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EDITORIAL
Dois mil e dezoito já chegou. Como todo ano que começa, temos muitas ambições, sonhos para 

realizar, metas para atingir e objetivos para conquistar. Mas, para que tenhamos energia para o que 
verdadeiramente interessa, precisamos estar motivados. 

Em busca dessa motivação, nós, da revista Pensar Verde, fomos em busca de Razões para Acreditar 
no Brasil. Nesta procura, percebemos muitas pessoas que, assim como nós, acreditam no Brasil e apostam 
na economia, na inovação, na boa prática política, no crescente aumento da responsabilidade socioam-
biental. Pessoas que acreditam em união pelo meio ambiente e na garantia de direitos fundamentais à 
primeira infância. 

Nesta 22ª edição, começamos sob as perspectivas positivas de acreditar na inovação tecnológica como 
cura para a crise econômica, no aumento da responsabilidade socioambiental como caminho do crescimento 
sustentável e na renovação política e no combate à corrupção como meios para a boa gestão pública.

Vivemos um momento delicado para o meio ambiente, no qual a concentração de dióxido de carbono 
na atmosfera chegou a um nível recorde e grandes nações industrialmente desenvolvidas se distanciam 
dos acordos e até se mostram contrárias a eles. Ao mesmo tempo, o Brasil avança para implementar o 
Acordo de Paris. 

Não há motivação maior para cuidar do clima que cuidar do futuro do Planeta para as próximas 
gerações. Daí a importância de estabelecer princípios e diretrizes para a elaboração e a implementação de 
políticas públicas para a Primeira Infância, fundamental para a promoção do desenvolvimento humano 
a partir da atenção às crianças de até seis anos de idade. Cuidar bem de quem vai cuidar do Planeta. 

Fechamos esta primeira edição de 2018 com uma entrevista em que Teresa Britto fala sobre empode-
ramento feminino e participação das mulheres na política e um apanhado de todas as ações da Fundação 
em 2017!

Que os bons ventos tragam também uma boa leitura! 

Conselho Editorial
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VOCÊ SABIA ?

Que, de acordo com 
um levantamento feito 
em 2017, o número de 
empreendedores tem 
aumentado no Brasil? 
Segundo a Unitfour, o 
número de empresas 

abertas em 2016 cresceu 
20% comparado ao ano de 
2015. Ao todo, foram 167,2 

mil novas inscrições em todo 
o Brasil, ante 142,8 mil no 
mesmo período de 2015.

Fonte: Unitfour 
https://www.unitfour.com.br/
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Razões para Acreditar no Brasil 

Sabemos que toda crise - econômica, política ou ambiental - só tem um fim se as 
pessoas realmente acreditarem que ela vai passar.  Umas das principais estratégias de 
combate à falta de perspectiva de atuação é a motivação alicerçada em bons resulta-
dos. Ou seja, informações e contextos que possibilitam enxergar o sol escondido atrás 
das nuvens. Ou aceitar que o mau tempo não seja tão mau assim.

Nesta edição buscamos alguns pontos de vista que revelam motivos muito mais 
que concretos para nos fazer acreditar no futuro do Brasil e na sua real recuperação 
ética, econômica e socioambiental. Pedimos que pessoas de diferentes olhares nos 
trouxessem esses avanços. 

No primeiro artigo, André Araújo, que é líder de empreendedorismo do Porto 
Digital, em Pernambuco, conta como o esforço coletivo contínuo, inteligente e de longa 
duração, em que governo, Academia e setor privado trabalharam e continuam traba-
lhando juntos na execução de uma real política pública em prol do desenvolvimento 
da região. O resultado: hoje, o Porto Digital é uma realidade com 300 empresas e 
10.000 pessoas empreendendo e trabalhando em empresas inovadoras de todas as 
formas, construindo o novo em cima da antiga economia e mudando o cenário futuro 
da cidade, do estado e do Brasil. 

Na sequência, Reynaldo Nunes faz uma reflexão acerca dos números inacreditá-
veis do desvio de verbas públicas, da distribuição de renda no Brasil e dos resultados da 
Operação Lava Jato. Ele mostra que, a partir do combate à corrupção e da renovação da 
classe política, é possível acreditar no Brasil. 

Para finalizar, Flavia Resende mostra  como o setor privado brasileiro está colo-
cando em prática ações em adaptação à mudança do clima e como está o engajamento 
das empresas brasileiras frente a este desafio. Dentro desta tendência mundial, o Ins-
tituto Ethos já elaborou o primeiro relatório de monitoramento do Plano Nacional de 
Adaptação. Para 2018, planeja intensificar as atividades de engajamento das empresas. 
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Um passo à frente e você  
não está mais no mesmo lugar
> André Araújo

Como as empresas têm se relacio-
nado com as questões da mudança 
do clima e mobilidade urbana? 
> Flavia Resende 

Razões para acreditar no Brasil
> Reynaldo Nunes de Morais
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Um passo à frente e você  
não está mais no mesmo lugar
> André Araújo

O contexto atual não é exatamente agradável

A crise paralisa a economia e reduz a demanda 
por produtos e serviços, e a oferta de trabalho e os 
salários diminuem. 

As mudanças na legislação 
trabalhista e previdenciária 

no Brasil, por sua vez, 
também reforçam um cenário 
de transformação e incerteza 
na perspectiva dos indivíduos 
e das organizações. Carreiras 

dentro de uma empresa? 
Esqueça. Empresas que 

perduram por décadas? Cada 
vez mais raro. Startups de 
poucos anos de vida valem 
dezenas de vezes mais que 
companhias que estavam aí 

desde nossos avós.
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A razão de minha 
confiança no futuro está 
no empreendedorismo. 

Particularmente nas 
startups. Qualquer que seja o 
segmento do empreendedor, 
a economia agradece, claro. 

Mas startups são de uma 
natureza de empreendimento 

diferente. Startups lançam 
produtos e serviços que 

modificam completamente o 
cenário de um mercado. 

Mesmo nesse cenário 
confuso, esperamos que, 
num futuro próximo, a 

vida retome o prumo, que 
a atividade econômica 

volte a crescer e o 
consumo e o nível de 

emprego se recuperem; 
que a integração das 

sociedades aumente e 
que isso seja sinal de boas 

mudanças.

No contexto mundial, um refluxo nacionalista 
exacerbado pela concentração excessiva dos benefí-
cios da globalização econômica destrói muitas pontes 
de integração. No subsolo, no entanto, criptomoedas, 
inteligência artificial e outras tecnologias crescem, 
quebrando toda a fundação da economia mundial, 
que parecia ser sólida. Ou melhor, constroem uma 
nova estrutura.

A energia verde e renovável luta contra o sta-
tus quo baseado em petróleo e carvão e que, no 
momento, tem a vantagem política e institucional. 
Novos modos de trabalho e de produção emergem, 
acrescentando complexidade (ou simplicidades in-
desejáveis) ao cenário para indivíduos, empresas e 
governos.

O passado e o futuro lutam pesadamente, 
mas, a despeito de uns passos para trás, o progresso 
é inevitável; ele há de ser para todos. Sou e estou oti-
mista. Nosso futuro é brilhante, porque vamos con-
duzir a criação desse momento melhor.



10

Pensar Verde

Há startups com poucos anos de vida faturan-
do centenas de milhões de reais por ano. Há verda-
deiras revoluções acontecendo graças a esse contex-
to. Elas geram muito mais valor em um tempo muito 
curto exatamente por sua natureza. Mas, afinal, que 
natureza é essa? E o que seria uma startup?

O empreendedor e autor Eric Ries (do recente, 
mas já clássico, livro “A Startup Enxuta”, uma leitura 
essencial) define uma startup como uma “organiza-
ção humana concebida para criar produtos e serviços 
em condições de extrema incerteza”. Parece que te-
mos um excelente campo de provas e oportunidades 
no Brasil, não?

Eu acrescentaria à definição do autor que, em 
geral, esses produtos e serviços procuram ser inova-
dores, ou seja, substituem soluções anteriores geran-
do muito mais valor para o cliente e, por conseguinte, 
mais lucro para as startups, que buscam economias 
de escala. 

Inovação, caros amigos, 
é um fenômeno 
essencialmente 

econômico e difere de 
“invenção”, e é aí que as 
startups podem mudar 

o cenário do Brasil: 
provocando mudanças 
rápidas e de alto valor 

agregado. 

O resultado. Hoje, o 
Porto Digital é uma 

realidade. Temos 300 
empresas e 10.000 

pessoas empreendendo 
e trabalhando em 

empresas inovadoras de 
todas as formas, cores e 
tamanhos, no coração 
da área mais antiga da 
cidade, e construindo o 
novo em cima da antiga 
economia, e mudando o 
cenário futuro da cidade, 

do estado e do Brasil.

Vale estudar, particularmente, os conceitos de 
Destruição Criativa (de Joseph Schumpeter) e Inova-
ção Disruptiva (de Clayton Christensen). Esses dois 
termos estão completamente integrados ao que en-
tendemos por inovação no contexto de startups.

Inovação no Porto Digital, no coração do Carnaval

Há dezessete anos, o Porto Digital era uma 
ideia: criar um parque tecnológico urbano de refe-
rência global em Recife, Pernambuco, Brasil. Como 
ser referência se você está na periferia da periferia 
do mundo? Através de esforço coletivo contínuo, in-
teligente e de longa duração: aqui, governo, Acade-
mia e setor privado trabalharam e continuam tra-
balhando de fato juntos na execução de uma real 
política pública.
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André Araújo 
é empreendedor, executivo de negócios e
consultor. Atualmente é Head de Empre-

endedorismo do Porto Digital. Tem gradu-
ação em administração, MBA em finanças 

corporativas, mestre e doutorando em 
Design de Artefatos Digitais.

