participação no 
Seminário de Teletrabalho e realização da Pré-conferência Surdocegueira.

Paralelamente aos projetos da Secretaria, a Prefeitura de São Paulo mantém 
outros serviços, programas e projetos voltados às pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida.
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sarney filho
Deputado Federal (PV-MA), 
líder da Bancada do Partido 
na Câmara e Presidente da 
Comissão do Meio Ambiente e 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Câmara dos Deputados

O que pensa

Entrevista

pensar verde – Como o senhor contextualiza a participação da bancada do Partido Verde 
no Congresso Nacional?
sarney filho – Iniciamos esta nova legislatura diante de grandes desafios, especialmente 
na esfera ambiental, a exemplo da votação do Código Florestal, da retomada do debate 
nuclear, da exploração petrolífera e da necessidade de frear as investidas da Bancada 
Ruralista contra a legislação ambiental e indígena. Somos dez deputados e um senador 
defendendo as bandeiras do Partido Verde, fazendo incluir na pauta dos debates no 
Congresso questões atuais e estratégicas para o país e para o planeta. A bancada tem tido 
participação importante nas discussões sobre reforma política, saúde, combate à corrup-
ção, educação e cultura. Este ano, assumimos, pela primeira vez, a presidência da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em um ano simbólico para a área 
ambiental, com a realização da Rio+20, conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 
Sustentável.

pensar verde – Vocês também estiveram na condução dos debates da Rio+20
no Congresso?
sarney filho - Sim, presidimos as duas subcomissões especiais criadas pela Câmara 
para tratar da Rio+20. Lembro, ainda, que estamos coordenando a Frente Parlamentar 
Ambientalista e, com a participação de todos os nossos parlamentares, dirigentes esta-
duais e das entidades ambientalistas, realizamos uma série de debates pelo país, com o 
objetivo de mobilizar a sociedade e as autoridades em torno dos dois eixos da Conferên-
cia Mundial da ONU, que são economia verde e erradicação da pobreza.
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pensar verde – Diante de tantos desafios, o que foi 
priorizado pela bancada? 
sarney filho – Nós temos a nossa agenda, que não se prende 
apenas ao tema ambiental. A bancada tem tido participação 
efetiva na agenda legislativa, do plenário às comissões, empe-
nhada em fazer valer os valores e princípios que defendemos 
enquanto partido. Priorizamos a votação do Código Flores-
tal e, nesse aspecto, a bancada teve participação decisiva, 
fazendo a ponte entre os movimentos sociais e ambientalistas 
e o Congresso. Os nossos gabinetes serviram de trincheira, 
espaços para reuniões e articulação. Os documentos produzi-
dos por nossa assessoria técnica têm servido de subsídios até 
mesmo para o governo e para outras bancadas. Na agenda, 
entrou também o debate sobre as terras indígenas e quilom-
bolas. Assumimos a luta pela aprovação da Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e do PL 18/2007, de nossa auto-
ria, embrião da Lei da Política Nacional das Mudanças Climá-
ticas. Trabalhamos, também, intensamente para que fosse 
cumprida a legislação que determina a redução do enxofre no 
óleo diesel. Lembro, ainda, que representantes da bancada 
tiveram papel importante e decisivo na lei que instituiu a 
Política de Proteção da Mata Atlântica e, mais recentemente, 

“Priorizamos a votação 
do código Florestal e, 

nesse aspecto, a bancada 
teve participação 

decisiva, fazendo a ponte 
entre os movimentos 

sociais e ambientalistas e 
o congresso”

“Os nossos gabinetes 
serviram de 

trincheira, espaços 
para reuniões e 

articulação”



PensaR veRde

46

na rejeição da proposta que alterava, para pior, essa importante lei. 
Não podemos nos esquecer da lei que instituiu a política de Agricul-
tura Orgânica, da relatoria da CPI do tráfico de animais, da relatoria 
sobre segurança e fiscalização nuclear e, muito recentemente, da apro-
vação, na Comissão de Meio Ambiente, do substitutivo do Deputado 
Penna ao projeto que cria a Política Nacional de Combate e Prevenção 
à Desertificação e Mitigação dos efeitos da seca, de autoria também de 
parlamentar do PV.

