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Editorial
Nesta sexta edição, a Pensar Verde traz as novidades eleitorais das 

cidades brasileiras. Passados números e reflexões acerca das cidades que 
queremos, resta-nos agora traduzir esta nova configuração e começar a 
tratar das perspectivas que irão delinear a gestão mais verde das cidades. 
Sem esquecer que os modelos de gestão  possivelmete irão direcionar a 
reorganização interna do Partido Verde, com olhos para a 2014. 

Nesta edição, muito em virtude do pleito, o conselho editorial optou 
por tratar dos temas via artigos, conforme já foi feito anteriormente. 

O Brasil que sai das urnas abre nossa edição, elaborada para analisarmos 
o trabalho que foi feito e seu resultado, que já pode inclusive ser medido 
em números. O Partido Verde teve quase 18 mil candidatos a vereador, dos 
quais 1.581 foram eleitos, contra os 1.237 do pleito passado. Em número 
de prefeitos, de 79 em 2008, passamos para 97 em 2012. 

Ao mesmo tempo em que o Partido Verde assume mais responsa-
bilidades locais, algumas questões globais irão gerar impactos diretos 
nas administrações verdes: a crise financeira mundial e o crescimento 
generalizado da violência urbana.

Para iniciar o processo de discussão sobre a assertividade das medidas 
econômicas que o governo federal tem tomado para conter os avanços da 
crise, que está arrasando a Zona do Euro, trouxemos dois artigos que situam 
o Brasil neste contexto macroeconômico. Devemos permanecer atentos e 
críticos para que não se abra mão do crescimento sustentável da economia 
e para que os pilares da economia verde estejam constantemente na pauta 
de decisões de medidas de blindagem contra a crise financeira.

Além disso, buscamos nesta edição levantar alguns caminhos possíveis 
para conter a escalada de violência e morte de jovens. Deparamo-nos com 
a vertente da cultura de paz e não violência, que pode trazer avanços signi-
ficativos na mudança do pensamento dos jovens e na resolução de conflitos.

Nossa sexta edição traz ainda um apanhado das ações da Fundação no 
período eleitoral com o seminários sobre Cidades Verdes Eleições Limpas, 
que percorreu o país disseminando o jeito verde de fazer política. E, por 
fim, encerra-se na entrevista com Célia Sacramento, eleita vice-prefeita 
em Salvador, que fala sobre os desafios verdes na nova configuração 
política da capital baiana.

Boa leitura!

Conselho Editorial
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Nos artigos seguintes, a Pensar Verde faz um balanço das elei-
ções municipais. É certo que o resultado destas eleições trará 
desdobramentos futuros para o Brasil. Porém, que cenário as 
eleições municipais prospectam para a disputa de 2014? O saldo 
do Partido Verde nestas eleições foi positivo, já que apresentou 
um importante crescimento no que tange ao número de candi-
datos eleitos. Em comparação com outras eleições, a participa-
ção do PV cresceu 28%. A estratégia para obter resultados cada 
vez mais positivos está no investimento em ações que priorizem 
o ideário “verde”.

Em seu artigo, o presidente do Partido Verde, o deputado 
federal José Luiz Penna, descreve a importância dos seminários 
Cidades Verdes - Eleições Limpas, que passou por diversas cidades 
com o objetivo de demonstrar seu compromisso com o interesse 
público, priorizando políticas socioambientais. 

Em seguida, Fernando Gabeira apresenta em seu artigo uma 
crítica à abstenção dessas eleições. Refere-se também aos de-
safios que os novos prefeitos irão enfrentar, como é o caso da 
mobilidade urbana. 

Para finalizar, o cientista político Leonardo Barreto faz uma 
análise sobre as mudanças mais significativas destas últi-
mas eleições, inclusive sobre a descentralização do poder de 
partidos como PDT, PTB, PP e PR para partidos com legendas 
menores, como é o caso do PV. Segundo o cientista político, a 
sociedade exigiu de seus candidatos propostas que trouxessem 
mais conforto às suas cidades. 

E a pergunta que se deixa no ar é: será que a política partidária 
seguirá outros caminhos daqui para a frente? 

O Brasil que 
sai das urnas



José Luiz Penna

O Brasil que sai das urnas 
é mais verde

O impasse que sai das urnas

As eleições municipais e 
os movimentos da política brasileira

Leonardo Barreto

Fernando Gabeira
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“Saí mos desta 
corrida eleitoral com 
melhor qualidade e 

representatividade e com 
sonhos de uma eleição 
em 2014 com efetiva 

perspectiva”

Baixada a poeira do segundo turno das elei-
ções, temos condições de fazer uma análise 
serena do desempenho do Partido Verde. E 
as impressões que ficam não poderiam ser 
melhores. Saímos das urnas com um cresci-
mento importante.  Se nas eleições passadas 
tivemos um pouco mais de 13 mil candida-
turas a vereador, desta vez foram quase 18 
mil candidatos, que levaram nossas bandei-
ras para todos os cantos do Brasil. Elegemos 
1.581, contra os 1.237 do pleito passado, 
aumentando, portanto, nossa responsabili-
dade. Também tivemos um crescimento no 
número de prefeitos. De 79, fomos a 97.

O partido fez um investimento progra-
mático, criando, através da Fundação Verde 
Herbert Daniel, a carta compromisso “Cida-
des Verdes – Eleições Limpas”, publicação que 
atesta o compromisso dos verdes brasileiros 
com o futuro das nossas cidades.  Fizemos 20 
seminários pelo Brasil inteiro para a prepara-
ção e discussão do conteúdo, fazendo nossos 
militantes entenderem o diferencial do PV em 
relação aos outros ideários políticos. E fizemos 
isso contando com a participação de quadros 
importantes do partido, como Fernando 
Gabeira, que entusiasmou a todos com seu 
discurso em defesa das causas verdes.  

Levamos a esses lugares o compromisso de 
criar uma nova perspectiva de futuro, consi-
derando principalmente o interesse público 
e a priorização de políticas socioambientais, 

O Brasil que sai das urnas 
é mais verde
José Luiz Penna  *

os investimentos nas áreas de saúde pública, 
saneamento, gestão de resíduos, educação 
e transporte.  Portanto, houve um trabalho 
de preparação muito grande. Todas as regio-
nais do Brasil se movimentaram no sentido 
de ampliar nossa atuação nessas eleições.  
Fizemos até um trabalho de mobilização das 
comunidades indígenas, estimulando a filia-
ção e candidatura de suas lideranças, para , 
assim, dar representatividade política a estes 
povos. 

Passadas as eleições, este esforço mostrou-
-se compensador. No estado de São Paulo, 
mantivemos o perfil de crescimento e, na 
capital, uma cidade-estado que vai chegando 
a 12 milhões de habitantes, nos consolidamos 
como a quarta força política, elegendo o vere-
ador mais votado do Brasil, o Trípoli, com 132 
mil votos, e fazendo uma bancada com 4 bons 
nomes para a Câmara Municipal. Em Minas 
Gerais, Maranhão e Paraná, também tivemos 
um crescimento substantivo. Até em estados 



reVista de debates da Fundação Verde Herbert daniel

7

Fundador e 
Presidente 
Nacional do 
Partido Verde. 
Deputado 
Federal por São 
Paulo. 