Os efeitos do 
empreendedorismo como 

fenômeno social são 
profundos, e acredito que 

também duradouros e 
essencialmente positivos.

No Porto Digital, o ecossistema se retroali-
menta, e empreendedores e empresas mais expe-
rientes, Academia e poder público acompanham e 
dão suporte coletivamente startups e seus empre-
endedores enfrentarem desafios de maneira siste-
mática. Hoje podemos dizer que o Porto Digital é 
uma destinação global para corporações em busca 
de programas da inovação aberta, para investido-
res que buscam startups disruptivas e para empre-
endedores que desejam participar de um verdadei-
ro movimento de mudança.

Nossas ações de empreendedorismo, parti-
cularmente, buscam qualificar empreendedores de 
base tecnológica e economia criativa. Um exemplo: 
entre todos os programas de empreendedorismo do 
Porto Digital em 2017, auxiliou-se a formação de 
mais de uma centena de empreendedores e algumas 
dezenas de novas startups no ecossistema. Em 2018, 
esse número deve aumentar. Somente dessa manei-
ra podemos assegurar um futuro vencedor para es-
ses empreendedores e suas startups e estes, por sua 
vez, podem beneficiar a sociedade tanto na ponta 
dos seus inovadores serviços e produtos quanto nos 
empregos e, claro, nos recursos que movimentarão a 
economia local e nacional.

O amigo Alan Leite, CEO da aceleradora Star-
tup Farm, gosta de dizer a seus empreendedores que 
“entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, prefira os 
dois”. Arrisco dizer que, quando um bom empreen-
dedor constrói uma startup, ele já está mudando o 
mundo. 

Não acredito em estratégias de spray and pray 
(em investir em dezenas ou centenas de startups a 
esmo e ver se uma ou outra dá certo); por outro lado, 
acredito em mudar o cenário através da formação de 
mais e melhores empreendedores: muitos, e muitos, 
e muitos, todos extremamente capacitados, resilien-
tes e obstinados. Quantos mais deles, mais brilhante 
será nosso futuro. Em mais vinte anos, espero que 
o Porto Digital e seus empreendedores sejam con-
siderados atores relevantes do país melhor em que 
viveremos.
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Razões para acreditar no Brasil
> Reynaldo Nunes de Morais

Desvio da merenda escolar, fraude na saúde, 
funcionários fantasmas, obras superfaturadas, malas 
e malas de dinheiro. Os programas de TV e de rádio, 
as revistas e os jornais, e as redes sociais descarregam 
horas de informação sobre nossa crise econômica, 
ética e moral. 

O Brasil tem a maior concentração de renda do 
mundo, 30% dessa renda está nas mãos de apenas 1% 
dos habitantes do país, segundo indica a pesquisa Desi-
gualdade Mundial 2018, coordenada, entre outros, pelo 
economista francês Thomas Piketty. A corrupção agra-
va a desigualdade social, age como um Robin Hood às 
avessas, tira do pobre para dar aos ricos. 

Nossa tributação é excessiva e injusta, quem 
sofre mais é a classe média e as pessoas mais po-
bres. A isenção de impostos sobre lucros e divi-
dendos de empresas e a baixa tributação de pa-
trimônio acabam contribuindo para aumentar a 
concentração de renda dos mais ricos. É impor-
tante combater a evasão tributária. Somente em 
2016, segundo o Sindicato Nacional dos Procura-
dos da Fazenda (Sinprofaz), deixaram de ser arre-
cadados R$ 275 bilhões.

Será que diante desse quadro desolador ain-
da temos razões para acreditar no Brasil? Acredito 
que sim.
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John F. Kennedy fez um discurso em Indianá-
polis, no dia 12 de abril de 1959, onde disse:

“Quando escrita em chinês, a palavra crise é 
composta por dois caracteres. Um representa perigo 
e o outro representa oportunidade”.

Ferramenta retórica otimista ou não, a frase 
nos diz muito sobre nosso atual momento político. 
Estamos numa grave crise, talvez seja nosso único 
consenso, saímos de um boom econômico para uma 
profunda recessão. Em 2016, a economia encolheu 
3,6%. O PIB per capita teve uma redução de 9,1% em 
três anos, provocando um empobrecimento da po-
pulação.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luís Roberto Barroso, afirmou, em uma palestra no 
Brazil Institute no Wilson Center em Washington, que 
a “oligarquia” brasileira “saqueou dinheiro público 
do Estado” e que “é difícil combater o pacto oligár-
quico entre políticos, empresários e burocratas”. Ve-
jam o perigo que a corrupção se tornou no País, de 
exceção à regra. 

Precisamos acabar com todos 
os foros privilegiados e dar 
apoio às iniciativas legais 
de investigação e devida 

punição dos que desviaram 
recursos públicos, apoiar a 
operação Lava Jato e evitar 

seu desmantelamento. 

Os números da Lava Jato são impressionantes:

- 1.765 procedimentos instaurados;
- 101 prisões preventivas, 111 temporárias e 

seis em flagrante;
- 176 condenados;
- R$ 10,3 bilhões recuperados.

Para enfrentar o 
perigo da corrupção 

generalizada, temos a 
oportunidade de mudar 
nossos representantes no 

Executivo ou no Legislativo, 
não esperando um 

salvador da pátria, seja de 
esquerda ou de direita, 

mas elegendo quem 
tem compromisso com a 
ética, a transparência e a 

sustentabilidade, não só no 
discurso, mas também na 

prática. 
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Sigamos o exemplo da Dinamarca que colhe 
hoje o fruto de mais de 350 anos de empenho contra 
a corrupção no setor público e privado. Algumas pro-
postas para combater a corrupção:

- haver menos regalias para membros do exe-
cutivo, legislativo e judiciário;

- diminuir os cargos de comissão;
- tornar mais severas as leis contra a corrupção;
- buscar transparência ampla;
- melhorar o controle público;
- manter uma polícia confiável e preparada;
- acabar com a  impunidade;
- mudar o sistema de emendas individuais;
- agilizar a Justiça;
- buscar a confiança social;
- estimular a participação do brasileiro na po-

lítica ;
- manter empenho constante contra a corrupção.

Estamos longe de ser uma Dinamarca, mas é 
notável o despertar do sentimento brasileiro de luta 
contra a corrupção. Hoje temos grandes empresários, 
governadores e parlamentares presos por desvio de 
recursos públicos, mas é fundamental combater a 
corrupção na base da pirâmide, não aceitar e denun-
ciar a compra de votos, isso cabe a todos nós.

Acredito no Brasil dos que trabalham para me-
lhorar nosso dia a dia, não acredito no Brasil dos 1% 
que tem 30% da renda e que só visam acumular cada 
vez mais riquezas aumentando a desigualdade social.

Acredito no Brasil dos que 
lutam para preservar nosso 

meio ambiente, sejam 
gestores federais, estaduais 

ou municipais, sejam 
simplesmente membros 
da sociedade civil, não 

desistem diante da força 
do poder econômico que 

não entende a inexistência 
de desenvolvimento sem 

sustentabilidade.
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Acredito no Brasil do eleitor 
que não vende seu voto e 

escolhe o melhor candidato 
para ser seu representante.

Acredito no Brasil dos 
políticos que sabem que a 
política é a arte ou ciência 

de governar, e não a de 
enriquecer. 

Acredito no Brasil dos professores que, mesmo 
mal remunerados e com péssimas condições de tra-
balho, fazem da profissão um sacerdócio procurando 
educar milhões de brasileiros.

Acredito no Brasil dos que prestaram concur-
so e dedicam sua vida para servir ao povo, nossos 
funcionários públicos, colocados pela mídia e pelo 
governo como vilões de uma crise provocada pelos 
interesses daquele 1%.

Acredito no Brasil dos que arriscam suas vidas 
todos os dias, policiais e bombeiros, na luta contra o 
crime organizado e contra a incompreensão de uma 
parcela da população.

Acredito no Brasil dos nossos cientistas que, 
com poucos recursos e apoio, mantêm viva nossa ci-
ência e tecnologia.

Acredito no Brasil dos artistas que tornam nos-
sos dias mais alegres.

Reynaldo Nunes de Morais 
é engenheiro civil, auditor fiscal da Secreta-
ria da Fazenda do Estado de Sergipe, diretor 
de Articulação Institucional do Ministério do 
Meio Ambiente, secretário nacional de finan-
ças do PV e membro do Conselho Curador da 

Fundação Verde Herbert Daniel.

Acredito no Brasil do povo pobre, mas honesto, 
que nunca perde sua dignidade.

Acredito no Brasil de quem não acredita em 
salvadores da Pátria e sabe que a solução dos proble-
mas está em nossas atitudes no dia a dia.
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Como as empresas têm se relacionado com as ques-
tões da mudança do clima e mobilidade urbana? 
> Flavia Resende 

Ações em mudança do clima

Em 2009, na iminência da COP15, em Cope-
nhagen, várias empresas se reuniram para aprovar 
uma carta de compromissos para promoção de uma 
economia de baixo carbono. Na época, o tema mu-
dança do clima no setor empresarial era ainda muito 
incipiente, mas algumas empresas já se atentavam 
para a importância de acompanhar as negociações 
climáticas pelo fato de se as decisões se desdobrarem 
em políticas domésticas e, consequentemente, gera-
rem mais exigências para as empresas. 

Foi neste contexto que surgiu o Fórum Clima, 
grupo de grandes empresas brasileiras engajadas com a 
redução das emissões de gases de efeito estufa e com a 
promoção de uma economia de baixo carbono. 