pensar verde – E também tiveram papel importante nos debates da 
Copa e das Olimpíadas... 
sarney filho – Exatamente. Conseguimos chamar atenção para a 
importância da inclusão da questão 
da sustentabilidade na realiza-
ção desses dois grandes eventos. 
Aprovamos, na Comissão de Meio 
Ambiente, o nosso projeto que torna 
obrigatória a adoção de medidas 
ecologicamente sustentáveis nas 
obras de infraestrutura das Olim-
píadas de 2016 (PL nº 6.364/09). 
Recentemente, estivemos no Estádio 
Nacional de Brasília para conhecer 
in loco iniciativas inéditas na área da 
construção ecológica. 

pensar verde – O senhor citou a questão nuclear. De que forma a 
bancada tem atuado?
sarney filho – Bem lembrado. Esse tema é importante para o Partido 
Verde e acho que a bancada foi impecável nessa questão. Fizemos coro 
com a Coalizão Antinuclear, a qual reúne as mais importantes entida-
des e personalidades na luta contra as atividades nucleares para gera-
ção de energia. Entramos na campanha para que o governo alemão 
retirasse as garantias para o financiamento internacional de 1,3 bilhão 
para a construção de Angra III e, pelo que me parece, alcançamos o 
objetivo. A Presidente da República sancionou recentemente a lei que 
estabelece o dia 3 de setembro como Dia Nacional de Luta dos Aciden-
tados por Fontes Radioativas, projeto de autoria do ex-deputado Edson 
Duarte, chamando a atenção do país para a relevância deste tema. 

pensar verde – O senhor disse que a bancada não se prende exclusiva-
mente à questão ambiental?
sarney filho – Isso. Somos a referência ambiental do Congresso, mas a 
bancada atua nos mais diversos temas. A regulamentação da Emenda 
29, que trata de recursos para a saúde, e a PEC dos Aposentados são 
exemplos. Assumimos, também, a luta pelo fim do trabalho escravo e 
pela definição de uma política de valorização do salário-mínimo. 

“Somos a 
referência 

ambiental do 
congresso, mas 
a bancada atua 

nos mais diversos 
temas”
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pensar verde – Qual a agenda que o Partido Verde 
prioriza atualmente?
sarney filho – Estamos acompanhando as discussões 
sobre a medida provisória 571, que altera o novo 
Código Florestal. A proposta recebeu mais de 600 
emendas parlamentares, o que nos dá uma noção do 
perigo que enfrentaremos. É mais uma tentativa do 
setor produtivo de desfigurar a legislação.  Colocamos 
nosso ponto de vista sobre o que consideramos melhor 
para o desenvolvimento sustentável do país, apresen-
tando nossas contribuições no sentido de aperfeiçoar o 
texto. É essencial restabelecer maior proteção às Áreas 
de Proteção Permanente e lutar contra a anistia de 
quem desmatou ilegalmente.  
Estamos atentos, também, à tramitação da PEC 215, que 
impede e dificulta a criação de unidades de conserva-
ção pelo Poder Executivo e deixa sob ameaça as terras 
indígenas e quilombolas. Permanecemos na luta pela 
aprovação da PEC que institui a Caatinga e o Cerrado 
como Patrimônio Nacional, nos termos da Constituição 
Federal, e pela aprovação do PL do ICMS Ecológico.
Defendemos a efetiva implantação do Plano Nacional 
de Contingência, nos termos da Lei do Óleo, que visa à 
implantação de sistemas de monitoramento e à preven-
ção e ao atendimento a acidentes, que podem ocorrer 
na exploração do petróleo da camada do pré-sal.
Seguimos na busca de uma matriz energética que 
privilegie as fontes renováveis de energia, ao mesmo 
tempo em que intensificamos nossa batalha em prol 
da extinção do uso da energia nuclear no Brasil.
Queremos melhores soluções, do ponto de vista socio-
ambiental, na distribuição dos royalties e na explora-
ção do petróleo no pré-sal.
Estamos juntos na luta pela aprovação do projeto que 
prevê a taxação de grandes fortunas como forma de 
financiar a saúde.
Entendemos que a proteção do meio ambiente e 
do homem deve começar em casa. Começamos por 
neutralizar os gases responsáveis pelo efeito estufa 
produzidos por nossa atividade parlamentar.
A nossa missão e responsabilidade é continuar 
promovendo as bandeiras do Partido Verde e contri-
buindo para que o mesmo continue crescendo, como 
alternativa política para a população brasileira, para 
o fortalecimento da democracia no país e 
para a consolidação de uma economia 
verdadeiramente 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.
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