José Luiz 
Penna 

onde tradicionalmente não tínhamos muita 
expressão, como o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, tivemos um pequeno crescimento.

Saímos desta corrida eleitoral com melhor 
qualidade e representatividade e com sonhos 
de uma eleição em 2014 com efetiva perspec-
tiva.  O Partido Verde vai continuar qualifi-
cando a sua militância, vai continuar criando 
musculatura para gerir este partido fortale-
cido que saiu das urnas. Com essa capacidade 
de ir às ruas sem ter mácula sobre a nossa 
conduta e com a marca da inovação, nos 
credenciamos para termos, nas próximas elei-
ções, uma performance ainda mais efetiva. 

Para crescer, o Partido Verde não pode 
vender sua alma. Nós, que não viemos de 
nenhuma força tradicional de poder no 
Brasil, que não temos ligação com associa-
ções comerciais, industriais ou agrícolas, que 
não temos vínculos com sindicatos ou com 
religiões, embora sendo laicos, devemos 
construir o nosso próprio caminho sempre. 
O caminho de uma sociedade sustentável.

Se nas eleições passadas tivemos um 
pouco mais de 13 mil candidaturas 
a vereador, desta vez foram quase 
18 mil candidatos, que levaram 
nossas bandeiras para todos os 
cantos do Brasil. Elegemos 1.581, 
contra os 1.237 do pleito passado, 
aumentando, portanto, nossa 
responsabilidade. Também tivemos 
um crescimento no número de 
prefeitos. De 79, fomos a 97.
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Há muitas maneiras de responder à 
pergunta sobre o Brasil que sai das urnas. 
Não houve mudanças radicais e ninguém 
esperava mesmo que acontecessem.

O Brasil que saiu das urnas pode ser visto 
como aquele dos que se recusaram a partici-
par, pela abstinência e pelo voto nulo.

Em  São Paulo este contingente representou 
quase um terço do eleitorado. E uma recente 
pequisa do Data Folha indica que 45 por cento 
dos que votaram não o fariam, se não fosse 
obrigatório.

A maioria da população de SP, de uma 
forma ou de outra, não se interessou pelas 
eleições. Isto demonstra que a vida política 
brasileira está se aproximando do limite da 
legitimidade e os partidos políticos não dão 
conta disto.

Foram as eleições mais frias do período 
democrático. Cada partido pode extrair delas 
uma demonstração de força. O PT ganhou 
a prefeitura de São Paulo e cresceu 14 por 
cento no país. O PSB conquistou o maior 
número de capitais. O próprio DEM, comba-
lido, tem a vitória em Salvador como uma 
espécie de prêmio de consolação.

O PV aumentou suas prefeituras para 95. 
Está presente como vice em importantes 
cidades: Belo Horizonte, Salvador e Niterói. 
Elegeu 1.581 vereadores.

Não se pode esquecer do tamanho dos 
problemas que os partidos têm diante de si.  

Um deles é o da mobilidade urbana, presente em quase todas 
as cidades.

Esse problema mostra o esgotamento do modelo do carro 
individual. Mas a maioria das propostas eleitorais se concentra 
em novas avenidas, passagens e viadutos, como se o crescimento 
da infraestrutura pudesse acompanhar o ritmo de uma indústria 
estimulada pelo governo e que vende carros em 70 prestações.

A mobilidade problemática nas grandes cidades não é apenas 
um incômodo para o indivíduo que precisa se deslocar. Ela 
contribui para a queda de produtividade do próprio país, é um 
dos fatores que nos atrasam.

Contribui também para o desinteresse dos eleitores, uma 
espécie de suicídio do Congresso. Ele se recusa a votar questões 
complexas. Acaba tudo sendo remetido ao Supremo Tribunal 
Federal, que trabalha pelos dois poderes.

Exemplo disto foi a votação no STF sobre o amianto. Existe 
um projeto de Eduardo Jorge que reapresentei propondo a 
proibição do amianto.

Fui estimulado pela experiência francesa que proibiu o 
amianto e iniciou um longo processo de desamiantização.

Trouxemos cientistas de fora, fizemos inúmeras audiências 
públicas, mas o tema foi barrado pela bancada de Goiás.  Reação 
compreensível porque lá existe a maior mina de amianto em 
funcionamento no Brasil.

No entanto, a maioria do Congresso desprezou o tema. Resol-
ver um tema na justiça é bom, quando ninguém mais quer 
resolvê-lo. Mas tem limitações. Nosso projeto previa um período 
de adaptação à lei, chamado de phase out. Estava aberto para 
estímulos às novas atividades econômicas em Goiás.

Paradoxalmente, um elemento de importância política acon-
teceu no período eleitoral: o julgamento do mensalão.

Ele pode não ter tido uma influência direta, mas pode signifi-
car uma nova semente de esperança na luta contra a corrupção 
no Brasil.

Os políticos convencionais limitam-se a examinar seu cres-
cimento sem perceber que o universo em que se movem, o 
universo eleitoral, está se contraindo.

O  resultado do mensalão demonstra que o PT, embora tenha 
atuado no campo social, não representou mudança no padrão ético 
da política brasileira, embora fosse essa a promessa em 2002.

A lenta cicatrização dessas feridas, propiciada pelo julgamento 

O impasse que sai das urnas
Fernando Gabeira*
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do mensalão, pode trazer um novo momento de esperança para 
os eleitores brasileiros.

O difícil será abordar bem os problemas estruturais e saber 
falar com essas milhões de pessoas que viraram as costas ou 
mesmo o coração para as urnas.

Se não surgir no Congresso uma minoria preocupada com 
sua sobrevivência como instituição, o divórcio vai aumentar. 
Se nenhum partido político ou mesmo associações supraparti-
dárias não encararem seriamente o problema da corrupção, a 
esperança não voltará tão cedo.

A vitória do PT em São Paulo se estendeu para cidades metro-
politanas. No entanto, em Diadema, reduto histórico petista, 
venceu o PV.

O PT tem uma grande possibilidade, a partir da capital, de 
iniciar uma articulação metropolitana. Os problemas da metró-
pole dependem de todos os prefeitos.

É um passo importante para a gestão moderna. Mesmo no 
Rio de Janeiro, onde o PV não foi tão bem, a questão metropo-
litana está na ordem do dia. Os eventos como Copa do Mundo 
e Olimpíadas podem beneficiar todas as cidades em torno e 
não apenas a capital.

Os novos eleitos ainda não assumiram. O Brasil que saiu das 
urnas está mais distante da empolgação política e, ao mesmo 
tempo, cultiva a semente do combate à corrupção, plantada 
pela decisão do STF.

O élan dos primeiros momentos da redemocratização foi 
perdido, mas isto não significa que não possa renascer. Nos EUA, 
havia desânimo quando surgiu a primeira candidatura Obama.

Mas, para que as eleições tenham esse efeito, é preciso algum 
tipo de vida política e, lamentavelmente, essa vida abandonou 
o Congresso e migrou para o STF.

O Brasil que saiu das urnas ainda não saiu de seu próprio 
impasse: a modernização capenga que melhorou as condições 
materiais de vida e liquidou o vigor do debate político.