Em 2015, com a COP21, o grupo viu a necessi-
dade de atualizar os compromissos da Carta Aberta 
e desenvolveram um novo documento que sugere os 
seguintes compromissos para as empresas:

A. Definir metas de redução de emissões de 
gases de efeito estufa e aumentar sua efici-
ência energética;

B. Considerar, no processo decisório de investi-
mentos, a precificação do carbono e a esco-
lha de opções que promovam a redução das 

emissões de GEE em processos, produtos e 
serviços;

C. Buscar o desenvolvimento e a inovação, em 
produtos e processos, que otimizem recur-
sos e reduzam emissões de GEE;

D. Atuar na cadeia de valor para reduzir as 
emissões de GEE de fornecedores e clientes, 
visando ser referência em seu setor na miti-
gação dos efeitos da mudança do clima;

E. Publicar anualmente o inventário das emis-
sões de GEE, bem como divulgar as ações de 
mitigação e adaptação à mudança do clima;

F. Reduzir, de forma contínua, as emissões espe-
cíficas de GEE e/ou o balanço líquido de CO2, 
por meio de ações de redução de emissões 
nos processos de produção, do investimento 
em energias renováveis, de captura/armaze-
namento e reuso de carbono e/ou de apoio a 
ações de conservação dos biomas;

G. Engajar empresas, governo e sociedade civil 
no esforço de compreender o impacto das 
mudanças do clima nas regiões de atuação 
empresarial e planejar ações de adaptação;
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Atualmente, a carta conta 
com dezenas de signatários 

que se comprometeram 
a promover ações de 

redução nas suas empresas 
para promoção de uma 

economia de baixo 
carbono. Para auxiliar as 

empresas no cumprimento 
destes compromissos, 
foi lançado, em 2017, 
o Guia Temático de 

Mudança do Clima, que 
contém 10 indicadores 
que passam por quatro 

dimensões: visão e 
estratégia, governança e 

gestão, social e ambiental. 
Tais indicadores avaliam 

os pontos colocados 
pela carta, ajudando as 
empresas, entre outros 

pontos, a diagnosticarem 
sua situação em relação à 
incorporação de ações que 
internalizem um preço de 
carbono, que incentivem 
suas lideranças políticas 

para a mudança do clima e 
que apoiem na adaptação 

aos impactos desta 
mudança. O guia segue a 
metodologia de 5 estágios 
e perguntas binárias dos 

Indicadores Ethos. 
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Atenta a essas questões, a Iniciativa Empresa-
rial em Clima (IEC), composta pelo Ethos, GVces, Pacto 
Global, CEBDS, CDP e Envolverde, vem promovendo 
encontros, painéis de discussão, eventos nas COP 
(Conferência das Partes da ONU), documentos e posi-
cionamentos para fortalecer ações neste sentido. Em 
2016, o grupo lançou seu posicionamento sobre me-
canismos de precificação de carbono em que apre-
senta propostas às empresas e ao governo acerca da 
implementação da precificação de carbono no Brasil. 

A precificação de carbono possibilita a sinaliza-
ção de um preço ao carbono que vai principalmente: 
(i) estimular atividades menos intensas ou totalmente 
neutras nas emissões de carbono (ex. uso de energias 
renováveis) e (ii) desincentivar atividades intensas em 
emissões de GEE (ex. queima de combustíveis fósseis). 
O posicionamento tem sido reconhecido por dezenas 
de empresas e contou com o apoio, entre outras orga-
nizações, do Banco Mundial. No âmbito do governo 
federal, a IEC tem acompanhado as discussões, coor-
denadas pelo Ministério da Fazenda junto ao Banco 
Mundial através do Partnership for Market Readiness 
(PMR), acerca dos mecanismos de precificação de car-
bono a serem implementados no Brasil. O objetivo 
desse programa é estudar as diferentes abordagens 
possíveis de precificação para, em 2020, implemen-
tar uma forma de precificação no Brasil. 

Um dos desafios da 
implementação das ações de 
promoção de economia de 
baixo carbono é a questão 
do financiamento para as 
ações específicas, em que 
as empresas estão cientes 
da necessidade de acessar 

fundos e encontrar recursos 
para tal. Em alinhamento 
com esta necessidade, em 
2017 o Ethos lançou, em 

parceria com o WWF Brasil, 
o estudo Financiamento 
climático para adaptação 
no Brasil: mapeamento 
de fundos nacionais e 

internacionais. A publicação 
levantou a existência de 

48 fundos internacionais e 
nacionais que podem ser 
acessados por entidades 

brasileiras para colocar em 
prática ações em adaptação 

à mudança do clima. O 
estudo também avaliou o 

engajamento das empresas 
associadas ao Ethos em 
relação às atividades de 

adaptação e os resultados 
indicaram a necessidade de 

aumentar o engajamento das 
empresas neste tema.
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Esta é uma tendência mundial e o Ethos vem, 
portanto, desde 2017, aumentando os esforços no en-
gajamento das companhias em ações de adaptação. 
Também em 2017, em parceria com a FGV, o Ethos 
promoveu o envolvimento de empresas na elabora-
ção do primeiro relatório de monitoramento do Pla-
no Nacional de Adaptação. Para 2018, planeja inten-
sificar as atividades de engajamento das empresas. 

Além disso, o Ethos elabora conteúdos sobre 
o Fórum Clima, mudança do clima e temas relacio-
nados, além de promover encontros, painéis de dis-
cussão e seminários desde a criação do Fórum Clima. 
Nos últimos anos, o grupo tem concentrado suas 
ações através das Conferências Ethos. Também esteve 
presente em diversas COP, promovidas anualmente 
pela ONU, sempre promovendo side-events em par-
ceria com a IEC. 

Com estas ações, o Instituto 
Ethos procura envolver as 
empresas nas discussões 

sobre mudança do clima e 
incentivar que elas revisitem 
suas ações com o objetivo de 
adaptarem suas práticas para 
um novo modelo econômico 

que leve em consideração 
os efeitos da mudança do 
clima, pois seus negócios 

também podem ser bastante 
atingidos. Ao promover a 
participação das empresas 

nestas questões, há maiores 
chances de se construírem  
iniciativas que possam ser 
executáveis e que resultem 

em ações concretas e 
positivas para todos. 
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Ações em mobilidade urbana

Em 2016, em parceria com o Instituto Frie-
drich Naumann (IFN), o Ethos deu início à iniciati-
va ForumMobi, cujo principal objetivo é promover 
uma mobilidade urbana mais sustentável, mais 
transparente e mais inclusiva na cidade de São 
Paulo. O grupo tem foco específico na exploração 
de3 soluções de tecnologia e nos conceitos de ci-
dades inteligentes para a promoção de uma mobi-
lidade mais sustentável. 

O ForumMobi tem três  
objetivos específicos: 

1- criar conteúdo sobre mo-
bilidade urbana; 

2- acompanhar políticas pú-
blicas relacionadas; 

3- elaborar e implementar 
indicadores de mobilidade 
em organizações brasileiras, 
incentivando boas práticas 
de mobilidade. 

O grupo já promoveu várias 
ações para divulgar o tema 
de mobilidade no Brasil e 

promover o diálogo entre os 
diversos setores.
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Flavia Resende
 é bióloga e possui mestrado em políticas 
ambientais e planejamento urbano pela 
Tufts University (Boston, USA), MBA em 

gestão ambiental pela UFRJ. Atualmente é 
coordenadora de práticas empresariais e 

políticas públicas no Instituto Ethos.

O ForumMobi conta com a representativi-
dade dos quatro setores da sociedade: Acade-
mia, sociedade civil, governo e empresas. Por 
meio de reuniões mensais de trabalho, o grupo 
vem discutindo uma gama de temas, passando 
por mobilidade corporativa até o novo edital de 
licitação do transporte coletivo de São Paulo. Em 
2016, durante a Conferência Ethos de São Pau-
lo, o grupo lançou o folder com as 10 medidas 
que as empresas podem adotar para participar 
da melhoria da mobilidade de colaboradores e 
colaboradoras e para melhorar a mobilidade no 
entorno. Também promoveu o evento Diálogos 
Ethos – Desafios Contemporâneos que contou 
com palestrantes da Alemanha e do Rio de Ja-
neiro falando sobre mobilidade e os desafios 
tecnológicos para tal, além de abordar ques-
tões de gênero, assunto ainda pouco debatido. 
Durante o ano de 2017, o ForumMobi focou na 
elaboração do Guia Temático de Mobilidade, 
que será lançado no início de 2018, e também 
acompanhou as discussões acerca do edital de 
licitação para o transporte coletivo da cidade de 
São Paulo. 

O edital de transporte coletivo de São Pau-
lo lançado no ano de 2015 envolve recursos na 
ordem de mais de 100 bilhões de reais e será 
responsável por definir as regras de operação 
de mais de 14 mil ônibus, atendendo 9 milhões 
de pessoas diariamente. O edital foi cancelado 
no mesmo ano após a análise do Tribunal de 
Contas do Município (TMC) e a nova versão está 
para ser lançada há meses, mas até o momento, 
não tem nova previsão de data. O ForumMobi se 
reuniu com o presidente da SPTrans, José Car-
los Martinelli, e levantou os principais pontos a 
serem aprimorados pela nova operação dos ôni-
bus, passando por uma maior competitividade 
para as empresas, até a questão relacionada às 
emissões de gases e poluentes pelos novos ôni-
bus. O ForumMobi está preparando texto com 
tais considerações e aguarda a consulta pública 
do edital para publicar suas recomendações. 

Em 2018, o grupo manterá suas reuniões 
mensais, promoverá oficinas e webinars de apli-
cação dos indicadores de mobilidade, além de 
publicar um artigo que abordará as possíveis so-
luções tecnológicas para melhorar a mobilidade 
na cidade de São Paulo. 
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a

Balanço e Perspectivas  
da COP23 

A 23ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima 
(COP23), considerado um dos mais importantes espaços de debates, discussões e 
acordos sobre as questões relacionadas às mudanças do clima, ocorreu em novem-
bro de 2017 e mais uma vez a Pensar Verde traz para o debate esse tema recorrente 
e urgente. 

