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EXPEDIENTE PENSAR VERDE

VOCÊ SABIA ?

Nas últimas eleições municipais, 
em 2016, apenas 31,89% dos 

brasileiros que se candidataram 
eram mulheres. A primeira vez 
que as candidaturas femininas 

alcançaram 30% do total de 
candidaturas de um pleito no 
País foi nas eleições de 2012. 
Dados estatísticos da Justiça 
Eleitoral mostram que 52% 
do eleitorado brasileiro é 

formado por mulheres, somando 
77.076.395 até fevereiro 

 deste ano. A maioria, que 
representa 18.710.832 de 

mulheres, está na faixa etária 
de 45 a 49 anos. Em seguida, 

aparecem as mulheres de 25 a 
34 anos, que somam 16.241.206. 

Em terceiro lugar, aparece a 
faixa etária de 34 a 44 anos, 

somando 15.755.020 eleitoras.

EDITORIAL
Nesta 24ª edição, a revista Pensar Verde retomou a inicativa de transoformar em conteúdo impresso 

o resultado de debates, mesas-redondas e rodas de conversas, promovidas pela Fundação Verde Herbet 
Daniel em parceria com o Partido Verde. Aproveitamos a tecnologia para transmitir os encontros ao vivo nas 
fanpages da Fundação e do PV no Facebook e também na rádio web Pensar Verde. A intenção é alcançar 
cada vez mais pessoas e auxiliar, gerando conteúdo de qualidade, na formação política de gestores públicos 
e eleitores, dentro do ideário verde que busca o equilíbrio social, ambiental e econômico da sociedade.

A partir da cartilha Construindo um Brasil Ético e Verde, que foi distribuída em todo o País, convi-
damos oito dirigentes para entendermos como é possível, nas eleições que se aproximam, construir esse 
Brasil. O processo ético, verde e de verdadeira renovação eleitoral norteou as opiniões dos convidados.  
A participação dos internautas também. As convergências e divergências podem ser lidas na matéria que 
abre esta edição, mas nós adiantamos que a democracia verdadeiramente representativa - o parlamenta-
rismo, a reforma política real e justa - e a preocupação comum de quem realmente deseja cuidar do País 
em todas as dimensões - ética, política, social, jurídica, educacional, econômica - estão contempladas em 
cada fala expressa nesses momentos de participação. 

Na linha da preocupação séria e persistente, está nosso alerta sobre o aumento do uso de agrotóxicos 
nas lavouras brasileiras. Somos contra, estamos assustados e vamos mostrar, em dois importantes artigos, 
os motivos e as soluções. Não precisamos do título de país que mais consome veneno, podemos alimentar 
o Brasil e o mundo sem precisarmos incluir substâncias tão nocivas nos alimentos. Lembramos que os 
agrotóxicos adoecem pessoas, animais, matas e águas e devem, sim, ter o uso rigorosamente controlado 
pelas instâncias de direito. Nossa opinião vai ao encontro de mais de 300 instituições, desde Ministério 
Público a Organizações de defesa da infância, que já se manifestaram contra o substitutivo do projeto 
de lei que está sendo costurado sorrateiramente pela bancada ruralista no Congresso Nacional. A revista 
Pensar Verde está em campanha aberta e deliberada contra o uso de agrotóxicos. 

Na contramão desse acinte à sociedade brasileira, buscamos, em Salvador, um projeto inovador e 
simples, que, de forma desburocratizada, está levando, literalmente, mudas de Mata Atlântica a quem 
quiser plantá-las e, dessa forma, promovendo a recuperação da vegetação nativa com envolvimento dos 
cidadãos. Uma kombi verde roda levando esperança pela região metropolitana da capital baiana. 

E, por fim, entrevistamos Ivanilson Gomes, presidente do Conselho Curador da Fundação Verde 
Herbert Daniel. Além de conhecer um pouco da sua trajetória política, o leitor vai poder se identificar 
com seu entusiasmo em lutar pelo Brasil e pelas bandeiras do ideário verde. 

Uma boa leitura!
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Construindo um Brasil 
Ético e Verde

Com a ineficiente democracia representativa do Brasil e eleitores desacreditados 
da política às vésperas das eleições, a Fundação Verde promoveu debates para ouvir as 
pessoas, trabalhar alinhando a pauta verde ao interesse comum.

Texto: Larissa Itaboraí

Fotos: Luiza Spinola
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O presidente nacional do 
Partido Verde, José Luiz 
Penna (PV/SP), um dos 

convidados da roda, afirmou 
que esse é o momento que 
o PV tem para se colocar 

claramente a favor da 
democracia. “Podemos 

não ser protagonistas com 
montanhas de voto, mas 

temos que protagonizar na 
democracia representativa”. 

O presidente criticou o 
regime que vivemos no 

Brasil atualmente, no qual 
existe uma separação entre 
“coxinhas e mortadelas”, 

como ele mesmo cita. “Esse 
regime em que vivemos de 
forma separada não resolve 

o problema conjuntural 
que afeta a todos”. Para 
Penna, temos que saldar 
o mais longo período de 
abertura política que a 

república tem nos oferecido, 
no entanto “chamar isso 
de democracia vai uma 

distância. A democracia não 
convive com desigualdade 

econômica e social tão 
profunda, nem medo, 

nem intolerância, tanto na 
área social, com o racismo 

e a falta de respeito à 
diversidade, quanto  
na área religiosa”.

Nos últimos meses, a Fundação Verde, institui-
ção criada pelo Partido Verde para ajudar na forma-
ção de lideranças políticas verdes, realizou uma série 
de debates na sua sede, em Brasília, afim de apre-
sentar, para o máximo de pessoas, a cartilha ‘Cons-
truindo um Brasil Ético e Verde’, unir e estimular to-
dos que estejam dispostos e comprometidos com a 
construção de um Brasil diferente a se mobilizarem e 
atuarem nesse trabalho conjunto. A ideia era ter uma 
visão do que as pessoas esperam para as próximas 
eleições e atendê-las de acordo com suas necessida-
des, alinhando a pauta verde ao interesse comum.

Durante as rodas de conversa, as falas giraram 
em torno da importância de se defender se lutar por 
uma democracia participativa e justa, na qual a ética 
seja valor essencial e básico para todos. É fato que o 
regime democrático vive uma crise socioeconômica, 
mas, de acordo com todos os dirigentes verdes convi-
dados para as rodas de conversa, é por meio do res-
gate à democracia participativa efetiva que será pos-
sível construir um Brasil mais ético, inclusivo e verde 
no futuro.

“Queremos unir pessoas que estejam dispostas 
a lutar por um país no qual seus cidadãos se sintam 
estimulados a agir de forma ética, rejeitando todo 
tipo de corrupção, visando sempre o interesse co-
mum”, defendeu José Carlos Lima, diretor da Funda-

ção e mediador das rodas de conversa. É nisto que 
o Partido Verde e a Fundação Verde acreditam: um 
governo que atenda às necessidades da população e 
a veja como ator principal de um país justo, ético e 
verde. Durante as rodas, cada convidado pôde argu-
mentar sobre os ideais verdes e as possíveis soluções 
para a construção de um novo cenário para o Brasil.  

Citando uma frase de Fernando Gabeira, Pen-
na afirmou que a democracia é um fim em si, por 
isso o PV não pode permitir que o autoritarismo e 
o conservadorismo em foco protagonize o cenário 
brasileiro. “Mais do que nunca, PV tem que se colo-
car claramente em defesa da democracia. Não so-
mos protagonistas eleitoralmente, mas todos os par-
tidos que criticaram nosso processo como partido 
hoje estão com seus membros usando tornozeleiras 
eletrônicas, respondendo a processos, e o PV segue 
sem se envolver nesse tipo de corrupção e ameaça à 
democracia”.
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Com a cartilha ‘Construindo um Brasil ético e 
verde’ em mãos, o médico sanitarista e ex-candidato 
à presidência pelo PV nas eleições de 2014, Eduardo 
Jorge, afirmou, durante sua fala, que a ética é optar 
por valores e trabalhar pautado por eles. “Existem 
princípios universais que não cabem só ao PV, o pa-
drão ético onde a dignidade de cada pessoa deve ser 
respeitada em qualquer tipo de regime, ou seja, qual-
quer partido deve se orientar por isso”. Eduardo re-
lembrou como o PV surgiu, baseado na ideologia da 
boa relação com o meio ambiente, com os recursos 
naturais, com o planeta de uma forma geral. “Nossa 
ética está baseada na sustentabilidade e colocou a 
necessidade de que o homem respeitasse o limite do 
planeta para que houvesse um planeta para se viver 
no futuro e foi assim que o PV nasceu, com essa ide-
ologia. Ética universalista”, defendeu.

Eduardo Jorge contextualizou a questão ética e 
a democracia e criticou essa separação absoluta entre 
direita e esquerda. Para isso, relembrou uma vota-
ção que ocorreu em 1947 quando a Carta de Direitos 
Humanos da ONU foi votada, inclusive pelo Brasil, e 
apenas alguns países se abstiveram da votação. Entre 
eles, a Arábia Saudita, que na época tinha o regime 
teocrático e conflitava com a forma que eles inter-
pretam o Islã; a África do Sul, que não reconhecia 
a cidadania e dignidade do homem negro, portanto 
não reconhecia os direitos humanos aplicados para 
eles; outros países que formavam a União Soviética. 
“Me lembra o cenário atual com pessoas extremistas 
que dizem que direitos humanos é da direita e outros 
que dizem ser de esquerda. Mas, na verdade, ele deve 
ser aplicado a todos sem distinção”. 

Em relação à questão ética pautada pela cartilha,  
o presidente acredita que seja um dever de todos, 

tanto dos políticos quanto da população. “O brasileiro 
tem que compreender que nem todo político tem que 
estar na lata do lixo, muitos estão trabalhando em prol 
de um bem comum. Uma sociedade sem política está 

fadada a involuir, é uma luta rendida”, finalizou.