Fernando
Gabeira

Escritor, 
jornalista 
e membro 
fundador do 
Partido Verde. 
Foi Deputado 
Federal do Rio 
de Janeiro por 
quatro vezes. 
Nascido em 
1941, é mineiro 
de Juiz de Fora 
e carioca por 
opção desde 
1963. 

“O Brasil que saiu das 
urnas está mais distante 
da empolgação política e 
ao mesmo tempo cultiva 
a semente do combate à  
corrupção, plantada pela 

decisão do STF”
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Para além das análises sobre quem 
ganhou ou perdeu, os resultados das elei-
ções municipais desse ano detectaram que 
as “placas tectônicas” da política brasileira 
estão se movimentando e assumindo um 
novo formato, que promete ser duradouro 
e inédito. Essa análise compreende apenas 
uma parte desse novo momento e mistura 
questões estruturais e conjunturais. 

O primeiro movimento é o tipo de cres-
cimento apresentado pelo PT, que tomou 
a liderança histórica do PMDB em número 
votos recebidos. Mas o ponto mais interes-
sante é o tipo de crescimento apresentado: 
ele se deu nas cidades com menos de 200 
mil habitantes mostrando que a aproximação 
entre o PT e os grotões é mais estrutural do 
que se pensou. 

A segunda mudança em curso é geracional. 
José Serra é o último político da geração da 
abertura democrática, que foi pródiga em polí-
ticos de perfil estadista. Eles estão sendo substi-
tuídos por políticos-gestores, que estão na faixa 
etária entre 45 e 55 anos e possuem formação 
técnica, mesmo que tenham sido cunhados nas 
fileiras dos seus respectivos partidos. 

O terceiro destaque é a perda de espaço dos 
partidos do chamado “centro pragmático”: 
PDT, PTB, PP e PR cederam terreno, apesar 

As eleições municipais e  
os movimentos da política 
brasileira
Leonardo Barreto *

“A agenda de polí ticas 
públicas das populações 

urbanas mudou. As 
questões redistributivas 
aos poucos vão ficando 
de lado. Em seu lugar, 

as pessoas exigiram dos 
candidatos propostas 

para aumentar o 
conforto das suas 

cidades, especialmente 
nos aspectos da 

urbanização e da 
mobilidade urbana”
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Leonardo 
Barreto

Cientista 
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de fazerem parte da base governista. Como o 
processo eleitoral é um jogo de soma zero, ou 
seja, se um perde, é porque outro ganha, os 
votos desse “centro invertebrado” migraram 
para legendas pequenas e com maior signi-
ficado programático, como é o caso do PV, 
ou com enraizamento social em movimentos 
religiosos, como são PRB e o PSC. 

Outro ponto que desfavorece o centro 
pragmático no longo prazo é o número de 
partidos políticos com estratégias pragmáti-
cas semelhantes. O PMDB já sente a entrada 
de concorrentes em seu nicho, como PSD e 
o próprio PSB, por exemplo. Nesse sentido, 
uma pergunta que se pode fazer é se o 
sistema partidário brasileiro caminhará para 
um realinhamento, com legendas criadas 
no contexto da abertura democrática e que 
refletiam apenas as divisões existentes nos 
grupos políticos da época sendo substituí-
das por partidos baseados em forças sociais 
emergentes. A conferir.

Por fim, a agenda de políticas públicas 
das populações urbanas mudou. As ques-
tões redistributivas aos poucos vão ficando 
de lado. Em seu lugar, as pessoas exigiram 
dos candidatos propostas para aumentar o 
conforto das suas cidades, especialmente 
nos aspectos da urbanização e da mobili-
dade urbana. As pessoas querem se sentir 
acolhidas por suas cidades e esse parece ser 
o principal desafio dessa nova geração de 
administradores. 

Tudo isso atesta que vivemos um período 
de profundas mudanças políticas e sociais. 
Por isso, as análises realizadas até agora 
contêm mais hipóteses e perguntas do que 
certezas. Há novos atores e pautas emergindo 
que mudarão de forma muito profunda o 
mapa político e partidário. 



A crise financeira mundial já dura cinco anos. Desde seu 
ápice, em setembro de 2008, prejuízos bilionários aos bancos 
e quebra de instituições financeiras foram contabilizados em 
países como os Estados Unidos. Na Europa, os governos da 
Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e de Portugal, entre 
outros países, também anunciaram ajudas bilionárias aos 
bancos e lidam com taxas de desemprego inimagináveis. No 
Brasil, a economia vive os reflexos de desaquecimento, com a 
diminuição do consumo interno e de investimentos externos 
no país. Entre 2009 e 2011, houve em um intervalo de reto-
mada do crescimento que não se mostrou sustentável. 

Em seu artigo, o economista Clóvis Vieira de Abreu desenha 
sua impressão das dificuldades e escolhas que alguns países 
podem enfrentar para buscar soluções estruturais. Segundo 
Clóvis, o clima de otimismo perpetua com o final de 2012, 
porém a crise ainda deve durar alguns anos. 

No artigo de Isaac Edington é possível entender a lógica 
econômica predominante e a visão necessária de desenvolvi-
mento sustentável. Mais do que nunca, as escolhas do Brasil 
podem ser cruciais para o crescimento estável do país. 

Economia:  
A crise financeira 
mundial e a 
eficiência das 
escolhas do Brasil



Clóvis Abreu Vieira

Trajetórias de crescimento

Crise Econômica – Qual é a lógica?

Isaac Edington
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“A economia brasileira 
vivencia um processo de 

desaquecimento, a começar 
pela retração do consumo 

interno, a redução do 
investimento e a menor 

atratividade do investidor 
externo em buscar 

economias emergentes, 
abrindo mão de sua liquidez 

e segurança”

O findar de 2012 está chegando e traz 
um pouco mais de luz, com as expectativas 
apresentadas pelo conjunto das empresas 
em relação ao futuro mais otimista, ainda 
que convivendo com os graves problemas da 
economia mundial que, por suas característi-
cas estruturais, ainda vão durar alguns anos.

É fato que será preciso muita atenção com 
o sacrifício que se impõe para a completa 
solução da crise mundial. Cada momento 
da história é único e a tomada de decisão 
que envolve em consequência uma ação é, 
de uma vez por todas, definitivamente, um 
experimento crucial.

Nos Estados Unidos, sem um consenso 
político, dificultado pelo péssimo desem-
penho do mercado de trabalho, do baixo 
crescimento do PIB, do recuo dos índices 
de confiança e até pelas declarações do FED, 
fica evidenciado que a retomada ainda está 
distante, apesar de um leve crescimento nos 
últimos tempos.

Não será fácil a tarefa do novo presidente 
norte-americano, que vai ter que lidar com 
a armadilha fiscal e um sistema financeiro 
pouco transparente, abundante de liquidez, 
voltando a operar os derivativos localizados 
no mercado de commodities, influenciando na 
distorção de preços relativos de âmbito global.

Na Europa, a insatisfação com as políticas 
de austeridade da Zona do Euro é geral, ainda 
que tais  medidas naturalmente ajudem a 

minimizar as críticas quanto ao fim do Euro 
em função da criação do Fundo Permanente 
de Resgate (ESM), composto por recursos do 
FMI, EFSF e BCG, que socorrem os países em 
fase crítica, mediante a aprovação de um 
plano de enquadramento macroeconômico.