Nos artigos que seguem, apresentamos algumas impressões importantes de 
pessoas que estiveram presentes no evento e puderam fazer uma análise do cená-
rio atual. Abrindo o debate em clima otimista, Sarney Filho afirma que, durante a 
COP23, o Brasil apresentou ao mundo propostas concretas e avançadas para levar 
adiante a empreitada coletiva de implementar o Acordo de Paris. Ele apresentou 
dados otimistas quanto à redução do desmatamento na Amazônia e falou sobre a 
assinatura que ocorreu durante a Conferência do Plano Nacional de Recuperação 
da Vegetação Nativa – Planaveg. O Plano estabelece uma nova política nacional de 
biocombustíveis e visa aumentar a eficiência de produção de biocombustíveis e, ao 
mesmo tempo, reduzir as emissões. 

Maurício da Silva Ferreira relata que, se por um lado, foi a primeira vez que 
diversos governos, inclusive países altamente industrializados, reconheceram as 
problemáticas originárias do aquecimento global, por outro lado, as dificuldades 
para a confecção de um documento conjunto sobre as soluções para os problemas 
encontrados foram tantas, a ponto de se tornarem árduos os esforços para a assi-
natura do Acordo de Paris. Para ele, a educação é o eixo integrador de uma nova 
consciência teórica e prática, corroborada por uma autopercepção da integração 
do sujeito com o meio, a fim de se entender como parte do ecossistema ambiental. 

Finalizando o debate, Claudio Angelo, em tom crítico, defende que há um 
abismo gritante entre o que encontros desse tipo conseguem entregar e o que a re-
alidade climática planetária demanda. Claudio afirma que estamos rumando para 
um aquecimento de 2 ºC ou mais por volta de 2050 e, segundo apresentado durante 
a COP23, é mais ou menos consenso entre os cientistas que, a partir de 2 ºC, a de-
sestabilização em grande escala dos mantos de gelo da Antártida e da Groenlândia 
e várias outras perturbações na dinâmica entre o oceano e a atmosfera jogariam o 
planeta num novo estado de equilíbrio climático. 
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a

Clima em Bonn – a participação 
do Brasil na COP23 
>  José Sarney Filho

COP23 e a medida da  
nossa procrastinação
> Claudio Angelo 

A COP23 e a educação:  
desafios e perspectivas
> Maurício da Silva Ferreira 
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Clima em Bonn – a participação  
do Brasil na COP23
> Sarney Filho

Temos a grande responsabi-
lidade de ser o único grande 

país em desenvolvimento 
com metas absolutas de 

redução de emissões para o 
conjunto da economia: 37% 
até 2025 e 43% até 2030, no 

âmbito do Acordo.

Na 23ª Conferência das Partes da Convenção 
Quadro sobre Mudança do Clima – COP23, realizada 
em Bonn, na Alemanha, o Brasil teve, mais uma vez, 
a oportunidade de mostrar ao mundo que temos pro-
postas concretas e avançadas para levar adiante a em-
preitada coletiva de implementar o Acordo de Paris e 
mostrar os resultados alcançados frente aos desafios 
com que nos deparamos.
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Estamos avançando, tam-
bém, em medidas estrutu-
rantes, para que a floresta 
em pé tenha maior valor 
para as populações locais, 

em termos de qualidade de 
vida, do que a floresta derru-
bada. Essas medidas têm sido 
prioritárias na minha gestão. 
Portanto, um dos principais 
temas que levamos a Bonn 

foi o pagamento por serviços 
ambientais e as alternativas 
econômicas que valorizam o 

bem ambiental.

Vamos atingir e tentar superar essas metas, sem 
abrir mão da geração de empregos, do aumento da pro-
dutividade e da retomada do crescimento econômico. 
Para isso, temos como foco a agropecuária sustentável, 
as energias renováveis e o combate ao desmatamento. 

Além da notícia da queda do desmatamento da 
Amazônia em 16%, depois de três anos consecutivos de 
aumento das taxas, anunciamos, durante a Conferência, 
os dados para as unidades de conservação federais no 
bioma, que tiveram uma redução ainda maior: 28%. A 
queda chegou a alcançar 65%, na área mais crítica da 
Amazônia – a Floresta Nacional do Jamanxim.

Esses números foram possíveis com o fortaleci-
mento da presença do Estado na região, por meio de 
ações de comando e controle. O poder de polícia, po-
rém, tem seu limite. 
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Ainda durante o período da COP, foi assinado o 
Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa  
(Planaveg) e foi apresentado à Câmara dos Deputados, 
pelo deputado federal Evandro Gussi, do PV de São 
Paulo, um projeto de lei, elaborado em parceria com 
os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, que 
estabelece uma nova política nacional de biocombustí-
veis, RenovaBio. O objetivo é aumentar a eficiência de 
produção de biocombustíveis e, ao mesmo tempo, re-
duzir as emissões.

Outro tema fundamental, amplamente tratado 
por nossa delegação, foi a importância do equaciona-
mento das necessidades de financiamento e da mo-
bilização de recursos para o cumprimento, de forma 
coordenada, do Acordo de Paris e da Agenda 2030. Te-
mos melhorado os instrumentos nacionais de financia-
mento para clima. Estamos reformulando o Fundo Na-
cional para a Mudança do Clima, criando novas linhas 
de financiamento para florestas e energia renovável, 
e ampliando o financiamento da Agricultura de Baixo 
Carbono.

Não basta, entretanto, trabalhar apenas para a 
redução de emissões. Temos uma pauta extensa e im-
portante a cumprir no que se refere à adaptação aos 
efeitos das mudanças. Essa pauta necessita da partici-
pação de todos, em todos os níveis: do indivíduo, da co-
munidade, do município, da região, de cada país. Apre-
sentamos à comunidade global nosso Plano Nacional 
de Adaptação, com suas onze áreas prioritárias, como 
preparação das cidades costeiras e combate à seca no 
semiárido.

Na Conferência da Alema-
nha, o Basic, formado por 

Brasil, África do Sul, Índia e 
China, apresentou declara-
ção conjunta, em defesa da 
implementação dos termos 

estabelecidos em Paris. 
Nossa posição representou o 
conjunto dos países em de-
senvolvimento e defendeu 
a integridade do Acordo. 

Reforçamos, ainda, a união 
com Uruguai e Argentina, 
com os quais trabalhamos 

como uma delegação esten-
dida nas inúmeras reuniões 
de negociação de que parti-
ciparam os técnicos e diplo-

matas dos três países.
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O Espaço Brasil, que surgiu na COP22, a Confe-
rência do Clima de Marraquexe, em 2016, e reeditada 
este ano, foi organizado em parceria do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) com o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), a Agência Nacional de Águas (ANA) e a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inves-
timentos (Apex).

Na COP23, o espaço firmou-se como experiência 
de acolhimento do conjunto dos setores brasileiros liga-
dos à temática do clima, dentro da perspectiva de que é 
na discussão qualificada que se consolidam as políticas 
públicas de uma sociedade democrática. Nosso modelo 
de pavilhão foi aclamado pelos participantes e, creio, 
será um dos legados que deixaremos, não apenas para 
as convenções climáticas, mas para os mais variados en-
contros internacionais.

Ao final do encontro, em consonância com nossa 
tradição em sediar eventos de grande relevo, oferecemo-
-nos para hospedar a COP25, em 2019, que deverá ser rea-

Sarney Filho
 é ministro do Meio Ambiente.

lizada na região da América Latina e do Caribe. Estou certo 
de que teremos muito mais realizações a mostrar.

Com o trabalho que temos feito, estamos mu-
dando nossa rota, para rever os padrões insustentáveis 
de produção e consumo e promover uma economia de 
baixas emissões no longo prazo. O caminho é longo, 
mas o Brasil está preparado para trilhá-lo, em colabo-
ração com a comunidade internacional.
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A COP23 e a educação: desafios e perspectivas
> Maurício da Silva Ferreira 

Outra vez os olhos do mundo se voltaram às deci-
sivas questões ambientais. Agora, o caleidoscópio mun-
dial foi a Alemanha, particularmente a cidade de Bonn 
que, entre os dias 6 e 17 de novembro 2017, sediou a 
23ª Conferência das Partes (COP23), órgão integrante 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mu-
danças Climáticas (UNFCC). Considerado um dos mais 
importantes espaços de debates, discussões e acordos 
sobre as questões relacionadas às mudanças do clima, 
a COP23 carregou peculiares desafios de ordem global, 
na esteira dos já vividos em 2015, durante a COP21 na 
França, onde, depois de muitas barreiras, foi assinado o 
relevante Acordo de Paris. 

Estes desafios, tornados politicamente mais agu-
dos desde 2015, podem ser melhor compreendidos no 
contexto do modelo jurídico das conferências e das 
convenções internacionais no seu conjunto. Como tal, 
estas conferências e convenções não possuem o poder 
de imposição sobre a soberania dos países signatários 
que, além disso, dependem de deliberações e aprova-
ções dos seus parlamentos para concretizar os pontos 
acordados nas grandes conferências, como, por exem-
plo, a COP23. 
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O Acordo de Paris continua 
sendo um bom exemplo 
destes desafios. De um 
lado, foi a primeira vez 
que diversos governos, 

inclusive países altamente 
industrializados, 
reconheceram as 

problemáticas originárias 
do aquecimento global. De 
outro lado, as dificuldades 
para a confecção de um 

documento conjunto 
sobre as soluções para os 
problemas encontrados 
foram tantas, a ponto de 
tornarem-se árduos os 

esforços para a assinatura do 
Acordo de Paris. E, apesar de 
todos estes esforços, muitos 

estudiosos têm clareza 
dos riscos de sua pouca 

efetivação. Ao que parece, 
as metas estabelecidas 
não correspondem às 

medidas necessárias para 
que as próximas décadas 
testemunhem um sucesso 
relevante para a melhoria 
do estado do aquecimento 

global. 