Finalizando sua fala, 
Eduardo afirmou que o 

sistema partidário precisa 
melhorar, assim como 
a democracia. “Nossos 

representantes precisam 
conversar conosco e 
a democracia precisa 

ser representativa para 
funcionar. A gente ainda 

tá subindo nos degraus da 
democracia. Subimos apenas 
1/3, ainda falta muito para 

chegarmos a um  
sistema ideal”.

Eduardo reafirmou a importância da democra-
cia para vários avanços no Brasil apesar de ela ainda 
apresentar muitos problemas. Principalmente por se 
tratar de um regime relativamente novo desde o fim 
da ditadura militar. “A democracia promoveu muita 
coisa nesses 30 anos da Constituição de 1988, inclusi-
ve na área da saúde, hoje tão execrada. A criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), do qual fiz parte, re-
presentou o direito universal à saúde. Anteriormente 
a isso, 2/3 da população brasileira era considerada 
tecnicamente indigente e o restante eram os funcio-
nários públicos e quem tinha carteira assinada tinha 
algum tipo de garantia”. Ainda de acordo com Edu-
ardo Jorge, segundo os dados epidemiológicos, antes 
do SUS a mortalidade infantil no interior do Piauí era 
de 80 a 90 crianças entre mil nascidos vivos, números 
equiparados aos países mais pobres da África. 

Hoje, depois desses 30 anos de trabalho dos 
governos - municipais, estaduais e federal - e dos 
servidores da área para a universalização da saúde 
no Brasil, o índice de mortalidade infantil caiu para 
10 entre mil nascidos vivos, números equivalentes a 
Dinamarca. “Erradicamos o sarmpo primeiro que a 
Europa e o Japão. O Brasil é o segundo país no mun-
do com maior número de transplantes. Só os Estados 
Unidos fazem mais transplante que nós, no entanto 
lá os pacientes precisam pagar para fazer a cirurgia, 
enquanto no Brasil o SUS realiza essas cirurgias gra-
tuitamente dentro de um critério e de uma fila de-
mocrática”, defendeu.  

 “Existem inúmeros problemas a serem resol-
vidos sim, mas a democracia não pode ser culpada 
desses problemas que vivemos hoje”. Ele cita novos 
problemas sociais como a criminalidade. “Hoje a 
venda de drogas atormenta a vida das pessoas que 
vivem nas favelas e a economia do crime está nas 
mãos de verdadeiras empresas, máfias do crime or-
ganizado, afetando pobres e ricos. Esse problema 
não estava na conjuntura da constituinte da época, 
não existia essa preocupação e precisa ser revisto de 
acordo com a atualidade”. Alguns dos motivos do au-
mento dessa criminalidade, Eduardo atribuiu a falta 
de inserção no trabalho, desigualdade social, falta de 
investimentos na educação. 
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Contrário a essa paciência com a democracia 
brasileira que Eduardo Jorge fala, Eduardo Brandão, 
vice-presidente nacional do Partido Verde e presiden-
te do PV/DF, demonstrou preocupação quanto aos 
rumos que a democracia brasileira vem tomando e 
acredita que os problemas devam ser tratados com 
urgência. “Quando todas as instituições entram em 
colapso, como tem acontecido com o Brasil, quem vai 
tomar conta de tudo vai ser o crime organizado mes-
mo”. Segundo Eduardo Brandão, o cenário brasileiro 
no qual o crime organizado toma conta de tudo e mi-
lhares de brasileiros estão desempregados, é urgente 
a resolução desses problemas. “Nós estamos deven-
do muito para a população. Acho que precisamos de 
muita urgência para resgatar a oferta de serviços bá-
sicos à sociedade, como segurança”. 

Esperançoso com a política, como ele mesmo 
diz, Eduardo Brandão acredita que o PV deve enfren-
tar as eleições com a cabeça erguida por não haver 
nenhuma menção a falta de ética ou escândalos de 
corrupção envolvendo o partido. “É possível fazer 
uma política ética e é com essa bandeira que deve-
mos enfrentar as eleições, principalmente pensando 
em um novo parlamento”, defendeu. “Nosso dever é 
resgatar as instituições nas próximas eleições, ter uma 
representatividade programática forte e não uma de-
mocracia de coalisão e, para isso, temos que ter voz 
no parlamento. Porque só então terá valido a pena ter 
passado por todo esse sofrimento”, lamentou. 

A vereadora pelo Piauí, Teresa Britto (PV/
PI), que já está em seu quarto mandato, defendeu, 
dentro da democracia e da ética, uma maior par-
ticipação feminina e da juventude na política. “As 
mulheres já estão buscando ser protagonistas em 
muitos espaços da sociedade e isso deve ser esti-
mulado para que haja um país mais justo”. Tere-
sa afirma, como experiência própria, que, mesmo 
com a quantidade de trabalho e as várias jornadas 
que a mulher tem, ela dá conta do que se propõe 
a fazer. 

Para Teresa, nesse contexto em que todos es-
tão vivendo, “se não cuidarmos da democracia, ela 
vai definhar até o seu fim”. Dentro do parlamento há 
14 anos, Teresa atribui sua participação na política 
à democracia. “Me firmei na política sem nenhum 
apadrinhamento político e posso dizer que a demo-
cracia me possibilitou estar onde estou”. 

Para a vereadora, as próximas eleições serão 
fundamentais para o Partido Verde levar, ao protago-
nismo político, pessoas que queiram colaborar com a 
reconstrução da democracia. “Fazer da política a mis-
são de servir e não se servir da política”. Teresa afirmou 
que a crise política fez com que os políticos perdessem 
a credibilidade nos eleitores e gerou falta de interesse 
da população em participar do pleito. “É preciso forta-
lecer o segmento da mulher na política, da juventude, 
da política verde pensando na coletividade”.

MAIS MULHERES NA POLÍTICA 

Na segunda roda de conversa promovida pela 
Fundação Verde, as convidadas foram algumas das mu-
lheres verdes atuantes na política. É claro que todas sina-
lizaram suas preocupações com a pequena quantidade 
de mulheres no cenário político, inclusive ameaçando 
a democracia representativa. Leandre Dal Ponte (PV/
PR), líder da bancada do PV na Câmara dos Deputados e 
deputada federal, foi uma das convidadas e já começou 
sua fala reconhecendo que fazer política no cenário em 
que o País se encontra está cada vez mais difícil. Segun-
do a deputada, uma dessas dificuldades se justifica pela 
quantidade mínima de mulheres na Câmara dos Deputa-
dos, apenas 51 em meio a 513 deputados. “Acredito que 
isso contribui bastante para os problemas que vivemos 
hoje e isso também é culpa da nossa omissão”. Para a 
deputada, é possível construir um Brasil ético e verde, 
mas é preciso trabalhar a equidade, já que as decisões 
tomadas afetarão a vida de todos os brasileiros, e as mu-
lheres representam mais da metade dessa população. 
“Precisamos, sim, de muito mais mulheres para tomar 
decisões importantes que, inclusive, muitas vezes são to-
madas apenas por homens, mas afetam a vida apenas de 
mulheres. O caminho é longo, mas precisamos avançar”. 

A deputada, que participou da instituição do Mar-
co Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257, aprovado em 
março de 2016 para estabelecer princípios e diretrizes 
para a elaboração e a implementação de políticas públicas 
para a primeira infância, acredita que, “para mudar nossa 
sociedade, é preciso trabalhar as causas dos problemas, 
e o início de tudo é na infância”. Leandre afirmou que 
evidências científicas asseguram que investir na primeira 
infância é a melhor estratégia para promoção da experi-
ência plena de ser criança e do desenvolvimento humano 
saudável, fator essencial para o progresso sustentável de 
um país. “A pessoa é fruto do meio em que ela vive, quan-
to melhor esse ambiente, maiores as chances da criança 
de ser um adulto seguro e produtivo”, apontou. Essa lei 
também é responsável por definir diversas ações no âmbi-
to administrativo e na prática profissional da atenção aos 
direitos da criança de até seis anos de idade.

Outro tema colocado em 
pauta pela deputada, 
considerado, por ela, 

essencial para a construção 
de um Brasil ético, verde e 
inclusivo, é a reflexão sobre 
políticas públicas voltadas 
para os idosos. Leandre 

trouxe a informação de que 
o Brasil é o terceiro país que 
mais envelhece no mundo 
e, em 2050, a população 

idosa será de 30% do total. 
“No Brasil, à medida que a 
pessoa vai envelhecendo, 
ela vai ficando invisível”, 

lamentou. Para a deputada, 
o governo deve priorizar esse 
tema e promover ações para 

um envelhecimento com 
qualidade. 

Reafirmando a importância da participação 
da mulher na política, Leandre relembrou que as 
cuidadoras oficiais das crianças e idosos são as mu-
lheres, portanto “nada melhor do que as mulheres 
tomando a frente nas decisões importantes para a 
construção de um Brasil inclusivo e ético”, finalizou 
a líder da bancada do PV na Câmara dos Deputados. 
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Do ponto de vista da secretária de mulheres do 
PV/PA, Cris do PV, para caminhar rumo a um Brasil 
mais ético, é preciso que a mulher veja a importância 
da sua participação na política. “Nosso papel como 
mulheres já inseridas na política é estimular e incen-
tivar outras mulheres a verem como prioridade sua 
participação do cenário político”, avaliou. 

“Precisamos entender 
que somos necessárias e 

mudar o rumo da história 
deste País. Não acredito 
em poder absoluto nas 
mãos exclusivamente 
dos homens nem das 

mulheres, acredito que 
precisamos caminhar 

juntos para mudar nosso 
país”, defendeu Cris. 