Na China, o crescimento é fortemente 
dependente de suas exportações e, mesmo 
com a economia mundial desaquecida, 
conseguirá crescer a uma taxa de 7,5% em 
2012. A nova política esboçada pelo governo 
chinês o levou a lançar um pacote de cerca 
de US$ 150 bi para projetos de infraestrutura 
no intuito de amenizar a desaceleração e o 
seu banco central deverá atuar na redução 
dos juros e compulsório.

Como reflexo desse quadro, a economia 
brasileira vivencia um processo de desaqueci-
mento, a começar pela retração do consumo 
interno, a redução do investimento e a menor 

Trajetórias de crescimento
Clóvis Abreu Vieira*
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atratividade do investidor externo em buscar economias emer-
gentes, abrindo mão de sua liquidez e segurança.

Neste aspecto, louvem-se as medidas de estímulo ao consumo 
de bens duráveis e a redução dos encargos trabalhistas sobre os 
setores intensivos em mão de obra, ainda que se possa levar a 
um comprometimento do desempenho fiscal futuro do governo.

A recente decisão da presidente Dilma em implementar um 
“pacote” privativista, mesmo que alguns críticos o enxerguem 
como um desafogo ideológico dos investidores, não deixa de 
ser um reconhecimento das dificuldades que o governo vinha 
enfrentando para impulsionar o investimento, repassando 
para o setor privado boa parte dos projetos de expansão de 
infraestrutura.

Já não há quem negue o susto com o comportamento da infla-
ção que, mesmo com surpresas no atacado, tem na debilidade 
da demanda um fator de sua contenção, com o longo ciclo de 
redução da SELIC a 7,25%, ainda que a nota do COPOM assinale 
que o movimento chegou ao fim. Cabe ressaltar, que a taxa 
cambial acomodou-se em torno de R$2,00/dólar.

Na esteira desses acontecimentos, vamos chegando a 2013 
com a certeza de que não  poderemos contar com a ajuda margi-
nal da economia mundial. No plano interno, também não deve-
remos lograr ganhos marginais superiores a 2012, em salário 
e emprego. Parece inquestionável que vamos ter que apertar 
cada vez mais no crédito e no ganho de participação dos bancos 
públicos, ao tempo em que a precária infraestrutura continuará 
elevando o Custo Brasil.

Está dado o quadro no qual se delineará o cenário para o final 
de 2012 e o início de 2013, com um baixo crescimento deste 
ano (1,7%) seguido de um desanimador (2,9%) no próximo ano, 
mostrando as deficiências do modelo de crescimento adotado 
na última década, que tem se apoiado no câmbio, nas isenções 
tributárias setoriais e em outras ações pontuais.

Permanece sem solução o problema de longo prazo. Portanto, 
confiar na “mão invisível” constitui a pior das políticas, cujo 
resultado pode não ser o melhor para o nosso Brasil.

Clóvis 
Abreu 
Vieira

Economista e  
consultor  
da empresa 
Vieira e 
Rosenberg.
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A aproximação do pensamento econômico tradicional das 
preocupações em torno da questão ambiental é tema recente 
na história da humanidade. Ao longo do tempo, os economistas 
trataram a questão ecológica, envolvendo a vital preservação 
do meio ambiente e das condições de vida, como uma simples 
retórica. O que nos parece muito presente até hoje.

Numa certa conferência durante a Rio + 20, presenciei uma 
das participantes de uma mesa redonda, num acalorado debate, 
comentar sobre a visita de um renomado prêmio Nobel a uma 
grande universidade americana. Lá estando, após visitar os 
laboratórios e o departamento de economia, o premiado inda-
gou: Onde fica o departamento de Ecologia? Os diretores da 
universidade olharam uns paras os outros atônitos e ficaram 
sem resposta. Em seguida, afirmou: Não podemos mais estudar 
economia, sem ecologia. Não fiz um estudo científico a respeito, 
mas não acredito que haja um lugar “economicamente impor-
tante” no mundo que não tenha vivenciado uma década sem 
crise econômica nos últimos duzentos anos.

Acredito que as sucessivas crises econômicas possuem diver-
sos motivos, razões e complexidades ímpares, que os melhores 
economistas podem explicar com riqueza de detalhes. Mas acre-
dito, também, que praticamente todas as crises financeiras são 
oriundas, na sua essência, de uma mesma lógica, aquela que 
nos conduz a viver sob o invólucro da economia.

Todas as dimensões devem ser consideradas e o que está em 
jogo é a própria sobrevivência, dos seres humanos, do ambiente 
natural e dos empreendimentos econômicos, pois como disse-
ram, não dá para ter economia sem ecologia.

Crise Econômica – Qual é a lógica?
Isaac Edington*

Lógica Predominante 

Economia

Sociedade Meio  
Ambiente

Economia

Sociedade

Meio  
Ambiente

Lógica do Século XXI 
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É preciso um grande esforço 
daqui para frente, no sentido 

de que os países, sejam 
desenvolvidos, pobres ou em 

desenvolvimento, possam 
discutir, juntos, a essência 

de como os sistemas devem 
funcionar e trabalhar de 
forma que possam ser 

equilibrados. É preciso um 
novo modelo de convivência 

entre esses sistemas, que 
busque um desenvolvimento 

integrado, que una a 
dimensão ambiental, a 

justiça social e o crescimento 
econômico sustentado. 

Acreditamos na necessidade 
de se promover uma mudança 

de atitude, com o objetivo 
de acelerar a transição de 

um mundo baseado em um 
modelo esgotado de relações 

ambientais, econômicas e 
sociais fragmentadas para a 

nova era da sustentabilidade.

Isaac 
Edington

Presidente do  
Instituto e do Portal  
EcoDesenvolvimento. 
org

Essa é a lógica dominante. 
Uma lógica que nos faz 

pensar que todos estamos 
não só “envolvidos” pelos 
sistema econômico mas 
também a serviço dele, 

de sua predominância, e, 
porque não dizer, de seu 
protagonismo. A verdade 
é que nós, a humanidade, 
criamos esse monstro que 

hoje não controlamos mais. 

Desaprendemos que a lógica 
real, esquecida na tecnocracia 
global dos fluxos econômicos 

contínuos, é bem diferente. Em 
pleno século XXI, precisamos 

reaprender que vivemos, 
sim, no invólucro do meio 
ambiente, onde o sistema 

econômico é muito importante, 
mas é apenas um dos sistemas 
que dispomos para viver em 

sociedade. 



Utilizar o diálogo para solucionar conflitos. Rejeitar a violên-
cia. A cultura de paz e nãoviolência é definida por estas atitu-
des, comportamentos, ações e valores. Por meio desses pilares, 
criam-se condições de estabelecer a construção de um mundo 
mais tolerante. 

O movimento da cultura de paz tem como fonte inspiradora o 
Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não Violência, esboçado 
por um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. A dissemi-
nação deste movimento é imprescindível para que a sociedade 
construa novos paradigmas de desenvolvimento. A construção da 
paz é um processo educativo que deve permear, antes de tudo, a 
vida de crianças e jovens que estão em processo de formação. 