De fato, o cenário é complexo e estes desafios 
parecem ainda mais instigantes quando se tem notí-
cias de que a concentração de dióxido de carbono na 
atmosfera chegou a um nível recorde, e que grandes 
nações, industrialmente desenvolvidas, se distanciam 
ou mesmo concorrem contra os acordos e desprezam 
análises e dados científicos que mostram o crescimen-
to contínuo do aquecimento global do planeta e suas 
consequências já manifestadas, com efeitos dramáti-
cos, sobretudo, para os países mais pobres. No mais, a 
percepção geral do quadro geopolítico mundial indica 
um declínio da preocupação geral com as questões hu-
manitárias, inclusas aquelas relacionadas ao cuidado 
com o meio ambiente. 

Não sem motivos, as COP, além de outras atri-
buições, ocupam-se de um exame anual das metas an-
teriormente estabelecidas, do encadeamento de dados 
estatísticos sobre a situação do clima no mundo e do 
efeito de escolhas e medidas políticas relativas ao clima, 
sobretudo nos países signatários de suas conferências, 
com o objetivo de tornar conhecidas as dificuldades e 
as soluções a serem adotadas, por meio da troca de in-
formações, da colaboração institucional e promoção de 
políticas efetivas de combate às mudanças climáticas. 
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Então, o que nos cabe fazer pelo bem da casa 
comum? Lamentar-se, ceder a posturas puramente 
pragmáticas, desistir? De fato, não existem soluções sim-
plistas ou voluntaristas para superar os desafios apon-
tados pelos estudos mais recentes e avançados sobre as 
questões ambientais no seu conjunto, inclusas aquelas 
referidas ao aquecimento global. Na verdade, mesmo 
um template mínimo requer diversos e diferentes níveis 
de proposições, das mais sofisticadas e complexas às 
mais simples e factíveis: de políticas e legislações para 
aumento da produção de energias limpas e combustí-
veis renováveis, redução de poluentes climáticos e da 
quantidade e capacidade produtiva de usinas a carvão, 
passando por iniciativas simples e inovadoras no campo 
e na cidade, até o aumento de investimentos para o de-
senvolvimento de tecnologias limpas. 

Contudo, deve-se admitir que a complexida-
de dos problemas é, também, sua chave hermenêuti-
ca e um laboratório para iniciativas concretas e reais.  

Tem-se formado, em 
diversas partes do mun-
do, a firme convicção do 
papel da Educação, como 
um espaço fundamental 
de agregação e conflu-
ência para iniciativas 

relacionadas às questões 
ambientais. Prova disso 

são as diversas iniciativas 
nascidas da sociedade 

civil, tanto institucional-
mente organizada como 
oriundas do simples cida-
dão sem maiores recursos 

materiais. 
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É razoável constatar a 
impossibilidade de um 

modelo educacional, en-
tre outras características, 
uníssono ou engessado 
em esquemas pré-defi-
nidos que desconsidere 
os protagonistas do ato 
educativo, que se impo-
nha de cima para baixo, 
desconsiderando particu-

laridades culturais. 

A Educação tem o caráter próprio de chamar à 
unidade razão e afeto, teoria e prática, pensar, proje-
tar e agir. De fato, a Educação e seus atos pedagógicos 
implicam - como condição libertadora da pessoa e da 
sociedade - todos os sujeitos sociais, conjuntamente 
com sua integralidade constitutiva, variantes culturais, 
as relações entre teoria e prática, unificando passado, 
presente e futuro através de instrumentos adequados 
e práticas empreendedoras e inovadoras. Embora soe 
contraditório e estranho, a Educação é uma conquista 
social mais consolidada que a consciência acerca do 
aquecimento global. Para a percepção do cidadão co-
mum, é mais fácil identificar as vantagens sociais tra-
zidas pela Educação do que os males do aquecimento 
global. Pode ser escandaloso, mas também traduz a 
importância referendada do papel da Educação como 
instrumento favorável (para além de um bê-á-bá de per-
mitido e proibido) ao enfrentamento dos grandes desa-
fios relacionados às questões ambientais. 

Certamente, não se trata de compreender a Edu-
cação como a solução definitiva, em uma via de mão 
única, uma espécie de ato mágico e fantasioso, despro-
vido de limites e contradições. A inutilidade destas teses 
implica uma crítica severa a qualquer tentativa de fa-
zer da Educação uma instrumentalização ideológica da 
pessoa e da sociedade. Historicamente, desde o século 
XVIII, os países ocidentais industrializados investem pe-
sadamente na educação como fator decisivo de civili-
dade e crescimento econômico. Indubitavelmente, estes 
investimentos resultaram em altos níveis de desenvol-
vimento técnico-científico e na possibilidade de imple-
mentar políticas de amparo social mais sistemáticas. 

Contudo, também é verdade que todo este inves-
timento em educação não foi suficiente para garantir as 
justas correlações entre progresso econômico e cuidado 
com o meio ambiente. A complexidade e as exigências 
nascidas destas contradições comportam, por isso, as 
interrogações sobre qual modelo educacional propor e, 
mesmo, se é possível um modelo. Estas interrogações 
aprofundam as inquietações acerca de qual direção, 
ideia ou perspectiva pode auxiliar na promoção das 
condições críticas objetivadas ao acolhimento de um 
ethos ampla e globalmente compartilhado. 
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Mais ainda, é impossível pensar um suporte edu-
cacional que negligencie o papel dos novos recursos tec-
nológicos e a criticidade das concepções dominantes de 
progresso e consumismo, bem como negligencie o valor 
das ações práticas de envolvimento direto com os desa-
fios vividos pelas comunidades, rurais e urbanas, e com 
os reflexos sentidos pelas agressões ao meio ambiente. 
Impossível abandonar as relações estabelecidas com ini-
ciativas empreendedoras e inovadoras. Contudo, estas 
preocupações não anulam o ponto central: a educação 
como eixo integrador de uma nova consciência teórica 
e prática, corroborada por uma autopercepção da in-
tegração do sujeito com o meio, a fim de se entender  
como parte do ecossistema ambiental. 

Trata-se de impelir esforços nas perspectivas 
além do clássico choque entre noções de progresso e, 
por isso, abertas a horizontes ético-humanistas que não 
divorciem, segreguem ou oponham a pessoa ao meio 
ambiente, levando-a, até mesmo, a concorrer com este. 
Horizontes educacionais que redesenham as noções 
de progresso econômico desprovido do cuidado com 
o meio ambiente, ocultando que se trata de um mal à 
própria humanidade. 

Uma inspiração para 
configurações de percur-

sos e abordagens edu-
cativas relacionadas ao 

meio ambiente pode ser 
encontrada, a título de 

reflexão, naquela que, há 
algumas décadas, vem 

sendo chamada de Ecolo-
gia Humana. Trata-se de 
um esforço por conceber 
uma visão integrada dos 
geossistemas ambientais 
com a complexidade da 

vida humana. 

Sem negar outras 
perspectivas, 

podemos encontrar 
na abordagem da 

Ecologia Humana um 
percurso educativo 

social que se propõe a 
sair dos horizontes que 
concebem progresso 
e desenvolvimento 
econômico sem a 

preocupação com o 
meio ambiente, pondo-

se, contudo, fora de 
contextos ecocentristas 

e biocentristas 
que, eliminando as 

diferenças entre o ser 
humano e os demais 

seres vivos, consideram 
a preservação do 
meio ambiente 

como exclusão do 
ser humano e suas 

demais expressões de 
sociabilidade. 

Explora-se, sustentadas por uma ética de reci-
procidades, as sinergias entre o cuidado com o meio 
ambiente e com a pessoa humana que, observados 
mais profundamente, interacionam. Interação crite-
riosa, inclusive, para o ponto de equilíbrio das suas 
noções internas conflitantes. Entre os principais nomes 
que ajudaram a difundir a perspectiva de uma ecologia 
humana estão os de Ernest Haeckel, Pierre Dansereau, 
Juan J. Tapia, Amos H. Hawley e, inclusive o Papa João 
Paulo II. E, no Brasil, impossível não citar o pesquisa-
dor-pensador Emílio Miguel Abellá. 
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Por fim, nunca é demais re-
cordar que a Educação é um 
dos mais importantes e fun-
damentais fatores de desen-
volvimento humano. Talvez, 
uma das mais importantes 
heranças da humanidade e 
uma de suas obras mais refi-

nadas. Por meio da educação, 
o sujeito tem acesso a si mes-

mo, ao outro, à sociedade. 
Por ela se faz, e se é cultura, 
intelectualidade, inventivi-
dade, empreendedorismo e 
inovação. Entre os direitos 

fundamentais da pessoa está 
aquele de ter acesso à Edu-

cação e, consequentemente, 
também de ser cooperador 
educacional da empatia, do 
respeito ao outro, da solida-

riedade para com todos como 
expressão de sua integração 
interior e cidadã ao meio so-

cial e ambiental.

As perspectivas da Ecologia Humana, apoiadas 
por uma releitura crítica e atualizada nos fóruns mais 
recentes sobre o meio ambiente, indicam uma educa-
ção ambiental que permite, às pessoas e às coletivida-
des sociais, agregar ao seu próprio desenvolvimento a 
consciência e as ações operativas promotoras do meio 
ambiente. Talvez, não se trate de um percurso educa-
cional rigidamente específico, segregado ou exclusivo 
de educação ambiental, mas de constituir os atos edu-
cativos como implicadores (tanto na teoria como na 
prática) da autocompreensão de que se é uma pessoa, 
que pertence a coletividades e constitui-se na sociedade 
e cultura a partir do que se é, e que se faz parte, consti-
tui-se (interior e exteriormente), de um todo implicado 
no meio ambiente. 