Às vésperas das eleições, Cris, que também é 
advogada em seu estado, afirmou que precisamos 
exercer nosso poder de votar para podermos exigir 
dos governantes. “Votar nulo é omissão e, quando 
nos omitimos, não podemos reclamar do resulta-
do”. Para Cris, só é possível conseguir representantes 
melhores com investimento em educação e com a 
reconstrução da democracia. “Eu não acredito num 
país onde a base educacional é precária como no 
Brasil. É preciso mudar esse cenário”. Ela acredita 
que a única forma de mudar esse cenário de desgo-
verno é conhecendo cada candidato, se interessan-
do em coletar informações a respeito deles e votar 
com consciência. “Precisamos de representantes que 
olhem para todos”. 

No fim, Cris fez um apelo para as mulheres: 
“Mulheres, nós necessitamos de vocês. Quem ainda 
não percebeu a importância de estar aqui do nosso 
lado fazendo política pública que também nos be-
neficie se atente a isso. Quando nos omitimos, dei-
xamos que o outro fale por nós e, quando os outros 
falam por nós, mulheres, acabamos sofrendo”. 

Protagonizando a área educacional, Ana do 
PV, secretária da mulher do PV/SP, começou sua fala 
relembrando os 12 valores do partido e a importân-

cia de disseminar esses pontos programáticos que 
vão desde a ecologia até o saber. “É preciso discutir 
esses valores com responsabilidade e fazer isso che-
gar a um maior número de pessoas”, frisou. Para Ana, 
a alfabetização e a assistência às crianças é dever de 
todos nós: família, governo e toda a sociedade. Ana 
trabalha há mais de 20 anos com o projeto ‘Educar 
para Mudar’, que já alfabetizou mais de 100 mil pes-
soas ao longo desses anos, muitas delas saídas de 
dentro das escolas, ou seja, o que essas escolas estão 
oferecendo para os estudantes? 

Paralelo à falta de assistência à criança e à 
falta de educação, Ana destacou o aumento da vio-
lência no Brasil. Ela trouxe a informação de que, de 
2006 até hoje, foram 325 mil jovens de 15 a 29 anos 
mortos.  “Precisamos de toda a sociedade unida para 
construirmos um País ético e mais justo pra todos 
nós. Esse é um ano muito importante de mudan-
ças pontuais e precisamos contribuir para que essas 
mudanças aconteçam de forma positiva”. Ana do PV 
lembra que exercer um mandato é muito gratificante 
e “uma possibilidade de fazer a diferença”.

Com relação à inserção da mulher na política, 
Ana lembrou que ninguém melhor que a própria mu-
lher para saber o que é melhor para ela. “Precisa-
mos de mulheres protagonistas. Temos que sair da 
condição de coadjuvante e quem mais sabe o que a 
mulher precisa é a própria mulher”. Ana, que é mãe 
de quatro filhos, disse que acredita na transformação 
da sociedade e que a mulher já faz política todos os 
dias, mas não quer ser um agente político. “Disputar 
uma eleição, defender ideias, é assim que a mulher 
muda, com esse encorajamento”, finalizou.  

Cláudia Lelis, dirigente do PV/TO, salientou que 
um dos grandes desafios da democracia é a inserção 
da mulher na política. Para ela, o que falta hoje são 
mulheres votarem em mulheres. “É necessário que a 
gente não só estimule essas mulheres a participarem 
da política, mas também a votarem em mulheres, 
acreditarem nas mulheres”. Cláudia afirma que, ape-
sar de haver a cota feminina para as mulheres dentro 
dos partidos, ela ainda considera muito pouco. “30% 
dos candidatos ter que ser mulher é um avanço, mas 
o certo, para ser mais equiparado, seria esses 30% 
serem de candidatas realmente eleitas”. Ela fala que 
esse é um tema polêmico, que muitos homens ques-
tionam, mas que existe uma lacuna histórica que 
precisa ser resgatada, já que a mulher já apresenta 
uma desvantagem histórica por ter começado a votar 
apenas a partir da década de 30.  
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Cláudia parabenizou a iniciativa da Funda-
ção e afirmou ser um exemplo de como podemos 
transformar uma sociedade por meio da informa-
ção e da transparência. Para ela, a militância do 
PV tem uma força grande. Para ilustrar essa força, 
trouxe os números do PV de Tocantins: começou 
com 43 filiados, nas últimas eleições tinha apenas 
um prefeito e hoje tem 13 prefeitos, nove vice-
-prefeitos e mais de 70 vereadores no estado. En-
quanto as pessoas acham que o Partido Verde tra-
ta “só” do meio ambiente, Cláudia lembrou que 
meio ambiente significa onde as pessoas vivem e 
agrega diversos assuntos, como os debatidos na 
roda de conversa. Finalizando sua participação, 
Cláudia reafirmou a importância do PV nesse mo-
mento político e, de acordo com sua experiência, 
o olhar das pessoas para o PV é de um partido que 
ouve sua população e atua de forma participativa, 
indo ao encontro do que as pessoas precisam. “No 
cenário de hoje, o PV tem se diferenciado”. 

A secretária nacional do PV Mulher, Shirley 
Torres (PV/AC), começou sua fala saudando esse 
momento tão importante do movimento de em-
poderamento da mulher. Segundo Shirley, “nossas 
lutas não nos diminuem, e sim nos fortalecem”. 
Ela citou o maior número de mulheres no Brasil 
(52%) e disparou “somos mães dos demais 48%”. 
Shirley falou do cenário de luta feminina, com al-
gumas vitórias já estabelecidas, como a inserção 
no mercado de trabalho, salários mais justos, fa-
lou que no entanto, as mulheres ainda precisam 
vencer os terceiros turnos, os afazeres de casa. 
“Quando conseguimos colocar nossos compa-
nheiros a par das nossas lutas e dividir o terceiro 
turno, podemos ter liberdade de fazer política e 
priorizar esse trabalho”. 

Shirley lembrou que essa questão do feminino 
e masculino deve ser entendida de forma democráti-
ca tanto pelos parceiros quanto pelos partidos políti-
cos. “Não queremos tirar as vagas dos homens e sim 
ocupar mais espaços, os espaços que nos cabem”. Ela 
acredita que essa luta ainda perdurará, mas que valo-
res como a cidadania feminina, um dos 12 valores do 
PV, fortalecem o cenário feminino na política e de-
vem pautar as mulheres que já estão na política. “As 
mulheres que estão na política têm o compromisso 
de lutar para que as mulheres que não estão desper-
tem o interesse”. 

Ela acredita que o 
movimento para mudar 

o cenário da participação 
das mulheres na política 

deve vir das ruas, das 
próprias mulheres votando 

nelas e validando essa 
credibilidade. “Nós só 

vamos ter uma sociedade 
mais igualitária e justa 

quando todas as mulheres 
tiverem seus espaços 

ocupados”. 

“Hoje é Lei, 5% do Fundo 
Partidário é destinado para 

as mulheres e é preciso 
lutar para ter o que nos é 
de direito”. Ela fala que é 

preciso lutar internamente, 
dentro de cada partido 

político, para que as cotas 
femininas sejam respeitadas 

e para que as mulheres 
tenham vontade de 

participar da política. 

Respondendo ao questionamento sobre a pri-
meira infância que surgiu na roda, Shirley criticou o 
modelo globalizado consumista que o Brasil vive, no 
qual crianças e adolescentes de baixa renda querem 
ter os melhores produtos e o caminho da criminali-
dade oferece com facilidade. “Vender droga dá um 
retorno financeiro rápido e onde está o Estado com 
políticas públicas para esses jovens e de emprego 
para essas mães?”, questionou. 

Em tom crítico, Shirley afirmou que o Brasil 
tem um congresso que não pensa em políticas pú-
blicas para juventude ou para mulheres, “eles es-
tão preocupados com seus próprios interesses”. Ela 
lembrou que, para mudar o cenário, é preciso votar. 
“Não é deixando de votar que vamos mudar algo, 
é não aceitando determinados candidatos fazendo 
parte do pleito. Somos responsáveis por checar cada 
candidato e votar com consciência”, finalizou. 

RODAS DE CONVERSA

As rodas de conversa se revelaram espaços ri-
cos de debates, além de envolver grande número de 
internautas interessados num Brasil que proporcione 
melhor qualidade de vida para todos. Todas as rodas 
foram transmitidas em tempo real pelas fanpages da 
Fundação Verde, do Partido Verde e da revista Pen-
sar Verde, o que possibilitou a participação de várias 
pessoas de todos os estados brasileiros com pergun-
tas, críticas ou sugestões.

Ficou claro que todos acreditam que seja pos-
sível construir um Brasil mais ético e sustentável, no 
entanto o esforço deve partir de todos nós, desde os 
futuros candidatos a cargos eletivos até a população 
como agente público, fiscalizando os candidatos, 
avaliando suas propostas e votando com responsa-
bilidade e ética.  

Para o mediador das rodas de conversa, José 
Carlos Lima, que também é o diretor da Fundação 
Verde e presidente de comunicação do PV, “com as 
eleições de 2018, há um sentimento de mudança, de 
nova chance, mas as pessoas precisam ter responsa-
bilidade na hora de votar para ajudar a construir um 
Brasil diferente e mais justo para todos”. 
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O Perigo do Avanço  
dos Agrotóxicos

Com uma taxa de consumo beirando 7 litros per capita/ano, a maior do mundo, 
e uma lei que já libera o uso de agrotóxicos no cultivo com limites até 400 vezes maio-
res do que o permitido na Europa, os agricultores querem mais veneno nas lavouras. 
A proposta dos ruralistas, representada no substitutivo do PL 6.299/2002 do deputado 
ruralista Luiz Nishimori, tira a concessão e manutenção do registro dos produtos das 
alçadas da Anvisa e do Ibama, que cuidam, respectivamente, dos impactos na saúde 
humana e ambientais, para se transformar em prerrogativa exclusiva do Ministério 
da Agricultura (Mapa). Aos órgãos de saúde e meio ambiente caberia apenas o papel 
de homologar laudos de avaliação de risco fornecidos pelo fabricante. Produtos com 
substâncias cancerígenas, teratogênicas ou que possam provocar distúrbios hormonais 
prejudiciais à formação de fetos poderiam ser registrados e só seriam proibidos se ofe-
recessem “risco inaceitável” comprovado pelos órgãos oficiais.