A proposta dos artigos que seguem é estabelecer o ponto de par-
tida de ações futuras conjuntas, dedicadas a inspirar, facilitar e 
educar para uma Cultura de Paz. A professora Glacilda Pinheiro 
Correia apresenta uma cultura baseada na tolerância, respeitan-
do os direitos individuais, princípio do pluralismo, que assegura 
e sustenta a liberdade de opinião. Em seguida, o artigo de Ligia 
Rechenberg apresenta a relevância da ideia que a cultura de paz 
apresenta para a construção de um país mais seguro.  

Em grande parte dos homicídios, os motivos se mostram banais 
e reforçam a ideia do diálogo para a resolução de conflitos. A 
sociedade ainda tem muita dificuldade em lidar com as diferen-
ças,  sejam de cor, sejam de raça, sejam de gênero, sejam culturais 
ou sociais. É preciso pensar a cultura de paz como algo dinâmico, 
contínuo e permanente. 

Cultura de 
Paz e não 
violência



Ligia Rechenberg

Cultura de paz no dia a dia

Glacilda Pinheiro

Respeitar a vida e a diversidade.  
Redescobrir a solidariedade
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O Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e 
Não Violência foi esboçado por um grupo de 
laureados do prêmio Nobel da Paz. Milhões 
de pessoas em todo o mundo assinaram esse 
manifesto e se comprometeram a cumprir 
os seis pontos descritos acima, agindo no 
espírito da Cultura de Paz dentro de suas 
famílias, em seu trabalho, em suas cidades.
Tornaram-se, assim, mensageiros da tolerân-
cia, da solidariedade e do diálogo.

Educar para a Paz envolve a geração de 
oportunidades para comunhão de signi-
ficados e afetos. Assim como o agricultor 
deve arar, afofar o terreno, deixá-lo rico 
em nutrientes e irrigá-lo, devemos criar um 
ambiente propício e acolhedor para que 
as sementes da paz possam germinar. Isto 
envolve criatividade, abertura para promover 
uma qualidade nova nos espaços de ensino/
aprendizagem a fim de transformá-los em 
locais de humanização e sensibilidade.

CULTURA DE PAZ
A paz define-se como ausência de todo tipo 

de violência (direta ou estrutural) e como 
presença de justiça social e das condições 
necessárias para que exista.

A paz abrange todos os âmbitos da vida,  
incluídos o pessoal e o interpessoal, e é, 
portanto, responsabilidade de todos e de 
cada um de nós.

A paz é um processo contínuo e permanente: “ Não há cami-
nho para a paz, a paz é o caminho.” (Abraham J. Muste)

Sobre a visão de paz
Há muitas maneiras de definir e compreender o conceito de 

paz. Escolhemos para esta reflexão uma representação grega da 
Paz, tal como é apresentada no mito de Hesíodo 

Nesse mito, a Paz é representada por Eirene, também relacio-
nada à Natureza como a deusa da colheita. Ela não está sozinha, 
suas companheiras são Dike e Eunomia,  respectivamente, a 
Justiça e a Equidade. Essa tríade sugere que a existência de uma 
implica a existência da outra, colocando no mesmo plano a 
Paz, a garantia do direito à justiça e a distribuição das riquezas 
segundo as necessidades de cada um – conceito de equidade.

A escolha dessa visão da Paz considera que a Paz é mais 
complexa do que a usual definição como ausência de guerra 
ou do oposto da violência, como na pax romana .

Adolfo Pérez Esquivel, no discurso como Nobel da Paz, em 
1980,  disse: “Sabemos que a paz só é possível quando é fruto 
da justiça. A verdadeira paz é uma transformação profunda por 
meio da força da não violência, que é o poder do amor” (apud 
Sader e Mattos, 2003, p. 33).

Contudo, a história da humanidade tem sido contada pelos 
conflitos violentos, que dizimam povos e modificam a geografia 
política e econômica mundial, e pelos confrontos nas disputas 
de interesse entre as pessoas, na preferência dada à competi-
ção em detrimento da cooperação.  O paradigma dominante 
na sociedade tem sido o da violência, da guerra, do consumo 
irresponsável de recursos naturais, da submissão e dizimação de 
outras espécies, da produção da doença física, mental e social.

Quando o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 
tendo experimentado o poder destrutivo de uma bomba nuclear, 
capaz de exterminar milhares de seres vivos, um conjunto de 
nações resolveu fundar a Organização das Nações Unidas (ONU), 
para tentar evitar uma terceira guerra mundial que poderia ser 
o fim da espécie humana. Na constituição da ONU, os gover-
nos dos Estados membros, em nome de seus povos, declara-
ram “Posto que as guerras nascem na mente dos homens, é na 
mente dos homens que devem erigir-se os baluartes da Paz (...)”1.  

1 Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência  
e Cultura (Unesco), aprovada em Londres, em 16/11/1945. Veja o texto completo  
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590f.pdf#constituition.

Respeitar a vida e a diversidade.  
Redescobrir a solidariedade
Glacilda Pinheiro*



reVista de debates da Fundação Verde Herbert daniel

21

Respeitar a vida
Rejeitar a violência

Ser generoso
Ouvir para compreender

Preservar o planeta
Redescobrir a 
solidariedade

Reconheciam, nessa expressão, que, mais do que um mecanismo 
de controle, o mundo precisava de uma mudança de cultura, 
precisava transitar da cultura da violência para a cultura de paz.

Não é fácil, porém, mudar o paradigma, depois de séculos e 
séculos de conflitos e da permanência de seus alicerces. 

Essas violências, a exclusão, a fome e a desesperança são matri-
zes de outras violências, que se naturalizam e se expressam 
em agressões tanto entre grupos sociais, como no trabalho, na 
vizinhança e no ambiente doméstico.

Christophe Dejours (1999) disse em uma palestra que “saúde é ter 
esperança”. Como todas as epidemias, a violência faz adoecer não 
apenas indivíduos,  mas toda a sociedade, “destrói a comunidade e 
torna impossível a fraternidade. Submete a sociedade ao monólogo 
e não ao diálogo. Cria amargura nos que sobrevivem e brutalidade 
nos que destroem.” (Martin Luther King Jr., 1964). 

A mudança de paradigma, da cultura de violência para a 
cultura de paz, requer a participação da Justiça e da Equidade. 
No entanto, isso não significa que essa participação somente 
possa ocorrer a partir de decisões globais, em espaços de poder 
mundiais e nacionais. Ao contrário, para alcançar esses espaços, 
a mudança tem de ser plantada no cotidiano, na mente e no 
coração das pessoas e traduzida em atitudes e posições políticas 
pelo resgate da esperança.
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não violência
A não violência é um trecho do caminho 

para a cultura de paz.  Trata-se de uma 
recusa ao uso da violência como modo de 
resolução de conflitos. 

É uma atitude ativa, que supõe capacidade 
de indignação diante das injustiças e violên-
cias, recusa a passividade e trabalha com 
meios de persuasão e, também, meios de 
pressão e de não colaboração com injustiças, 
na resolução de conflitos, porém sempre com 
a intenção de conciliação e de justiça, nunca 
de vingança ou exclusão. Por isso, “não deve 
limitar-se apenas a protestos, deve também 
elaborar a gestão da nova sociedade que se 
quer edificar, realizando um programa cons-
trutivo”. Em vários momentos da humani-
dade emergiram líderes religiosos e laicos 
que trabalharam com conceitos de paz e 
não violência. O Buda afirmou: “Não firais 
os outros com o que vos fere”. O Mahaba-
ratha hindu estabeleceu: “Eis a súmula de 
todo dever: não façais aos outros o que, se 
fosse feito a vós, vos causaria dor” (...) E Jesus 
aconselhou: “Tudo aquilo que quereis que os 
homens vos façam, fazei vós a eles”.  Parece 
que há uma “lei” básica de convivência pací-
fica que perpassa os ensinamentos de vários 
Mestres: a de não fazer aos outros o que não 
quer que os outros lhe façam.