Enquanto a massificação da informação forneci-
da pelos meios de comunicação de massa tende a pro-
duzir sentimentos imediatos, percursos educacionais 
atentos à integração identitária pessoa/meio ambiente, 
ao contrário, tendem a produzir efeitos duradouros, 
carregados de resgates éticos. Embora por diferentes 
matizes, a Educação é um bem compartilhável por to-
dos, de governos a cidadãos, de entes públicos ao setor 
privado. Por ser mais performática que informativa, a 
Educação propicia - por técnica e arte - inter-relações 
pessoais, comunitárias e institucionais com recursos de 
empreendedorismo e inovação, oportunos à conscien-
tização e ao agir cidadão, pessoal e coletivamente, nas 
questões relativas ao aquecimento global. A geração de 
ações de inclusão social para a promoção de sustentabi-
lidade em áreas rurais e urbanas, a criação de projetos 
e iniciativas promotoras de energia limpa, agricultura 
orgânica e familiar, criação e ampliação de áreas verdes, 
utilização de combustíveis renováveis, reciclagem e re-
dução de resíduos e ações voltadas a mitigar os efeitos 
de impactos climáticos, dentre outras, têm na Educação 
uma das mais eficazes ferramentas de pressão social e 
interação sociopolítica. 
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COP23 e a medida da nossa procrastinação
> Claudio Angelo 

“Não dá para salvar o planeta todo ano.”
 
 

Com essa frase, um diplomata de um país em 
desenvolvimento resumiu para mim e três colegas a 
expectativa modesta que negociadores de 195 países e 
da União Europeia tinham com o resultado da COP23, 
a conferência do clima de Fiji. Era uma noite de outono 
fria e úmida no menos tropical dos ambientes, o centro 
internacional de conferências de Bonn, na Alemanha, 
onde o mais recente encontro internacional para tentar 
fazer avançar o combate às mudanças climáticas se en-
cerrou na madrugada de 18 de novembro – com resul-
tados de fato modestos.

A impossibilidade logística de transportar mi-
lhares de delegados, ongueiros, jornalistas e empre-
sários para o país insular do Pacífico e acomodá-los 
lá fez com que a COP23 fosse presidida pelos fijianos, 
mas sediada na antiga capital da Alemanha Ociden-

tal, que abriga a sede da UNFCCC (a Convenção do 
Clima das Nações Unidas). O resultado foi que as pes-
soas encapotadas que chegavam todas as manhãs 
ao local da conferência após encarar o frio de 6 ºC 
e a chuva às margens do rio Reno eram saudadas 
por grupos de músicos de camisas floridas e carta-
zes com imagens de praias paradisíacas, coqueiros e 
saudações em fijiano como “bula vinaka!” em letras 
enormes.

Essa não era a única dissonância cognitiva da 
COP23. Mais do que a contradição climinha de praia 
fake lá dentro e o pré-inverno europeu lá fora, o que 
marcou a conferência de Fiji-em-Bonn foi o abismo 
cada vez mais gritante entre o que encontros do tipo 
conseguem entregar e o que a realidade climática pla-
netária demanda.



35

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

A matemática é simples.  
O mundo está cozinhando. 

Desde 1850, os seres humanos 
conseguiram aquecer a Terra 
em 1,1 ºC. Nos primeiros dias 

da COP23, a Organização 
Meteorológica Mundial 
divulgou seu balanço 

preliminar do clima da Terra 
mostrando que 2017 terá sido 
um dos três anos mais quentes 
da história desde o início das 

séries de dados, no século 19 – 
possivelmente o segundo mais 
quente, e isso sem El Niño para 
levar a culpa. Rumamos para 
um aquecimento de 2 ºC ou 

mais por volta de 2050. É mais 
ou menos consenso entre os 

cientistas que, a partir de 2 ºC, 
a desestabilização em grande 
escala dos mantos de gelo da 
Antártida e da Groenlândia e 
várias outras perturbações na 
dinâmica entre o oceano e a 
atmosfera jogariam o planeta 
num novo estado de equilíbrio 

climático, previsivelmente 
catastrófico e irreversível em 

qualquer prazo razoável. 
Daí o Acordo de Paris, em 

2015, ter fixado como meta a 
necessidade de agir para conter 
o aquecimento “bem abaixo de 

2 ºC” neste século e “envidar 
esforços” para limitá-lo  

a 1,5 ºC.
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Para atingir esses objetivos, os 194 países signa-
tários do Acordo de Paris (ficaram de fora do tratado 
a Síria, arrasada por uma guerra civil, e a Nicarágua, 
que achou que o acordo não era ambicioso o bastante) 
concordaram em adotar, cada um, um pacote de ações 
nacionais, as NDC (Contribuições Nacionalmente Deter-
minadas), que consistem em metas de corte de emis-
sões e de ações de adaptação. Países ricos, os principais 
responsáveis históricos pelo aquecimento visto hoje, 
se comprometeram também a financiar o combate ao 
aquecimento global nos países pobres.

A COP21, em Paris, foi 
um momento único na 

história do multilateralis-
mo, porque os membros 
da UNFCCC conseguiram 
dar uma trégua no tradi-
cional jogo de empurra 
entre países pobres e ri-

cos – aqueles sem querer 
cortar emissões se estes 
não fizerem mais, estes 
sem querer cortar emis-

sões nem dar dinheiro – e 
focar na ameaça comum. 
Produziu-se um acordo 

universal, com obrigações 
para todos e um enge-
nhoso mecanismo de 

revisão quinquenal das 
metas a partir de 2023, 

de forma a ajustar o nível 
de ambição à necessida-

de do clima.

Ocorre que o diabo mora nos detalhes, e os 
felizes signatários do acordo do clima deixaram Paris 
em dezembro de 2015 sabendo que havia dois deta-
lhes importantíssimos a resolver. O primeiro era que 
o tratado, para poder ser implementado, precisaria 
de um extenso e complexo manual de regras. Nele se-
riam definidos, por exemplo, critérios de verificação e 
comparabilidade entre as NDC. Se a China promete, 
por exemplo, reduzir a intensidade de carbono da sua 
economia até 2030 e a Alemanha promete cortar 40% 
de suas emissões em relação aos níveis de 1990, como 
comparar esses esforços? E como assegurar que haja 
transparência no cumprimento das metas voluntárias 
de cada país? Esse é o objeto da negociação pós-Paris, 
que avançou nas conferências de Marrakesh (2016) e 
Fiji/Bonn (2017) e deve ser completado em 2018, em 
Katowice, Polônia, na COP24.
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O segundo detalhe é que, 
justamente pelo fato de 
as metas serem voluntá-
rias, o conjunto das NDC 
está muito, muito longe 

de limitar o aquecimento 
global a 2 ºC no fim do 

século: estamos no rumo 
de 3,2 ºC de aquecimento 
em 2100. Em 2017, o Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente es-
timou que, na melhor das 

hipóteses, se todas as 
NDC forem cumpridas à 

risca inclusive no que têm 
de condicional (alguns pa-
íses em desenvolvimento 
condicionaram um nível 

maior de ambição a apor-
tes igualmente mais am-

biciosos de dinheiro pelos 
países ricos), chegaremos 
a 2030 com 11 bilhões 
de toneladas de CO2 na 
atmosfera (duas vezes 
as emissões anuais dos 

Estados Unidos) além do 
necessário para ter mais 

de 66% de chance de 
cumprir a meta de 2 ºC.

Pior ainda, a janela para conseguir uma chance 
de cumprir a meta de 1,5 ºC sem arrebentar a econo-
mia global seria fechada em 2020. Ou seja, é preciso au-
mentar drasticamente a ambição das NDC entre 2018 e 
2019, o que é um problema, já que elas só começam a 
ser implementadas em 2020, só têm previsão formal de 
ajuste em 2023 e a maioria delas vai até 2030, quando 
o prazo para evitar o aquecimento de 1,5 ºC já terá se 
encerrado haverá tempos.

Esses dois detalhes nos trazem à COP23

Em Paris havia a necessidade compulsiva dos go-
vernos de entregar a “salvação do planeta” e tirar uma 
foto sorrindo e brindando à longa vida do multilatera-
lismo. Mas os governos sabiam que, mais hora, menos 
hora, o dia do juízo viria e aquela conversa chata e difícil 
sobre quem deve fazer o quê precisaria ser reiniciada. 
Apesar das mãos dadas e dos cumprimentos efusivos ao 
final da histórica – e não me entendam mal: foi históri-
ca, revolucionária, emocionante, cole aqui seu adjetivo 
favorito – plenária de encerramento da COP21, os pa-
íses desenvolvidos continuavam querendo se esquivar 
de seus compromissos de financiamento e os países em 
desenvolvimento continuavam querendo se esquivar de 
seus compromissos de corte de emissões. Nada mudou 
na substância.

A retomada dessa conversa foi precipitada, com 
agravantes, no final de junho de 2017. Naquele mês, o 
sociopata-em-chefe dos Estados Unidos, Donald Trump, 
anunciou que retiraria seu país do acordo do clima, sus-
penderia todos os esforços para cumprir a NDC ameri-
cana (que, aliás, vinham sendo questionados na Justiça, 
principalmente pelo homem que viria a ser ministro do 
Meio Ambiente de Trump, Scott Pruitt) e, o mais impor-
tante, fecharia a torneira das contribuições americanas 
para o Fundo Verde do Clima, o mecanismo de financia-
mento da ação contra o aquecimento global.
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A animosidade reinstalada entre os dois lados do 
debate, por sua vez, colocou sob ameaça aquele que se-
ria o principal feito da COP de Fiji: estruturar o chamado 
Diálogo Talanoa, um convescote marcado para 2018, na 
COP24, para definir o necessário e urgente aumento da 
ambição das metas globais.