O substitutivo prevê, ainda, concessão de registro temporário por decurso de pra-
zo (quando o órgão público demora para decidir), elimina a competência dos estados e 
do Distrito Federal para restringir a distribuição, comercialização ou o uso, ressalvando 
que estes só podem proibir se comprovarem cientificamente os riscos, uma inversão 
do ônus da prova, atualmente sob responsabilidade dos fornecedores. Os municípios 
também perderiam o poder de legislar sobre o uso de armazenamento dos venenos, o 
que fazem atualmente em complemento às ações das instituições federais.

No artigo de Alan Tygel, é possível entender de forma histórica e política toda a 
trajetória do uso, venda e acesso dos agrotóxicos no Brasil. Alan aponta que, diante do 
cenário de uso de agrotóxicos e suas intoxicações associadas, é importante entender as 
condições que levaram nosso país a esta situação. Ele aponta as soluções da agroecolo-
gia, com práticas eficientes que poderiam mudar esse cenário e permitir alimentação 
saudável e justiça social. 

Nessa linha, o cientista Fernando Carneiro traz um texto sobre agroecologia como 
estratégia de promoção da saúde e alternativa ao uso de venenos nas plantações. Ele 
acredita que a agroecologia é o caminho para o desenvolvimento social, de autocui-
dado e melhoria da qualidade de vida. Seu artigo contém relatos de agricultores que 
melhoraram muito a saúde familiar quando adotaram a agroecologia e voltaram-se 
para o resgate dos conhecimentos tradicionais aliado a novas tecnologias de manejo. 

Agrotóxicos no Brasil: um panorama 
do estado atual e os desafios urgentes
> Alan Tygel 

Agroecologia como estratégia 
de promoção da vida e da saúde
> Fernando Ferreira Carneiro
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Agrotóxicos no Brasil: 
um panorama do estado atual e os desafios urgentes
> Alan Tygel 

O tema dos agrotóxicos no 
Brasil vem despertando 

cada vez mais interesse da 
sociedade. O que outrora 

era assunto restrito a 
movimentos sociais, 

ambientalistas, mídias 
alternativas ou “hippies” 

hoje é pauta cotidiana nos 
meios de comunicação 

empresariais.

Este interesse se manifesta, em geral, em on-
das. Foi assim em 2008, quando o agronegócio afir-
mou – em tom de vantagem – que o Brasil havia se 
tornado o maior consumidor de agrotóxicos do mun-
do. O lançamento do documentário do cineasta Sílvio 
Tendler – O Veneno Está na Mesa 1 e 2 – produziu 
efeito semelhante, bem como a divulgação do Dos-
siê Abrasco sobre Impactos dos Agrotóxicos na Saúde, 
um compilado de estudos científicos que pôs fim às 
dúvidas levantadas pela indústria química.

Neste momento, o vetor da onda de mobili-
zação partiu mais uma vez dos próprios defensores 
dos agrotóxicos. Em abril deste ano, o deputado Luiz 
Nishimori (PP/PR) apresentou o relatório do projeto 
de lei nº 6299/2002, contendo um substitutivo que 
põe abaixo a atual lei de agrotóxicos (7802/1989) e 
cria a Lei de Defensivos Fitossanitários. A repercus-
são da mudança de nome foi tão ruim, que o depu-
tado voltou atrás – agora admite o termo pesticida 
–, mas o estrago já havia sido feito. O projeto de lei 
ficou tachado como Pacote do Veneno, pois todas as 
mudanças que propõe terão como efeito o aumento 
do uso de agrotóxicos no País.

Em poucos dias, celebridades gravaram víde-
os, chefs de cozinha famosas foram à Câmara dos 
Deputados, e quase 500.000 pessoas assinaram a 
plataforma #ChegaDeAgrotóxicos, uma aliança en-
tre movimentos sociais, sindicatos, ONGs e entidades 
de pesquisa para barrar o Pacote do Veneno. Até a 
ONU enviou uma nota condenando o projeto.

Por trás das ondas de mobilização, existem 
diversas organizações da sociedade civil que traba-
lham cotidianamente monitorando as questões rela-
cionadas aos agrotóxicos no Brasil e temas interliga-
dos, como, por exemplo, os transgênicos. Este artigo, 
escrito no âmbito da Campanha Permanente Contra 
os Agrotóxicos e Pela Vida, busca contextualizar o 
tema em nosso país, levantando as questões centrais 
da atualidade e os principais desafios para os próxi-
mos períodos.

Panorama

Na última década e meia, o mercado de agro-
tóxicos cresceu no Brasil como nenhum outro setor 
da economia. De acordo com o Sindiveg, sindicato 
das empresas do setor, os agrotóxicos movimenta-
ram U$ 9,56 bilhões no Brasil em 2016, valor que 
representa cerca de 20% do mercado mundial. Da-
dos sobre 2017 ainda não foram divulgados, mas a 
previsão é de queda no valor das vendas. O fatura-
mento da indústria, medido em dólares, apresenta 
sucessivas quedas desde 2014, ano que trouxe o 
recorde de U$ 12,2 bilhões em vendas. As quedas, 

no entanto, foram motivadas em grande parte 
pela valorização do dólar e pela queda no preço 
do glifosato. O volume de agrotóxicos utilizados 
manteve-se estável. Os últimos dados disponíveis 
mostram que, em 2015, foram vendidas 887.872 
toneladas de produtos formulados de agrotóxicos, 
segundo o Sindiveg, e 551.313 toneladas de ingre-
dientes ativos, segundo o Ibama. Os Gráficos 1 e 
2 mostram a evolução do faturamento e das ven-
das de produtos formulados e ingredientes ativos, 
com os dados disponíveis até hoje.

 

Gráfico 1: Volume de vendas de agrotóxicos no Brasil - Produto Comercial e Ingrediente Ativo. Fontes: Sindiveg (PC) e Ibama (IA)

Gráfico 2: Evolução do mercado de agrotóxicos no Brasil, em milhões de U$. Fonte: Sindiveg.
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Água e alimentos: contaminados

A Anvisa desenvolve o Programa de Avaliação 
de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 
que periodicamente recolhe alimentos no mercado 
para analisar a ocorrência de resíduos de agrotóxi-
cos. Relatório divulgado em 2016, contendo resulta-
dos de alimentos coletados entre 2013 e 2015, mos-
tra que 58% das amostras continha algum resíduo de 
agrotóxico. Além disso, 20% do total de amostras foi 
considerada irregular, ou seja, continha agrotóxicos 
acima do limite permitido ou agrotóxicos proibidos 
para a cultura em que foi detectado.

A divulgação dos resultados do PARA histo-
ricamente causa espanto no sociedade. Afinal, ser 
confrontado com o fato de que cerca de 2/3 dos 
alimentos contêm resíduos de agrotóxicos não é 
nada agradável. Na última edição, no entanto, uma 
intervenção ruralista na divulgação do estudo cau-
sou muita confusão: uma mudança metodológica 
fez com que os resultados, muito parecidos com os 
dos anos anteriores, parecessem muito melhores. 
Institui-se um certo “potencial de risco agudo à saú-
de”, de modo que, ao invés de se divulgar que mais 
da metade dos alimentos continha agrotóxicos, o 
resultado principal foi que apenas 1% apresentava 
“potencial de risco agudo à saúde”. Assim, não ha-
veria motivos para preocupação. Detalhe: o agrotó-
xico mais vendido no Brasil – o glifosato – não foi 
analisado, tampouco as possíveis interações entre os 
diversos agrotóxicos encontrados em uma mesma 
amostra de alimento.

De acordo com os 
dados também do 

Sindiveg, a principais 
culturas de exportação 
– soja, cana-de-açúcar, 
milho e algodão  – são 

responsáveis por 82% das 
vendas de agrotóxicos. 

Em relação aos estados, o 
Mato Grosso é o campeão 

nacional, com 22% do 
uso entre 2012 e 2015. 
Em seguida, no mesmo 

período, vêm Paraná, São 
Paulo, Rio Grande do Sul 
e Goiás. Juntos, estes 5 

estados são responsáveis 
por 67% do total de 

agrotóxicos utilizados  
no Brasil.

Em relação à água, o 
Brasil possui um sistema 

de controle de agrotóxicos 
na água que abrange 
menos da metade dos 
municípios. O controle 
se dá de acordo com a 

Portaria  2914/2011, que 
estabelece 27 agrotóxicos 
no padrão de potabilidade 

da água. Neste ponto, 
já há dois problemas: 

(i) o Brasil possui quase 
400 ingredientes 

ativos de agrotóxicos 
registrados, e apenas 27 

são monitorados; (ii) para 
estes 27, são estabelecidos 

“valores máximos 
permitidos” (VMP), sem 
considerar interações 

entre eles – uma amostra 
com os 27 agrotóxicos 
detectados abaixo do 

limite ainda é “potável” 
– e sem considerar que 

algumas substâncias 
são desreguladoras 

endócrinas, portanto 
causam problemas 
de saúde mesmo a 
baixíssimas doses.

De acordo com o dados do Ministério da Saú-
de, entre 2014 e 2017 foram feitas cerca de 850.000 
análises de água em 2639 municípios diferentes. Em 
mais de um quarto das amostras, houve detecção de 
agrotóxico na água. Além disso, 2196 amostras apre-
sentaram agrotóxicos acima do VMP, em 373 municí-
pios diferentes. Vale lembrar que os VMPs no Brasil 
são, em geral, maiores do que na Europa. No caso do 
glifosato, o Brasil aceita um valor 5000 vezes maior 
do que a legislação da União Europeia.
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Envenenamento

As intoxicações por agrotóxicos no Brasil são 
consideradas agravos de notificação obrigatória. Isto 
significa que o sistema de saúde deve preencher uma 
ficha de notificação cada vez que uma intoxicação for 
diagnosticada.