A prática da PAZ

“Embora a cultura da violência 
ainda seja hegemônica,  

a vida é naturalmente uma 
teia cooperativa e se mantém 
porque existe solidariedade, 

fundamento da paz 
na sociedade”

CULTURA DE PAZ  
COmO POLíTICA PúBLICA 
Da Esperança à Utopia

A UmAPAZ – Universidade Aber-
ta do meio Ambiente e Cultura 

de Paz é um centro de educação 
socioambiental, que nasceu em 
2005, orientada pelo propósito 

de contribuir para o exercício de 
convivência harmoniosa.

Na história contemporânea, vamos encontrar 
alguns líderes que trabalharam com a cultura 
da paz e movimentos que vão encampando 
esses valores e práticas. 

Gandhi, na primeira metade do século XX, 
propôs e experimentou trabalhar com a paz 
como paradigma das relações, ao invés de traba-
lhar com a violência, na sua defesa de libertação 
da Índia do jugo britânico. Suas atitudes foram 
coerentes com seu pensamento de que “a não 
violência nunca deve ser usada como um escudo 
para a covardia. É uma arma para os bravos”. 
Ousou mobilizar a população para opor-se siste-
maticamente aos colonizadores por meio de atos 
de resistência pacífica e boicote. 

Martin Luther King Jr (1929-1968) liderou o 
movimento de integração racial nos Estados 
Unidos que começou com um corajoso ato de 
resistência não violenta: em 1955, a costureira 
negra Rosa Parks, que voltava para casa depois 
de um dia de trabalho, recusou-se a levantar 
de seu assento no ônibus para dar lugar a um 
branco. Luther King prosseguiu, com persistên-
cia, na defesa da integração racial, com atos 
ousados, mas sempre não violentos, apesar de 
motivar reações violentas.  
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1  Betinho

2  Rondon 

3  Cláudio Villas Boas

4  Irmã Dulce 

5  Chico Mendes

6  Dom Helder Camara

PERSOnALIDADES 
BRASILEIRAS IDEnTIFICADAS 
COm OS VALORES DA 
CULTURA DE PAZ

1

2
3

5

4

6
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Pedagoga, 
Especialista 
em Cultura de 
Paz e Mediação 
de Conflitos, 
Coordenadora 
do Módulo 
Cultura de Paz e 
Sustentabilidade 
da Universidade 
Aberta do Meio 
Ambiente e 
Cultura de Paz 
(UMAPAZ).

Glacilda  
Pinheiro

GALTUNG, Johan. O caminho é a meta: Gandhi hoje. São Paulo: Palas Athena. 
2003. Inojosa, Rose Marie e Correa, Glacilda Pinheiro. CULTURA DE PAZ E 
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO PROCESSO PEDAGÓGICO.

DISKIN, Lia. Paz, como se faz?: semeando cultura de paz nas escolas / Lia 
Diskin e Laura Gorresio Roizman — Brasília: Governo do Estado de Sergipe, 
UNESCO, Associação Palas Athena, 2002.

“Estrangeiro eu não vou ser. Cidadão do 
mundo eu sou”, diz uma das letras de música
cantada pelo cantor brasileiro milton 
nascimento. Se as crianças de nossas escolas 
entendessem em profundidade o significado 
das palavras desta canção, estariam iniciando 
uma verdadeira revolução pedagógica e 
curricular. Como posso sentir-me estrangeiro 
em qualquer território se pertenço a um único 
território, a Terra? não há lugar estrangeiro 
para terráqueos na Terra. Se sou cidadão 
do mundo, não podem existir para mim 
fronteiras. As diferenças culturais, geográficas, 
raciais e outras enfraquecem diante do meu 
sentimento de pertencimento à Humanidade.” 

Leonardo Boff

Mudar pela não violência significa ter como visão de futuro 
uma sociedade cooperativa, saudável, equânime, sustentável e 
pacífica. É uma visão que resgata a dimensão da comunidade 
da vida e da fraternidade, porém não deixa de se indignar com 
as injustiças e nem de trabalhar para superá-las.
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A cultura de paz é um modo de pensar e 
agir que rejeita a violência e valoriza a diver-
sidade, o diálogo, a negociação e a mediação 
para a resolução dos problemas. Cada vez 
mais, a cultura de paz vem sendo discutida 
e disseminada para a construção de novos 
valores e atitudes individuais e nas relações 
entre pessoas e grupos. Mas, para muita 
gente, cultura de paz ainda é um conceito 
tão amplo que chega a soar abstrato e inatin-
gível. Um dos desafios para disseminar a 
cultura de paz é justamente torná-la mais 
concreta e próxima do cotidiano das pessoas.

Para nós, que trabalhamos com o tema 
violência e segurança pública há mais de 10 
anos, a cultura de paz assume um sentido 
muito relevante na discussão sobre como 
construir um país mais seguro. A cultura de 
paz é o contraponto à cultura da violência, 
que naturaliza o uso da força e de outros 
meios violentos como uma forma legítima 
de se relacionar e resolver os conflitos. A 
face mais extrema da violência – os homi-
cídios – também têm relação com a cultura 
da violência. Grande parte dos assassinatos 
acontece por motivos banais e conflitos de 
relacionamento: uma briga no bar, no trân-
sito, por causa da namorada, porque a pessoa 
faz parte de determinado grupo, torce para 
outro time, etc. A forma como os indivíduos 
se relacionam se reflete em inúmeros casos 
de violência, sendo que alguns deles chegam 

a ter consequências irremediáveis. Outras situações, como 
brigas nas escolas, nos estádios, conflitos domésticos, também 
são decorrentes da cultura da violência.

Paradoxalmente, pouco se fala sobre a cultura da violência 
ou, quando se fala, ela parece ser um problema exclusivo da 
mídia. De fato, há muita violência nas novelas, propagandas 
reforçam estereótipos de gênero que reforçam atitudes violen-
tas, filmes exageram na forma como retratam a violência. Mas 
a culpa não é só da mídia: precisamos assumir que somos 
uma sociedade violenta. Temos muita dificuldade em lidar 
com a diferença – seja ela de cor, seja de crença, seja social, 
seja cultural – e com os conflitos.

O primeiro passo para mudar isso é reconhecer que vivemos 
em meio a uma cultura que valoriza a violência e identificar, 
nas nossas atitudes, o que está contribuindo para dissemi-
nar a cultura da violência. Incentivar que os meninos, desde 
pequenos, sejam violentos para provar sua masculinidade; 
compartilhar piadas preconceituosas; valorizar a competição 
em detrimento da solidariedade, reagir à violência do trânsito 
com mais violência, são alguns exemplos de atitudes que só 
servem para propagara a cultura da violência.