À sombra do que o ambientalista Alfredo Sirkis 
chamou corretamente de “trabalho de Sísifo”, o diálogo 
em Bonn teve, de um lado, a ciência e a sociedade ci-
vil pressionando para uma conversa substantiva para o 
aumento da ambição antes de 2020 de forma a fechar 
a conta implacável do clima; de outro, a própria nego-
ciação sendo ameaçada por um clima de desconfiança 
entre os países. 

Embora a saída america-
na de fato não seja possí-
vel antes de 2020, Trump 
conseguiu envenenar o 
ambiente da COP23 ao 

deixar um buraco na pro-
visão de finança climática 
que nenhum país rico se 
dispôs a tampar. Além 
disso, a COP começou 

com países emergentes 
denunciando uma ma-

nobra dos desenvolvidos 
para criar diferenciações 
internas entre os países 
em desenvolvimento de 
forma a destinar menos 
dinheiro para nações de 

renda média como Argen-
tina, Brasil, México, China 

e Indonésia.

A resultante disso foi salomônica: Fiji/Bonn con-
seguiu desarmar a bomba diplomática catalisada pelos 
Estados Unidos de Trump. Contou, para isso, com uma 
presença maciça de governos estaduais, prefeituras e 
empresas americanas do movimento We’re still in (“nós 
ainda estamos dentro”), uma aliança formada para le-
var a descarbonização da economia adiante nos EUA, 
apesar do governo federal. Produziu-se na COP23 um 
pacote de ações pré-2020 que inclui uma definição 
para a estrutura do Diálogo Talanoa em 2018. Avan-
çou-se também na definição dos elementos do “livro 
de regras” de Paris, que deverão ser compilados numa 
proposta de texto até o meio do ano de 2018, para ser 
negociado e, espera-se, finalizado em Katowice no fim 
do ano.

Por outro lado, não existe a menor chance até 
aqui de qualquer país aumentar a ambição de suas 
NDC antes de 2020. Isso qualquer diplomata que se 
abordasse nos corredores em Bonn estava pronto para 
dizer em alto e bom som. O resultado da COP23, por-
tanto, foi positivo apenas do ponto de vista da dinâmi-
ca interna da negociação. Provou-se mais uma vez que 
os negociadores na UNFCCC falam uns com os outros e 
não com o clima da Terra. Permanece a dissociação en-
tre a urgência em agir em relação ao problema concre-
to e a necessidade de gastar energia todo ano tentando 
evitar a tendência inerente do processo negociador a 
decair, qual átomo de urânio. Como disse após a COP23 
o presidente da França, Emmanuel Macron, estamos 
“perdendo a batalha” contra o aquecimento da Terra.

Isso não significa que a guerra esteja também ir-
remediavelmente perdida. Ao produzir o engajamento 
maciço de governos, o Acordo de Paris sinalizou à eco-
nomia global que a transição para uma economia de 
baixo carbono é irreversível. Isso encorajou empresas 
como a americana Tesla a botar no mercado novas tec-
nologias de energia, como carros elétricos e superbate-
rias. Por todo o mundo, fontes energéticas limpas, como 
a solar, ou menos sujas, como o gás natural, caem de 
preço e começam a substituir o carvão mineral, maior 
vilão climático. Segundo dados do Global Carbon Pro-
ject, o uso de carvão tem caído 0,4% ao ano no mundo 
desde 2011, contra impressionantes 14,4% de cresci-
mento das fontes renováveis – que, no entanto, ainda 
são marginais e precisarão comer muito feijão para ter 
uma participação significativa na matriz global.

Entre 2014 e 2016, as emissões por uso de ener-
gia praticamente estacionaram no mundo (embora te-
nham voltado a crescer em 2017), como reflexo de mu-
danças na dinâmica econômica de grandes emissores, 
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O mecanismo de revisões 
periódicas das NDC 

introduziu uma espécie 
de “procrastinação 

programada”, sensível 
a novas tecnologias 

que apareçam e sejam 
capazes de acelerar a 

descarbonização.

principalmente China e Estados Unidos. É muito pouco, 
já que, para entrarmos no trilho dos 2 ºC, elas deveriam 
estar caindo 4% ao ano pelo menos. Mas é um sinal de 
que o transatlântico da energia global virou o leme.

Muitos analistas dizem que não vai dar tempo 
e que, a menos que um milagre tecnológico aconteça, 
estamos irremediavelmente condenados a esquentar 
mais de 2 ºC – e o melhor a fazer é investir em medidas 
de adaptação. O resultado da COP23 não desautoriza 
essa visão. No entanto, Paris é o que temos para hoje, 
e seu caráter flexível e inclusivo garante que estejamos 
hoje na direção certa de evitar a hecatombe climática. 
Agora é preciso ajustar a velocidade. Os próximos anos 
dirão se conseguimos.
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a

Marco Legal da  
Primeira Infância

A Primeira Infância é a fase da vida que requer um cuidado especial, no qual 
haja tanto boa alimentação, carinho e atenção, quanto cuidados com o corpo da 
criança e seu psiquismo, sua saúde física e mental, seus gostos e sua alegria.  

A Pensar Verde 22 traz para o debate o Marco Legal da Primeira Infância, Lei 
nº 13.257, aprovada em março de 2016, que estabelece princípios e diretrizes para 
a elaboração e a implementação de políticas públicas para a Primeira Infância. Essa 
lei também é responsável por definir diversas ações no âmbito administrativo e na 
prática profissional da atenção aos direitos da criança de até seis anos de idade. Seu 
objetivo é a atuação intersetorial e multiprofissional para promoção do desenvolvi-
mento humano a partir da atenção às crianças de até seis anos de idade. A norma 
também define o papel da família e da sociedade nesta questão.

Para Vital Didonet, a Primeira Infância é o período da vida humana consi-
derado mais sensível às influências do meio social e físico. De acordo com Vital, 
as experiências vividas pela criança nessa fase marcam mais profundamente sua 
personalidade do que em qualquer outra idade. Se ela é mais susceptível de ser 
influenciada pelo meio, é também nessa fase que seu potencial está mais propenso 
para as aprendizagens básicas. 

Nessa mesma linha de pensamento, Leandre Dal Ponte afirma que a Lei do 
Marco Legal da Primeira Infância coloca o Brasil na vanguarda da era dos direitos 
positivos em termos de elaboração de leis voltadas à promoção do desenvolvimento 
humano integral. Segundo Leandre, evidências científicas afirmam que investir na 
Primeira Infância é a melhor estratégia para promoção da experiência plena de ser 
criança e do desenvolvimento humano saudável, fator essencial para o progresso 
sustentável de um país.
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a

Marco legal da  
primeira infância
> Vital Didonet

O futuro está na  
primeira infância
> Leandre Dal Ponte
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Marco legal da primeira infância
> Vital Didonet

No dia 8 de março de 2016, o Brasil deu um pas-
so à frente no compromisso social e político com suas 
crianças. Foi aprovada a Lei nº 13.257, que estabelece 
princípios e diretrizes para a elaboração e a implemen-
tação de políticas públicas para a Primeira Infância e 
define várias ações no âmbito administrativo e na práti-
ca profissional da atenção aos direitos da criança de até 
seis anos de idade.

Ela foi construída num amplo processo participa-
tivo, entre 2014 e 2015, do qual participaram o Poder 
Legislativo, a sociedade civil, o Poder Executivo, o Mi-
nistério Público e setores do Poder Judiciário, trazendo 
contribuições para ampliar a abrangência e aperfeiçoar 
seu conteúdo.  Também conhecida como Marco Legal 
da Primeira Infância, refere-se a um conjunto organi-
zado e bastante completo de dispositivos legais sobre 
a atenção aos direitos da criança na Primeira infância, 
que conduz à plenitude da atenção à criança pequena 
como cidadã, sujeito de direitos.

A lei mais avançada do mundo 
para atender e zelar pelos 

direitos da criança pequena



43

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Quanto mais a criança e o 
adolescente viverem uma 
continuidade no cuidado, 

educação, proteção, promoção 
e participação, mais tranquilo, 
seguro e expansivo acontece o 

seu desenvolvimento.

Por que a expressão Primeira Infância? Que ela significa?

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de-
fine criança pelo critério idade: “considera-se criança a 
pessoa de até doze anos de idade” (art. 2º). Embora ele 
não traga uma definição de infância, podemos parear 
essa expressão com “criança” tal como a considera o Es-
tatuto, ou seja, a infância seria o ciclo de vida que vai do 
início da vida até doze anos. Daí para diante, até dezoi-
to, é a adolescência.

Uma grande qualidade do ECA é considerar o 
processo de vida e desenvolvimento humano do início 
até dezoito anos como um todo ininterrupto. 

No entanto, é evidente para todo mundo que 
convive com bebês, crianças e adolescentes que cada 
idade tem suas características, fragilidades e forças, ne-
cessidades e demandas. Ou seja, o processo é contínuo, 
mas há mudanças, saltos e sobressaltos, novidades e 
surpresas, procuras e descobertas, construções e apren-
dizagens bem distintos na fase do bebê, da criança de 2, 
3 anos, de 5, 6 anos, dos 7 aos 11 ou 12, dos 16, 18 anos. 
Tendo isso em vista, a legislação e as políticas sociais 
procuram afinar seu olhar para enxergar o que é mais 
característico de cada faixa de idade e, assim, atender 
conforme as necessidades e potencialidades presentes 
em cada momento. As ciências que estudam o desen-
volvimento infantil ajudam muito nisso, e também a 
prática profissional dos diferentes campos da atenção 
à criança.