Diversos fatores levam 
a crer que o sistema 
apresenta uma alta 

taxa de subnotificação. 
A dificuldade de 

atendimento médico na 
zona rural, o despreparo 

das equipes de saúde 
para reconhecer uma 

intoxicação por agrotóxico 
e a pressão de fazendeiros 

para ocultar acidentes 
de trabalho são apenas 
alguns destes fatores.

Outras pesquisas demonstram 
correlação entre a exposição 

aos agrotóxicos e as alterações 
hepáticas, sanguíneas, os diversos 
tipos de câncer – especialmente 

o linfoma não hodgkin, câncer de 
cérebro e estômago, problemas 

auditivos, mal de Parkinson, 
depressão e suicídios.

Uma outra consequência funesta 
do agronegócio é a expulsão dos 
camponeses da terra. Seja pela 
menor necessidade de mão de 
obra, seja pela impossibilidade 
de convivência saudável, a falta 
de perspectivas faz com que a 

população rural, segundo o IBGE, 
vinha caindo de 23% em 1991, 
para 18% em 2000 até chegar  

aos 15% em 2010.

De 2007 a 2017, foram registradas 54.561 in-
toxicações por agrotóxicos agrícolas em todo o País. 
O total anual vem crescendo: em 2007, foram noti-
ficadas 2725 intoxicações e, de 2013 a 2016, o total 
anual passa de 6000. O ano de 2017 teve 5501 noti-
ficações, mas o número continua sendo atualizado.

O aumento de notificações não reflete neces-
sariamente o aumento nas intoxicações. A análise 
das notificações por estados leva a crer que o empe-
nho do setor de saúde pode ser fator mais importan-
te do que a ocorrência de intoxicações.

O estado de Mato Grosso, maior utilizador de 
agrotóxicos do Brasil, possui, na soma de todos os 
anos, apenas 1031 notificações, ficando em 12º lu-
gar. Em primeiro lugar, figura o estado do Paraná, 
que também usa muito agrotóxico, mas incentiva as 
notificações inclusive através de campanhas educa-
tivas entre os profissionais de saúde. Nota-se, tam-
bém, que o número de notificações em que o local 
da exposição não foi identificado representa cerca 
de um quinto do total de registros.

Para além dos números, o sofrimento da vida 
real causado pelos agrotóxicos tem sido documenta-
do em pesquisas acadêmicas.

Estudo recentemente realizado na UFCE re-
vela que existem fortes evidências de que casos de 
más-formações congênitas e puberdade precoce na 
comunidade do Tomé, no município de Limoeiro do 
Norte (CE), têm relação com a intensa exposição des-
sas crianças e suas famílias aos agrotóxicos na região.

Por que tanto veneno?

Diante deste cenário – uso de agrotóxicos, e suas 
intoxicações associadas –, é importante entender as 
condições que levaram nosso país a esta situação.

O latifúndio, desde o tempo das capitanias he-
reditárias, segue sendo a marca principal da agricul-
tura brasileira. Dados do Censo Agropecuário de 2006 
mostram que 1% dos proprietários de terra eram do-
nos de 45% das terras. Informações amostrais recolhi-
das nos últimos anos dão conta de que esta desigual-
dade pode ter piorado nos dias atuais.

Neste contexto, a Revolução Verde trouxe para 
o Brasil, na década de 1960, o pacote composto por 
fertilizantes químicos, agrotóxicos e maquinário agrí-
cola. Em 1970, o governo militar implementou o Pro-
grama Nacional Defensivos Agrícolas, com objetivo 
de incentivar a fabricação de agrotóxicos no País.

A partir da década de 2000, instala-se no País 
o que hoje denominamos como modelo do agrone-
gócio, marcado pela forte presença do capital finan-
ceiro no campo. Também chamado de agricultura 
industrial, o agronegócio tem como base ideológica 
o transporte de alguns conceitos industriais para a 
agricultura.

Além do latifúndio, o agronegócio tem como 
características a produção de uma só cultura em lar-
ga escala, o uso de intensivo de maquinário, insumos 
químicos e recursos naturais, o foco em produção de 
commodities, ou seja, mercadorias agrícolas negoci-

áveis nas bolsas de valores, a dependência do petró-
leo, entre outros.

Estas características levam a uma série de con-
sequências negativas para a natureza e para a socie-
dade. O uso intensivo de maquinário pesado e a mo-
nocultura exaurem o solo, o que leva à necessidade 
de mais fertilizantes químicos. A plantação de ape-
nas uma espécie vegetal desequilibra o ecossistema 
e leva à reprodução descontrolada de alguns insetos, 
demandando a aplicação de agrotóxicos.
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Introduzidas no Brasil de forma ilegal no final 
dos anos 1990, as sementes transgênicas são uma 
característica mais recente do agronegócio. Mesmo 
assim, em pouco tempo, já dominam a quase totali-
dade das lavouras de soja, milho e algodão. Há dois 
tipos principais de modificações genéticas em uso co-
mercial hoje no Brasil: uma delas confere resistência 
a herbicidas à planta, permitindo que se pulverize 
agrotóxicos que matam todas as outras plantas, me-
nos aquela geneticamente modificada; e a outra que 
faz com que a planta produza uma substância inseti-
cida voltada a repelir determinados tipos de insetos.

Poderíamos citar muitos problemas relaciona-
dos aos transgênicos, mas a questão central se refere 
à propriedade intelectual: foi através das sementes 
geneticamente modificadas e o lobby de empresas 
como a Monsanto que vários países alteraram suas 
legislações permitindo a patente sobre sementes. 
Do ponto de vista ético, esta possibilidade rompe 
a barreira entre um bem comum da humanidade, 
melhorado historicamente por diversos povos, e o 
poder das empresas, que passam a poder ser donas 
das sementes. Em decorrência, podem então cobrar 
royalties pelo seu uso. Além disso, as sementes resis-
tentes a herbicidas foram responsáveis pela explosão 
do uso de agrotóxicos no Brasil, sobretudo o glifosato, 
vendido em conjunto com as sementes transgênicas 
de soja. As plantas inseticidas, por sua vez, causam 
intensos desequilíbrios ecológicos, fazendo com que 
muitas vezes haja infestações de insetos que serviam 
de alimento aos outros insetos que a planta afastou.

O que está em jogo hoje

Nosso país encontra-se, neste momento, sobre 
um dilema crucial para seu futuro.

De um lado, ruralistas a serviço das mega-cor-
porações do agronegócio buscam consolidar nosso 
país como fornecedor mundial de matéria-prima ba-
rata, em detrimento do desenvolvimento industrial 
e tecnológico. São latifundiários, portanto buscam 
garantir terras para o agronegócio emperrando a 
reforma agrária e atacando os direitos de indígenas 
e quilombolas aos seus territórios tradicionais. Ao 
mesmo tempo, investem em leis como o Pacote do 
Veneno, que retira as já parcas opções do Estado de 
proibir o uso de agrotóxicos banidos no exterior por 
serem demasiadamente perigosos à saúde e ao meio 
ambiente.

De outro lado, um crescente movimento agro-
ecológico busca realizar transformações profundas 
na distribuição de terras e no modo de produção de 
alimentos. Aliando o conhecimento camponês tradi-
cional a novas tecnologias de produção, a agroecolo-
gia busca atuar em conjunto com a natureza, e não 
contra ela. As técnicas utilizadas não só não poluem, 
como também regeneram o solo e a água. Enquanto 
no agronegócio o custo dos insumos chega a repre-
sentar 70% do preço final, na agroecologia busca-se, 
ao máximo, a utilização de recursos locais. Assim, o 
dinheiro que iria parar nas mãos das grandes em-
presas de agrotóxicos e fertilizantes, pode ser usado 
na remuneração de mais mão de obra familiar ou 
local. As sementes crioulas possuem um papel cen-
tral na agroecologia, por isso são guardadas, repro-
duzidas e trocadas.

Não há dúvidas de que o 
agronegócio, ao induzir 
uma produção agrícola 

em confronto com a 
natureza, é o grande 

responsável pelo volume 
de agrotóxicos consumidos 

no Brasil e todas as suas 
consequências.

E se os ruralistas investem 
na mudança de leis para 

pior, com o Pacote do 
Veneno, as organizações 

preocupadas com a saúde 
da população e o meio 
ambiente também têm 
sua proposta. Está em 
pauta, na Câmara dos 
Deputados, o projeto 

de lei nº 6670/2016, de 
iniciativa popular, que 

institui a Política Nacional 
de Redução de Agrotóxicos 

(PNaRA).

Se por um lado os ruralistas 
não esperavam tamanha 
mobilização, tampouco a 
estratégia de contratar o 
famoso publicitário Nizan 
Guanaes para promover a 
“Lei do Alimento Seguro” 
deu certo. De acordo com 

uma análise das redes 
sociais, elaborada pela 

FGV, “não se verificou forte 
mobilização de grupos, 

no Twitter, em defesa da 
aprovação do projeto.”

A política propõe uma série de medidas com 
objetivos de reduzir o acesso aos agrotóxicos, prin-
cipalmente os mais perigosos, e estimular a transi-
ção para uma agricultura de base agroecológica. 
Para isso, propõe medidas como a eliminação dos 
incentivos fiscais para os agrotóxicos, que somaram 
R$ 9 bilhões nos últimos 8 anos, de acordo com o 
TCU. Outra medida proposta na PNaRA é a criação 
de zonas livres da existência e influência de agrotó-
xicos e transgênicos. Entende-se, assim, que o uso de 
agrotóxicos e transgênicos, além de todos os males, 
ainda impede o pleno desenvolvimento da agroeco-
logia. E que, assim como o Estado vem financiando o 
modelo baseado nos agrotóxicos desde os anos 1960, 
a agroecologia só terá condições de se ganhar escala 
também com forte incentivo do Estado.