Outro passo é aceitar que os conflitos fazem parte da vida 
em sociedade. Muita gente acredita que uma sociedade pací-
fica é aquela onde não há conflitos. É comum, por exemplo, 
professores se vangloriarem de que em sua sala de aula não 
há violência, porque não há conflitos. Outros, por sua vez, se 
queixam de um ambiente muito violento, porque é cheio de 
conflitos. Para nós, conflito não é sinônimo de violência, e 
ausência de conflito não é sinônimo de paz.

O problema não é o conflito em si, mas a forma como 
ele é resolvido. Por isso, melhor do que um ambiente sem 
conflitos (o que é praticamente e impossível porque a vida 
em sociedade pressupõe o conflito de desejos e interesses) é 

Cultura de paz no dia a dia
Ligia Rechenberg*
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um ambiente em que os conflitos são resolvidos pelo diálogo, 
pela negociação. No ambiente escolar, trabalhar o conflito tem 
uma função pedagógica muito importante. Mas fora da escola 
também é importante deixar os conflitos surgirem, pois isso 
permite que as pessoas vivenciem outra forma de resolvê-los. Em 
alguns casos, a presença de um mediador é importante. Aliás, 
no Brasil ainda são poucas as cidades que contam com espaços 
de mediação, uma iniciativa bem importante não só porque 
resolve um problema pontual, como também tem um caráter 
formador, que mostra aos envolvidos que há outras formas, não 
violentas, de resolver as desavenças.

Muitos estudiosos da cultura de paz são categóricos em afirmar 
que a paz precisa ser aprendida. Construir a paz é um processo 
educativo: as pessoas precisam vivenciar, sentir, refletir, deba-
ter, planejar e concretizar ações. Criar oportunidades para que 
as pessoas reflitam, discutam e pratiquem novas formas de se 
relacionar é um passo essencial para fortalecer a cultura de 
paz. Isso pode acontecer nas escolas, nas casas de mediação, 
nos espaços públicos – quando se discute, por exemplo, sobre 
a utilização de uma quadra esportiva por grupos diferentes - e 
inúmeros outros lugares. Assim como a cultura da violência 
tem se propagado de geração em geração, a partir de atitudes 
que vamos reproduzindo porque acreditamos que são naturais, 
precisamos começar a desnaturalizar estas atitudes e propagar 
a cultura da paz.

Essa pode ser também uma agenda dos novos prefeitos em 
2013: fazer das cidades espaços de aprendizado e disseminação 
da cultura de paz, por meio do estímulo à convivência, à media-
ção dos conflitos e à valorização da diversidade.

Ligia  
Rechenberg

Coordenadora 
do Núcleo 
de Gestão do 
Conhecimento 
do Instituto Sou 
da Paz

“muitos estudiosos da cultura 
de paz são categóricos em 

afirmar que a paz precisa ser 
aprendida. Construir a paz 

é um processo educativo: as 
pessoas precisam vivenciar, 

sentir, refletir, debater, 
planejar e concretizar ações”
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a tranSparência não  
acaba com a corrupção, 
maS a torna maiS difícil

Seminário itinerante CIDADES VERDES ELEIÇÕES LIM-
PAS percorre o Brasil reafirmando compromisso com a 
sociedade e o meio ambiente.

Com o intuito de mostrar para a sociedade sua preocupação 
com a melhoria na qualidade de vida da população, aliada a 
políticas socioambientais voltadas ao interesse público, a Funda-
ção Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde, 
percorreu diversas cidades brasileiras com o seminário itinerante 
sobre o Compromisso Cidades Verdes Eleições Limpas. 

O evento, aberto à sociedade, teve como objetivo principal 
alertar os candidatos e dirigentes do PV sobre suas responsabi-
lidades com a ética nas eleições, por meio de eleições limpas, 
sem desvio de dinheiro público ou abuso do poder. 

Verdes  
em Ação

Fotografias: Arquivo FVHD 
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Durante os encontros, foi distribuída aos 
participantes a carta compromisso “Cidades 
Verdes - Eleições Limpas”. A cartilha, desen-
volvida pela FVHD, tem como premissa unifi-
car e estabelecer diretrizes que se enquadrem 
com a ideologia tradicional desenvolvida e 
apresentada pelo PV. 

O palestrante dos seminários foi o ex-depu-
tado federal, jornalista e escritor, Fernando 
Gabeira, que durante os encontros frisou 
a importância da transparência na gestão 
pública. “Político precisa ser servidor da 
sociedade e não servir-se, quem não for 
transparente, não terá o voto de qualidade, 
pode até comprar o apoio, mas exercerá um 
mandato ilegítimo”, defendeu. “A transpa-
rência não acaba com a corrupção, mas a 
torna mais difícil”. 

Inteligência coletiva
Ainda dentro do assunto transparência, 

outra questão abordada nos seminários foi o 
poder tecnológico das redes sociais que hoje 
os eleitores têm nas mãos. Segundo Gabeira, 
o uso da inteligência coletiva é primordial 
dentro da luta da sociedade, até porque, 
para ele, com a dimensão dos problemas das 
cidades é impossível que uma pessoa consiga 
resolver tudo. “Hoje, recursos tecnológicos 
como a internet nos permitem manter um 
contato permanente com as pessoas que 
estão sendo diretamente atingidas por todo 
o tipo de problema. Essa instantaneidade 
na comunicação viabiliza intervenções mais 
rápidas e eficientes que, seguramente, garan-
tirão melhores condições para se encontrar 
a solução de vários problemas”. 

O FUTURO DO  
PARTIDO VERDE

O Compromisso Cidades 
Verdes Eleições Limpas, 
baseado nos eixos, diretrizes 
e prioridades do Programa 
de Governo do Partido Verde 
e na Lei da “Ficha Limpa”,  
reforça o ideário do PV de 
fazer política com ética e 
criatividade no Brasil.  

O Compromisso favorece os 
eixos de desenvolvimento 
sustentável, gestão de 
resíduos sólidos, educação, 
saúde, saneamento básico, 
segurança pública, proteção 
dos recursos hídricos e 
florestais, clima, mobilidade, 
geração de emprego e renda. 
Considera indispensável 
também a participação 
popular, a transparência e 
o acesso às informações, 
bem como a premissa de 
que o meio ambiente é bem 
comum de toda a população. 

Acesse www.pv.org.br e conheça 
o Compromisso Cidades Verdes 
Eleições Limpas.
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O olhar criterioso e a transparência nas ações são fundamen-
tais para a inteligência coletiva. Prestar atenção às grandes cida-
des, observar individualmente os problemas mais expressivos 
de cada local e, a partir daí, utilizar as ferramentas para imple-
mentar programas que visem à melhoria na qualidade de vida 
da população por meio de investimentos em transporte coletivo 
para melhorar a mobilidade urbana, investimentos em saúde 
e educação públicas, gestão de resíduos e saneamento, coleta 
de lixo, inclusão digital, entre outras questões. 

Também foram levantados temas como desenvolvimento 
econômico e geração de empregos, explorando a economia 
criativa. Segundo Gabeira, as cidades têm grande capacidade 
de se reinventar e perceber quais são suas vocações econômicas 
para explorar alternativas que estimulem os empregos verdes. 
Em sua passagem por Belém, capital do estado do Pará, Gabeira 
citou um exemplo de como explorar o melhor de cada região: 
“Roraima possui uma vocação ímpar para o turismo ecológico 
e cultural. Têm muitas etnias e uma riqueza natural e cultural 
que o Brasil e o mundo não conhecem e, mesmo com toda essa 
vocação, a região nunca foi explorada e organizada para isso”.  