A sociedade em campo para virar o jogo

A bancada ruralista possui maioria no Con-
gresso para aprovar projetos de seu interesse. No 
entanto, é fundamental entender o motivo pelo qual 
a bancada dos venenos precisou de dois meses para 
conseguir votar o Pacote do Veneno na comissão es-
pecial da Câmara. Desde o dia 25 de abril de 2018, 
a primeira tentativa de aprovação, até o dia 25 de 
junho, quando foi efetivamente aprovado, a plata-
forma chegadeagrotoxicos.org.br passou de 250.000 
assinaturas para mais de 450.000. Após a votação, os 
números chegaram perto de 1 milhão. Artistas grava-
ram vídeos, chefs de cozinha se fizeram presentes na 
Câmara, e as mensagens nas redes sociais consegui-
ram “furar a bolha” e atingir um público muito mais 
amplo do que o esperado.
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Alan Tygel 
 é membro da coordenação da Campa-
nha Permanente Contra os Agrotóxicos 
e pela Vida e responsável pela área de 
comunicação. É doutor em Informática 

pela UFRJ e cooperado da EITA, coopera-
tiva de trabalho que desenvolve sistemas 
de informação para movimentos sociais 

do campo popular.

Desafios

Promover a alimentação saudável: os agrotó-
xicos estão longe de ser o único problema da nos-
sa alimentação. A captura dos sistemas alimentares 
pelas grandes corporações impõe, principalmente à 
classe trabalhadora, uma padrão alimentar rico em 
açúcar, sódio e gorduras através dos alimentos ultra-
processados. Além de provocar doenças, esta alimen-
tação apaga a nossa cultura alimentar diversificada, 
substituindo hábitos históricos pela padronização. 
Os efeitos, sobretudo nas crianças, são devastadores. 
Portanto, impõe-se, de maneira urgente, uma gran-
de articulação da sociedade pela alimentação sau-
dável, livre de agrotóxicos e transgênicos, calcada na 
valorização cultural, nos alimentos in natura e mini-
mamente processados, e produzidos pela agricultura 
familiar camponesa.

Diante deste contexto, restam 
muitos desafios a todas as 

organizações e pessoas que 
lutam por um modelo mais 

justo e saudável de produção 
de alimentos. Destacamos 

aqui alguns deles, esperando 
poder inspirar novas lutas e 
mobilizações neste campo.

A Campanha 
Permanente Contra os 

Agrotóxicos e pela Vida, 
desde 2011, assume 
estes compromissos 
e busca mobilizar a 

sociedade em busca de 
medidas de redução dos 

venenos e de apoio à 
agroecologia. Conheça 
a campanha pelo site 

contraosagrotoxicos.org, 
e junte-se a nós nesta 

luta pela vida.

Resistir ao poder das corporações: a onda de 
fusões das já grandes empresas do setor agroquímico 
resultou em megacorporações dispostas a controlar, 
de forma cada vez mais completa, os processos de 
produção agrícola. Agora, BayerMonsanto, DowDu-
pont, SyngentaChemChina e Basf terão controle ain-
da maior na produção de insumos e um poder de 
lobby cada vez maior sobre os estados nacionais. 
Não há dúvidas de que a tentativa de mudança da 
lei de agrotóxicos no Brasil está sendo fortemente 
influenciada por estas empresas, que precisam de re-
gulações fracas nos países do sul global para despejar 
seus produtos que não são mais permitidos na União 
Europeia e nos EUA.

Lutar pela agroecologia: a agroecologia, enten-
dida aqui não só como um conjunto de práticas  agrí-
colas de base ecológica, mas também como um movi-
mento social, deve ser promovida como instrumento 
de luta e resistência contra os impactos do agronegó-
cio. É preciso mostrar à sociedade que a única forma 
de promover alimentos saudáveis em quantidade su-
ficiente para a população é através da agroecologia, 
e que o modelo do agronegócio implementado nas 
últimas décadas, além de não ter resolvido o proble-
ma da fome no mundo, é inviável a longo prazo. Seja 
pelas emissões de gases de efeito estufa, seja pelo es-
gotamento do solo, seja pela poluição ambiental, o 
modelo do agronegócio não se sustenta e não pode 
continuar sendo promovido pelo Estado. Este mesmo 
Estado tem o dever de apoiar a agroecologia através 
de investimentos em tecnologia e da distribuição dos 
alimentos agroecológicos, pois este é o interesse da 
sociedade.
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Segundo Petersen (2007), a agricultura e a 
saúde guardam muitos paralelos entre si. Ambas são 
promovidas a partir de estreitos vínculos com a natu-
reza, embora as ciências que as têm como objetos de 
estudo insistam em abordá-las sob uma perspectiva 
reducionista e antiecológica. Os mesmos fundamen-
tos filosóficos que alicerçam a ciência agronômica 
convencional fornecem a base conceitual e metodo-
lógica da moderna medicina científica. A primeira 
orientou o desenvolvimento da agricultura indus-
trial, responsável pela extremada artificialização dos 
ecossistemas, tendo como base o aporte intensivo 
de agroquímicos e a mecanização pesada. A últi-
ma deu origem ao modelo biomédico hegemônico, 
orientado essencialmente para curar (e não prevenir) 
doenças por meio do emprego de drogas químicas 
e intervenções mecânicas. Orientadas por esses mes-
mos enfoques reducionistas e influenciadas por po-
derosos interesses econômicos de setores que deles 
se beneficiam, as instituições do Estado e as políticas 
públicas de saúde e agricultura deixam de valorizar 
o enorme potencial de interação que poderia ser es-
tabelecida entre ambas as áreas.

Agroecologia como estratégia 
de promoção da vida e da saúde
> Fernando Ferreira Carneiro

A crise agrícola-ecológica da modernidade, 
caracterizada por assimetrias na disponibilização 
dos alimentos e de recursos naturais, é reflexo do 
padrão de consumo e produção da sociedade con-
temporânea. O aprofundamento das desigualda-
des sociais e aumento dos índices de exploração 
da natureza resultam desta racionalidade econô-
mica e tecnológica do modelo de desenvolvimento 
capitalista. Os custos socioambientais também são 
distribuídos desigualmente, tal que determinadas 
regiões arcam com a insustentabilidade ecológi-
ca e, ainda mais, as populações com menor po-
der aquisitivo e que dependem da integralidade 
ambiental, como as comunidades do campo, da 
floresta e das águas, perdem o “potencial produti-
vo dos recursos naturais e culturais” (Leff, 2009, p. 
49) necessários à sustentabilidade do seu modo de 
vida peculiar (Carneiro et al., 2011). Neste contex-
to, Azevedo (2017) aponta que há consenso de que 
mudanças profundas terão que acontecer para 

que se possa converter toda a agricultura mundial 
para um modelo capaz de garantir o atendimento 
das demandas sociais globais com justiça social e 
ambiental.

Buscando identificar prospectivamente os 
futuros cenários econômicos e políticos no setor 
agrícola, Quirino (2000) apresentou as seguintes 
tendências: “(i) a crescente preocupação planetária 
quanto aos impactos ambientais que as tecnolo-
gias agrícolas podem promover; (ii) os consumido-
res de uma maneira geral tenderão a uma maior 
cobrança quanto à sanidade dos alimentos, espe-
cialmente a respeito de resíduos de agrotóxicos 
e; (iii) os principais fatores de direcionamento da 
agricultura para a sustentabilidade serão a conser-
vação dos recursos naturais e a qualidade de vida, 
compreendendo o conceito de sustentabilidade 
mais agregado às dimensões econômicas, ecológi-
cas e sociais (Carneiro et al., 2011).
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Ainda se descreve a promoção da agroecologia 
que preconiza a diversificação de culturas como uma 
alternativa de aumento da variedade do consumo 
alimentar das famílias produtoras. Sendo este um 
possível ponto de partida para a melhoria da quali-
dade da alimentação delas (Warmling, 2013).

Em um estudo qualitativo de Santos Navolar 
et al. (2010) realizado com membros da Associação 
para o Desenvolvimento da Agroecologia do Para-
ná (AOPA), com sede em Curitiba (PR), foi avaliada 
a percepção dos(as) agricultores sobre a verifica-
ção de mudanças de práticas de saúde e alimen-
tares observadas a partir do processo de produção 
e consumo dos alimentos ecológicos, ou seja, se 
reconheciam a agroecologia como uma prática 
promotora da saúde. Seguem depoimentos regis-
trados nesse estudo.

Em pesquisas 
com agricultores 
agroecológicos, 

observa-se 
comumente que o 
principal motivo 
para a transição 

agroecológica está 
relacionado à saúde, 
com destaque para 
a redução dos casos 

de intoxicações 
por agrotóxicos 

e o aumento 
da produção de 

alimentos saudáveis 
para o consumo.

Pesquisa realizada por 
Assis, Arezzo &  

De-Polli (1995) no 
Estado do Rio de 

Janeiro identificou que 
a principal motivação 

dos consumidores 
para a compra de 

produtos ecológicos 
relacionava-se à saúde 
pessoal e da família. 
Verificou-se, assim, 
a existência de um 

potencial significativo 
para o aumento do 

consumo de produtos 
de agricultores 
em transição 

agroecológica.  
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“A gente decidiu entrar pra agri-
cultura ecológica por causa de saúde. 
Quando a gente casou, meu marido 
plantava convencional e ele era mui-
to doente, vivia no hospital e a gente 
não sabia o que ele tinha...” (Agricul-
tora A).

“Por causa de saúde. Eu tive 
uma intoxicação, foi em 1985, eu 
abortei um neném, foi bem compli-
cado... Eu voltei pra tentar recuperar 
minha saúde, melhorar, desintoxicar 
e poder engravidar” (Agricultora B).

“Então ele [marido] tinha que 
se internar duas vezes por ano e ficar 
no soro, em observação. [...] Todo o 
dinheiro que a gente ganhava no ano 
a gente gastava em Hospital. Ele teve 
uma hepatite e a gente não sabia. [...] 
E a gente tem certeza que foi do vene-
no. [...] Já faz uns 8 anos que a gente 
tá direto na produção de orgânico, 
agroecológico, a gente nunca mais 
teve esse problema, dele ficar doente 
e precisar de hospital e isto foi uma 
benção” (Agricultora A).

Ao serem questionados sobre a existência ou 
não de algum tipo de mudança na saúde da famí-
lia nos últimos anos, são identificados aspectos re-
lacionados ao bem-estar físico e emocional (Santos 
Navolar et al., 2010):

“Mudou bastante, em casa, por 
exemplo, ninguém pega resfriado... 
porque a gente aprendeu também a 
conviver com qualidade de vida [...], 
de autoconhecimento, de ser perseve-
rante na saúde” (Agricultora B).

“Tenho mais de 100 espécies de 
ervas plantadas. [...] o mato também 
é remédio quando você busca o au-
toconhecimento [...] tem na natureza 
muita coisa boa que você pode apro-
veitar, como comida, como medicina 
alternativa... [...] Cada coisa tem seu 
valor na natureza, basta conhecer... e 
saber usar!” (Agricultora B).

“Usamos muito remédio natural, 
a gente usa erva, chá de sete sangria, 
pro coração, quase não usamos com-
primido. Vem de família, a minha mãe 
era rameira e depois casei com esta 
mulher que é muito remedeira tam-
bém. Eu sou dessa linha, eu nunca uso 
um comprimido. Nunca fui empolga-
do por comprimido, tem gente que só 
tem uma dorzinha e já sai comprar um 
comprimido, eu não, eu vou no mato, 
vou na planta” (Agricultor E).

A agricultora refere-se a uma melhora no es-
tado de saúde individual, com menor incidência 
de doenças, como, por exemplo, o resfriado. Co-
menta também sobre um processo de sensibiliza-
ção que ocorreu na família, em função do contato 
com os princípios da agroecologia, relativo à bus-
ca por uma maior qualidade de vida, valorizando 
e incorporando práticas que, no modo de ver dos 
entrevistados, contribuem para um bom estado de 
saúde (Santos Navolar et al. 2010).

A partir deste depoimento, observa-se que o 
uso de práticas naturais de saúde, principalmente 
quando diz respeito ao uso de plantas medicinais, 
está fortemente relacionado com a prática da agri-
cultura ecológica. É provável que isto aconteça em 
função de que a agroecologia trabalha com o resgate 
do conhecimento popular e a busca da manutenção 
da biodiversidade mediante o plantio de ervas e do 
próprio conhecimento do agricultor sobre as plantas 
nativas que possuem efeito terapêutico como obser-
vado nos relatos (Santos Navolar et al. 2010):
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Fernando Ferreira Carneiro
GT de Saúde e Ambiente da ABRASCO, 

pesquisador da Fiocruz Ceará e Obteia.

   
   
Entretanto, são poucos os estudos que explo-

ram a relação consumo de produtos agroecológicos/
orgânicos e prevenção de doenças ou disfunções. 
Essa lacuna sinaliza a necessidade de novos estu-
dos sobre o tema. Pesquisas de Curl e colaboradores 
(2003) e Lu e colaboradores (2006) demonstraram 
que uma dieta à base de alimentos orgânicos pode 
diminuir a exposição de crianças aos agrotóxicos. Fo-
ram encontradas somente duas pesquisas da década 
de 1990 que mostraram que a alimentação orgânica 
tem um efeito positivo no quesito fertilidade; uma 
vez que muitos agrotóxicos são disruptores endócri-
nos, uma dieta contaminada de agrotóxicos tende a 
afetar a fertilidade masculina (Abell e col., 1994; Jen-
sen e col., 1996) (in: Azevedo et al., 2011).

Outra desafio importante 
da relação da agroecologia 
com a saúde se relaciona 
à superação da fome e 

da desnutrição que exige 
ações que vão além da 
produção agrícola, tais 

como: o cuidado na 
preparação dos alimentos, 
o acesso à água limpa e a 
serviços de saneamento, 
a mudança de práticas 
culturais relacionadas à 
higiene, às relações de 
gênero e aos cuidados 

com as crianças  
(Stern et al, 2007).

Entre os fatores que 
identificam a prática da 

agricultura ecológica 
como uma estratégia de 
promoção da saúde dos 
agricultores envolvidos 
destacam-se, segundo 
Santos Navolar et al. 
(2010), a referência 

à autonomia; a 
manutenção do modo de 
vida rural, a valorização 

do conhecimento do 
agricultor; a troca/

intercâmbio de 
trabalho, sementes e 
conhecimentos com 
outros agricultores; o 
que representa uma 

atitude política diante 
das condições de  

vida social. 

   
Outros dois pontos merecem ser destacados. O pri-

meiro refere-se à motivação para inserção na agroecologia 
pautada nas queixas e adoecimentos causados por agrotó-
xicos, o que demonstra uma interpretação da doença por 
parte do grupo que gera uma ação: o abandono do uso 
de agrotóxicos. O segundo ponto seria o uso de práticas 
integrativas e complementares, enquanto forma de autoa-
tenção. A alimentação das famílias também foi entendida, 
neste estudo, como uma prática de autoatenção, devido 
a preocupação demonstrada pelas famílias em produzir, 
consumir e comercializar um alimento saudável por estar 
livre de agrotóxicos e carregado de aspectos simbólicos, 
que revelam a identidade do grupo. 

Desta forma, em relação às políticas públicas 
da área da saúde, vale ressaltar que a intersetoriali-
dade, desafio presente nas ações de agroecologia por 
entrelaçar a SAN, a questão rural e a saúde pública, 
é uma das principais estratégias para a implementa-
ção da PS. Nesse sentido, parcerias entre as esferas 
de governo e a sociedade, somando o saber científico 
e o popular e incorporando o princípio da integrali-
dade, se tornam estratégicas para uma atuação mais 
efetiva da área de alimentação e nutrição na atenção 
primária em saúde, considerando o enfoque da PS 
(Santos Navolar et al. 2010).

Diante desses estudos, podemos perceber o 
potencial da Agroecologia em oferecer estratégias 
produtivas sustentáveis, minimizar a fome e a misé-
ria e promover a soberania e a segurança alimentar 
e nutricional da população. A proposta é, também, 
uma forma de fomentar a dignidade social dos agri-
cultores e diminuir os riscos à saúde e ao ambiente 
relacionados à produção de alimentos e, ao mesmo 
tempo, fomentar práticas de autocuidado baseadas 
nas plantas medicinais e na relação com a natureza 
(Azevedo, 2011).
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Salvador inova em projeto verde  
e incentiva plantio de mudas  

da Mata Atlântica

A  Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação, 
comandada há quatro anos por André Fraga,  

do Partido Verde da Bahia, inova com o projeto  
Disque Mata Atlântica 

Com o objetivo de estimular os cidadãos a fazerem 
plantios, a Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Se-
cis) da cidade de Salvador (BA) inaugurou, em setembro do 
ano passado (2017), o Disque Mata Atlântica, um canal por 
meio do qual qualquer pessoa pode solicitar mudas de ár-
vores do bioma Mata Atlântica. Os pedidos podem ser en-
tregues gratuitamente na casa do solicitante ou retirados 
em três pontos de distribuição: no Parque da Cidade, Itai-
gara; no Jardim Botânico de Salvador, em São Marcos; e no 
Horto Sagrada Família, no Bonfim.

Integrante do programa Salvador Capital da Mata 
Atlântica, o projeto tem como objetivo estimular os cida-
dãos a fazerem os próprios plantios por meio da doação 
de árvores. Só nos três primeiros meses deste ano, cerca de 
250 pedidos foram entregues através da Secretaria da Cida-
de Sustentável e Inovação.

Com nove meses de funcionamento, o número de 
doações ultrapassa a marca de 3,8 mil. Para fazer o pedido, 
os interessados têm várias opções de contato: pelo telefone 
(71) 3611-3802, pelo canal Fala Salvador ou por mensagem 
de WhatsApp para (71) 98549-8453.

Delivery – O interessado pode escolher a opção 
delivery, ou seja, pedir a entrega gratuita da muda no 
endereço cadastrado. Neste caso, a equipe faz a reserva 
das mudas escolhidas e, uma vez por semana, às quartas-
-feiras, uma Kombi toda personalizada com referências ao 
projeto, entrega nos endereços cadastrados. São doadas 
até duas árvores por logradouro.

Caravana – Outro serviço disponível para o cida-
dão é a Caravana da Mata Atlântica. Nesse caso, o solici-
tante pode pedir que a Prefeitura plante árvores com ele. 
Antes do plantio, técnicos da Secis vão até o local sugerido 
pelo cidadão para avaliar se a área escolhida tem condi-
ção de receber as mudas. Além disso, é avaliado qual a 
melhor espécie a ser plantada no local. Feito isso, é marca-
da a data (em período chuvoso) para realizar a ação. Um 
dia antes, moradores, alunos de escolas do bairro e comer-
ciantes são chamados para participar da atividade. No dia 
do plantio, técnicos da prefeitura chegam com a Kombi da 
Caravana com mudas, terra e ferramentas para ensinar as 
pessoas a plantar e dar orientações a respeito das espécies 
que estão sendo plantadas.  