Além disso, Gabeira frisou que a educação é a base para elevar 
as cidades para um processo de sustentabilidade. A cidade de 
Paraty, no Rio de Janeiro, por exemplo, promove todos os anos, 
a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) como forma de 
alavancar o desenvolvimento local através da cultura.

As cidades visitadas pelo seminário foram Ipatinga (MG), Belo 
Horizonte (MG), Belém (PA), Campo Grande (MS), Roraima (RR), 
Vitória (ES), Salvador (BA), Aracaju (SE), Porto Velho (RO), Volta 
Redonda (RJ), Bauru (SP) e Tiradentes (MG). 
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célia Sacramento
Vice-prefeita do Partido Verde eleita 
em Salvador

O que pensa

Entrevista

revista pensar Verde – na sua opinião, qual é a nova configu-
ração do Brasil após o pleito municipal de 2012?

célia Sacramento – Claro que, por ser um país cuja dimensão é 
continental, composto de 5.561 municípios, não pode se diag-
nosticar com precisão cirúrgica o novo quadro político nacio-
nal. Entretanto, há de se notar que, este novo pleito trouxe à 
baila uma nova roupagem, com partidos novos como o PSD, que 
ganhou 492 municípios e outros, porém, com menor expressão, 
a exemplo do PV, do qual faço parte, que agora estão ocupando 
espaço, sobretudo no executivo municipal. Se direcionarmos 
o foco desta pergunta para a cidade de Salvador, onde tive-
mos uma eleição acirrada, com grandes palanques, no quais 

Fotografias: Arquivo pessoal 
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desfilaram as maiores e mais emblemáticas figuras da política 
nacional, por exemplo, a presidenta e o ex-presidente Lula, e 
o povo mostrou-se atento às novas direções. Por isso logramos 
êxito. Assim, no limite da compreensão do novo cenário polí-
tico, penso que o Brasil reoxigena a política sob um prisma de 
descentralização de poder no que  tange ao Executivo, mesmo 
que os velhos figurões ainda passem sorridentes pelo tapete 
vermelho, afirmativamente, os seus dias estão contados. O Brasil 
mostrou nas urnas que pretende o novo, um  país com inclu-
são e sem disparidades. Salvador, com certeza, se vislumbra na 
vanguarda desta nova roupagem. Neto e eu representamos um 
novo espaço que buscará a construção do Brasil.

revista pensar Verde – O cidadão passou a ter uma preocu-
pação mais local e imediata para os problemas das cidades?

célia Sacramento – Existe uma tendência em todo o mundo a 
despeito do fortalecimento do poder local. Uma nova constru-
ção e configuração de uma democracia participativa e popu-
lar. Contudo, os canais de interlocução entre o poder político 
e as organizações da sociedade civil ainda se mostram frágeis 
e complicados. Em Salvador, uma das principais propostas do 
nosso governo é a formação de “Prefeituras Bairros” onde os 
problemas da comunidade serão discutidos por aqueles que os 
vivenciam. O cidadão quer instrumentos de empoderamento 
para determinar sua vida. Cabe então, ao poder administrativo, 
a decisão sobre a aplicação dos recursos, mas só existirá uso 
correto desses recursos se quem vive os problemas nas cidades 
os revelar e sugerir soluções.

revista pensar Verde – Para quais desafios 
a senhora está se preparando na sua gestão 
de vice-prefeita?

célia Sacramento – Os desafios não são 
meus, são da cidade. Não existirá uma frag-
mentação departamental na nossa gestão, 
somos uma equipe e não um grupo, a vice-
-prefeita, o prefeito, vereadores e todo nosso 
corpo técnico-administrativo devem estar 
imbuídos na busca de soluções. Toda orga-
nização tem um planejamento estratégico, se 
os pontos deste plano estiverem claros para 
seus membros, as soluções surgem esponta-
neamente e, na cidade, se a população esti-
ver envolvida, fatalmente, seremos sucesso. O 
desafio, não só da vice-prefeita, mas de todo 
o novo governo é potencializar a consciência 
cidadã para juntos transformarmos a cidade. 
Esse é o trilho do partido verde e sua maior 
contribuição é fazer da sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente uma coisa 
natural para todos. Um povo consciente sabe 
que é responsável pelo seu destino.
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revista pensar Verde – O espaço das mulhe-
res na política está crescendo?

célia Sacramento – Esse crescimento é 
evidente, a presidenta do país, ministras, 
parlamentares e os postos do executivo esta-
dual e municipal, são provas disso. Aliás, as 
mulheres no mundo já são importantes de 
Margaret Thatcher a Michele Obama que foi 
decisiva na última campanha presidencial 
dos Estados Unidos, esse movimento rever-
bera por todo o mundo. Lamentavelmente, 
no âmbito municipal soteropolitano, perde-
mos espaço, temos hoje o mesmo número 
de mulheres na câmara, em contrapartida 
houve aumento do número de cadeiras no 
legislativo. Falar das mulheres é lamen-
tavelmente falar de minoria, se fizermos 
uma intersecção desse quesito, veremos 
que temos discrepância, mulheres negras é 
uma raridade no cenário político. Temos que 
admitir que a inclusão são muito mais do que 
uma questão de gênero, é necessário levar 
em conta as relações étnicas e sociais. 

revista pensar Verde – Como será a atuação do Partido Verde 
na gestão da Prefeitura? Quais serão as bandeiras do Partido 
na capital baiana?

célia Sacramento – Soma, essa palavra é fundamental para nós. 
Não queremos apenas somar, queremos que todos unidos consi-
gam um total positivo para cidade. Pensar somente a atuação do 
Partido Verde é determinar compartilhamento, fragmentação, 
divisão. Nossas bandeiras são as de todos, não buscamos o poder 
pelo poder, entendemos que a felicidade deve ser comparti-
lhada e, para isso, temos que ofertar soluções criativas para a 
coletividade levando em conta as particularidades. O Partido 
Verde alinhou-se com a coligação tópicos fundamentais e priori-
tários para a cidade, que estão elencados na Carta Compromisso 
com 43 pontos programáticos, entre eles posso citar: econo-
mia criativa, controle social da gestão pública, transparência 
e livre acesso à informação, profissionalização da administra-
ção pública, ecologia urbana, mobilidade urbana, segurança 
pública, saneamento ambiental, políticas públicas humanitárias 
de atenção aos animais, uso ordenado do solo além dos aspectos 
socioculturais, políticas de promoção a partir do cumprimento 
e monitoramento do estatuto da igualdade social.

“nossas bandeiras são 
as de todos, não busca-

mos o poder pelo poder, 
entendemos que a felici-
dade deve ser comparti-
lhada e, para isso, temos 

que ofertar soluções 
criativas para a coletivi-
dade levando em conta 

as particularidades.”



“É preciso estabelecer 
vínculos entre as lutas 
pelo direito à posse da terra 
com as lutas que buscam 
ecologicamente de�nir uma 
nova relação com a Terra” 

HERBERT DANIEL

PENSAR 
VERDE 
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