Com mais este projeto, simples e inovador, a Se-
cretaria da Cidade Sustentável e Inovação de Salvador 
comprova que as boas práticas de gestão são possíveis. 
Divulgar ações como essa é um dos objetivos da Fundação 
Verde Herbert Daniel. 
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O QUE PENSA

Entrevista

Ivanilson Gomes
Ivanilson Gomes é presidente do Con-
selho Curador da Fundação Verde 
Herbert Daniel e atual presidente do 
PV da Bahia. Ele iniciou sua trajetória 
política no movimento estudantil se-
cundarista. Depois, na universidade, 
foi vice-presidente da União Nacional 
dos Estudantes. Inicialmente, foi do 
PDT, em que ficou até 1998. Em 1999, 
filiou-se ao Partido Verde por ter mais 
simpatia e afinidade com as bandei-
ras ambientais. Permaneceu dez anos 
como militante anônimo, até que seu 
nome foi indicado para a presidência 
do Partido Verde na Bahia, em 2008. 
De 2008 para cá, além de presidente 
estadual, foi candidato a deputado 
estadual, 2010, e, em 2014, candidato 
a deputado federal. 

Pensar Verde: Desde quando está à frente dos pro-
jetos e programas da Fundação Verde?

Ivanilson Gomes: Na Fundação efetivamente, já estou 
há seis anos. Antes, como membro do Conselho Curador 
e, hoje em dia, como presidente do Conselho. Há uns 
quatro anos, tínhamos menos projetos de abrangência 
nacional, a Fundação estava mais focada nos estados. 
E, de quatro anos para cá, os projetos começaram a ter 
abrangência nacional. Destaco o projeto de formação, 
por exemplo, com profissionais da FGV, o Ver de Novo, 
que, sob coordenação da Fundação, foi o maior projeto 
que desenvolvemos. Além do Ver de Novo, fizemos um 
curso de formação em Educação à Distância (EaD), com 
o qual também formamos várias lideranças pelo Bra-
sil inteiro e que permitiu que o militante mais longín-
quo pudesse ter acesso aos conteúdos e professores. 
Tivemos, ainda, dois projetos importantes no exterior. 
Um deles, em 2015, foi a participação na COP21 de 
forma organizada, em Paris, onde pudemos estreitar 
os laços da Fundação com as outras fundações verdes 
internacionais. Já em Liverpool, no Globalgreens, em 
2017, pudemos participar de uma mesa com outras 
fundações para mostrar e aprender mais sobre os fi-
nanciamentos delas. Saímos um pouco da nossa órbita 
e fizemos bons contatos. O mesmo aconteceu no Chile 
e, a partir desta aproximação, vamos tentar imple-
mentar um Bureau para discutir o papel das Funda-
ções Verdes nos partidos verdes da América Latina. Isso 
tudo sem deixar de lado o fomento e a atuação nos 
projetos estaduais, em que sempre estamos agindo de  
maneira direta.

Pensar Verde: Como tem sido a evolução do traba-
lho na Fundação?

Ivanilson Gomes: Acho que a Fundação, nestes últi-
mos anos, tem cumprido um papel decisivo na orien-
tação dos verdes do Brasil inteiro, com projetos liga-
dos a questão social, ambiental e da política limpa e 
ética. Os recursos da Fundação têm sido canalizados 
para projetos e conteúdos de qualidade que trazem 
muitos benefícios, não só para os verdes, mas, para 
todos os brasileiros. Cumprimos um papel amplo de 
retorno do investimento para a sociedade. Acredita-
mos que se uma Fundação recebe recursos públicos, 
tem que dar um retorno de qualidade à sociedade. 
Isso, com certeza, a Fundação Verde Herbert Daniel 
está fazendo.

Pensar Verde: Como está sendo a experiência de 
levar a tenda pelo interior da Bahia? Pode expli-
car como funciona?

Ivanilson Gomes: É um projeto piloto que está sendo 
executado na Bahia, que vem de um novo conceito 
de hortas. Consiste em ocupar espaços urbanos ocio-
sos e transformá-los em hortas comunitárias. Com 
isso, possibilitamos uma aproximação das pessoas e 
um convívio social mais fortalecido. Serve como te-
rapia social ao mesmo tempo que incentiva o consu-
mo de produtos orgânicos e conscientiza para uma 
alimentação de qualidade. A Tenda divulga uma 
cartilha com o processo de plantio e as orientações 
de manejo sem uso de produtos tóxicos. A colhei-
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ta excedente, do que não foi consumido por quem 
cuida da horta, é dedicada a abrigos e instituições, 
promovendo a saúde de toda a comunidade que está 
envolvida no processo. 

A Tenda foi pensada para ser itinerante e visitar ci-
dades da Bahia. Elencamos 12 cidades e, com o apoio 
das prefeituras, fazemos esse trabalho de sensibiliza-
ção do poder público e das pessoas para que ocupem 
esses espaços ociosos. Distribuímos sementes de mu-
das para as pessoas e, com isso, elas se aproximam 
mais do meio ambiente. Tem havido uma participa-
ção ativa das pessoas que entram em contato com a 
Tenda. Elas passam no local em que estamos e, pela 
curiosidade e voluntariamente, aproximam-se para 
saber um pouco sobre o projeto. A partir daí, cadas-
tramos os interessados e agrupamos essas pessoas 
que tem interesse sobre hortas urbanas. É uma sen-
sibilização e organização para que a sociedade possa 
interagir e agir de forma autônoma sem o intermé-
dio institucional. O grande desafio é estabelecer uma 
horta de fundo filosófico para que, dessa forma, a  
apropriação do espaço urbano pelas hortas seja perene. 

Pensar Verde: Na sua avaliação, qual a maneira 
mais eficiente de disseminar o ideário verde?

Ivanilson Gomes: Eu sempre acredito que primei-
ramente com ações voltadas para as questões de 
sustentabilidade, colocando de forma muito clara 
que a questão ambiental não é, nem nunca foi, em-
pecilho para o desenvolvimento. As grandes empre-
sas já estão preocupadas com essa questão, prin-
cipalmente com os efeitos da mudança climática. 
Acho que precisamos mostrar isso para o cidadão 
comum. Precisamos qualificar nossos militantes 
verdes para que eles possam fazer esse diálogo 
com a sociedade, mostrando que vivemos em um 
momento que as pessoas precisam se apoderar das 
informações básicas para tomarem um atitude. O 
meio ambiente não é uma bandeira unicamente 

do Partido Verde nem dos ambientalistas. É um 
tema prioritário de todos. E os gestores públicos 
também precisam colocar essa preocupação em 
suas agendas. Para tudo isso acontecer, precisa-
mos continuar formando uma militância quali-
ficada para disseminar esses ideários. 

Pensar Verde: O que podemos esperar das eleições 
neste ano? Com o quê os verdes que vão concorrer 
ao pleito devem se preocupar?

Ivanilson Gomes: O cenário que se apresenta não 
é bom para ninguém. Vivemos o pior momento do 
País desde a redemocratização. Com a avalanche 
de denúncias contra os políticos e empresários, a 
população está cada vez mais distante da política,  
enxergando a função dos políticos como um mal 
para o País. Há uma rejeição quase generalizada. 
Digo quase porque ao PV, que não  se envolveu 
em nenhuma dessas questões, não há rejeição. O  
Partido Verde tem essa qualidade. Mesmo assim, 
será um momento difícil, mas acredito muito no 
papel dos dirigentes estaduais em defender nossos 
ideários. Acredito na política transparente e que, 
com ela, é possível mostrar para o eleitor que o voto 
é uma arma para mudar a realidade. 

Quando há uma crise, todos perdem. O papel do PV 
é aproveitar esse momento e debater esses assuntos. 
Sempre quis ter um candidato a presidente para que 
pudéssemos levar nossas bandeiras para o Brasil 
inteiro. Mesmo não sendo possível ter um nome 
para chefe do Executivo, nossos candidatos terão 
que usar esse espaço das eleições para mostrar como 
a política tem que ser feita de verdade. Somos um 
partido que vai além da questão ambiental. Vamos 
conseguir mostrar isso com nossos candidatos 
proporcionais. Acredito que, mesmo com esse 
cenário desacreditado, nossos candidatos vão 
conseguir mostrar essa verdade e vamos conseguir 
um bom resultado nas eleições. 

Pensar Verde: O que falta para construirmos nosso 
Brasil Ético e Verde?

Ivanilson Gomes: Primeiro acho que é preciso a 
reforma política verdadeira. Esta “reforma” que foi 
feita pelo Congresso Nacional foi uma vergonha, uma 
reforma feita por um congresso corporativo e frouxo, 
que não condiz com a realidade brasileira. A reforma 
política é sim o primeiro ponto. 

O segundo ponto é que é preciso que o eleitor con-
heça o perfil do seu candidato. É preciso coragem para 
mudar o comportamento dos políticos de mandatos 
que acham que política é uma carreira profissional. 
Tem político que está no 10º mandato, ou seja, que 
está há 40 anos se beneficiando de salário público 
sem nunca sequer ter prestado concurso. Toda vez 
que há uma crise do país, somos os mais afetados, 
precisamos fiscalizar melhor o Congresso e o que as 
pessoas têm feito por lá. 

Outro ponto importante é o seguinte: já que nossa 
geração está deixando poucos legados e seguindo um 
rumo que vai deixar prejuízos sem precedentes para 
as futuras gerações, é preciso que a juventude (ideias 
novas que cabem em qualquer idade) tenha acesso 
ao seu espaço. 

Precisamos rever também esse presidencialismo 
cooptador de deputados e senadores que, para man-
ter o que eles chamam de governabilidade, a so-
ciedade acaba pagando um preço muito alto, com 
concessões a políticos que não têm compromisso ne-
nhum em servir à sociedade. 

Precisamos querer mudar mesmo o Brasil. Precisamos 
de pessoas que gostem realmente do Brasil, que quei-
ram mudar o sistema político, que se preocupem com 
o empoderamento dessa sociedade que não consegue  
atuar efetivamente, que está apática e que não con-
segue acessar as esferas que promovam essa mudança.  

Me preocupa quando grandes intelectuais ficam 
mais preocupados em gritar Lula Livre, por exem-
plo, do que em querer o País de volta. Sem juízo de  
valor, gostaria de ver camisetas estampadas com 
“Quero meu país de volta”. 



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

Herbert Daniel