Em decorrência disso, temos as denominações: 
Primeiros Mil Dias (da concepção até o final do segundo 
ano de vida), Primeira Infância (até seis anos completos, 
ou 72 meses), Infância (até 12 anos). Começa-se a usar, 
em políticas públicas, outra expressão - Primeiríssima 
Infância, visando à atenção qualificada para os bebês e 
crianças até três anos. O que aparece na legislação, no 
entanto, são apenas as expressões Infância e Adolescên-
cia (no ECA) e Primeira Infância (na Lei 13.257) como 
uma especificação da Infância.
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É nos primeiros seis anos da vida – e ainda mais 
particularmente nos três primeiros – que a criança for-
ma a noção de si própria e do outro, que se constitui 
sujeito, um eu frente ao outro, que forma o vínculo 
afetivo com a mãe e o pai, com irmãos e familiares. 
Esse vínculo é tão essencial, que sem ele a criança pode 
ficar instável, insegura, sentir-se perdida num mundo 
de desconhecidos, de situações atribuladas.

Com um sólido vínculo afetivo, é mais capaz de 
enfrentar a diversidade de pessoas e coisas e as adver-
sidades da vida. É nesse período que se formam as es-
truturas de sua inteligência – as bases sobre as quais 
vai construindo as aprendizagens. Quanto mais amplas 
e sólidas essas bases, mais longe e mais fundo poderá 
ir no conhecimento vida afora. É também nesses pri-
meiros seis anos que se forma e organiza a vida e a 
expressão afetiva e social. 

Daí a importância e se cuidar bem da primei-
ra infância, como canta Milton Nascimento na canção 
Coração de Estudante: “... há que se cuidar do broto  
/pra que a vida nos dê flor e fruto”. E como disse o po-
eta francês Charles Péguy: “É o tempo das silenciosas 
preparações”.

A Primeira Infância é o 
período da vida humana 

considerado mais sensível às 
influências do meio social e 
físico. O que a criança vive, 

sente, vê, experimenta marca 
mais profundamente sua 
personalidade do que em 
qualquer outra idade. Se 

ela é mais suscetível de ser 
influenciada pelo meio, é 

também nessa fase que seu 
potencial está mais propenso 

para as aprendizagens básicas. 



45

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Se é um direito da criança 
viver plenamente sua infância 

e ter a experiência de vida 
que desenvolve seu potencial, 

é também um dever da 
família, da sociedade e do 
Estado investir o melhor 

da ciência, da técnica e da 
competência profissional 

para que os anos iniciais da 
vida sejam os mais férteis 

possíveis em desenvolvimento 
e aprendizagem, obedecendo 

ao ritmo de cada criança, 
sem apressamentos, que 
adultiza precocemente a 

criança e lhe rouba a infância, 
nem retardamentos, que 
infantilizam processos de 
crescimento da pessoa.

É preciso, no entanto, fazer duas observações: 

1. Embora essa fase seja tão importante, o que 
acontece nela não é definitivo nem irrevogável. 
A natureza é tão sábia que criou a maleabilidade 
do cérebro, que significa a capacidade de criar 
novas sinapses o tempo todo, de aprender ao 
longo da vida, de recuperar atrasos, refazer mal 
feitos, preencher vazios, reconstruir visões de si, 
da vida e do futuro. E, como o cérebro comanda 
a vida cognitiva, comanda também a afetiva e a 
social. Portanto, nada de determinismos, de ro-
tulações de crianças que tenham sofrido alguma 
carência – afetiva, alimentar, de linguagem ou 
alguma violência que marcou sua infância.  Mas 
compreensão e ajuda para recuperar um passa-
do doloroso e que inibiu seu desenvolvimento.

2. A questão mais relevante, nesse contexto, é que, 
de uma parte, um bom começo é um direito da 
criança, além de ser muito mais gerador de feli-
cidade, bem-estar e desenvolvimento do que um 
começo ruim. Os “estímulos” (isto é, as interações 
e experiências de vida) adequados na idade em 
que seu organismo, incluindo a formação das si-
napses cerebrais, está geneticamente programa-
do para esse desenvolvimento são muito mais 
eficazes do que se apresentados mais tarde e, de 
outra parte, o custo social e econômico para ob-
ter a aprendizagem e o desenvolvimento é muito 
mais alto quando terá passado o momento que 
a natureza reservou como mais favorável ou sen-
sível – as chamadas “janelas de oportunidade”.  

Eis porque é muito importante que as políticas 
públicas atendam, com qualidade, todas e cada uma 
das crianças na Primeira Infância.
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A ideia central do Marco Legal da Primeira Infância

Contribuir para a criação de uma Cultura do Cui-
dado de nossas crianças. O cuidado, nesta lei, tem um 
significado bem mais amplo do que aquele que normal-
mente nos vêm à cabeça quando vemos uma criança 
bem pequena. Geralmente pensamos que cuidar de 
uma criança significa protegê-la para que não caia, não 
se machuque, esteja segura; que é dar-lhe alimentação, 
zelar pela sua saúde, pelo bem-estar, vesti-la adequada-
mente, assegurar sono tranquilo, afastá-la de explora-
dores e de pessoas violentas...

O conceito de cuidado, hoje, abrange a atenção 
zelosa para a pessoa inteira, para seu corpo e seu psi-
quismo, sua saúde física e mental, para seus gostos e 
sua alegria, para sua atividade e seus relacionamentos. 
É cuidar de seu nome, da formação de seu autoconceito, 
dos seus sentimentos e pensamentos, de suas fantasias e 
desejos, de suas amizades, brinquedos, aprendizagens. 
É respeitar sua privacidade, seus silêncios, seu ritmo de 
observar, fazer e contar. Cuidar de uma criança, neste 
século XXI, é ter para com ela um olhar atento, terno e 
firme, zeloso e operativo pela qualidade de sua vida e 
pela vivência do que a leva a desenvolver-se.  Por isso 
que cuidar e educar são inseparáveis, acontecem nos 
mesmos atos e se complementam de tal forma que um 
só tem sentido com o outro.
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    O Marco Legal da 
Primeira Infância 

respira, da primeira 
à última página, do 
primeiro ao último 
artigo, esse olhar 

cuidadoso. Se ele for 
posto em prática em 

todo o País, por quantos 
tem responsabilidades 
e relacionamentos com 
as crianças, estaremos 
construindo a Cultura 
do Cuidado Integral à 
Primeira Infância. E aí 
poderemos dizer que 
o Brasil respeita suas 
crianças e as integra 
na cidadania. Como 
estamos longe disso, 
temos o Marco Legal 
da Primeira Infância 
que manda, orienta e 
estimula a agir nessa 

direção.

Vital Didonet 
é especialista em Educação 

Infantil e atua na área de políticas 
públicas voltadas à Primeira Infância, 

principalmente as de Educação Infantil 
e dos Direitos da Criança. É Membro 
honorário da Organização Mundial 

para a Educação Pré-Escolar (OMEP). É 
consultor da UNICEF, UNESCO, Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e 
Organização dos Estados Ibero-Ameri-

canos (OEI).
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O futuro está na primeira infância
> Leandre Dal Ponte

“Se mudarmos o começo da história, mudamos 
toda a história”. Tenho para mim que essa frase, dita 
por Raffi Cavoukian, fundador do Centre for Child Ho-
nouring, representa bem o que é a essência do Marco 
Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016). É com 
base nesse preceito que tenho pautado minha trajetória 
política até aqui. Desde que assumi pela primeira vez 
um cargo público – Secretária de Saúde no município de 
Saudade do Iguaçu no Paraná –, pude observar que ha-
via uma lacuna muito frágil na questão infantil no Bra-
sil. Mas foi por meio do contato com os estudos técnicos 
e científicos relacionados à infância que tive a certeza 
de que, sem uma base forte no cuidado com meninos e 
meninas até os mil dias de vida, não obteremos medi-
das estratégicas favoráveis nos índices futuros de Saúde.

Em vista disso, o Marco Legal da Primeira Infância 
instituiu a Política Integrada da Primeira Infância, visan-
do à atuação intersetorial e multiprofissional para pro-
moção do desenvolvimento humano a partir da atenção 
às crianças de até seis anos de idade. A norma também 
define o papel da família e da sociedade nesta questão.
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De acordo com 
evidências científicas, 
investir na Primeira 
Infância é a melhor 

estratégia para 
promoção da 

experiência plena 
de ser criança e do 
desenvolvimento 
humano saudável, 

fator essencial para o 
progresso sustentável 

de um país.

Nesse contexto, a Lei coloca o Brasil na vanguar-
da da era dos direitos positivos em termos de elabora-
ção de leis voltadas à promoção do desenvolvimento 
humano integral. 

Nesse sentido, o americano James Heckman, eco-
nomista e respeitado estudioso da educação, ganhador 
do Prêmio Nobel em 2000, criou métodos científicos 
para avaliar a eficácia de programas sociais e vem se 
dedicando aos estudos sobre a primeira infância, que 
considera um divisor de águas na questão do investi-
mento de esforços e de recursos voltados à população 
infantil. Em entrevista à revista Veja, Heckman comen-
ta: “uma criança que seja alvo de bons incentivos terá 
uma vantagem para o resto da vida. Já aquela que ficou 
para trás terá dificuldades para preencher as lacunas 
do princípio”. Logo, podemos afirmar que os países que 
não investem na primeira infância têm maiores índices 
de evasão escolar, gravidez na adolescência e crimina-
lidade. Para o americano, investir nas crianças “é uma 
decisão economicamente inteligente”.

 Portanto, tudo isso nos mostra que há uma 
necessidade premente de que os atores políticos e 
sociais sensibilizem-se e compreendam o quão im-
portante é proteger o desenvolvimento das crianças, 
garantindo políticas que permitam um crescimento e 
uma formação psicossocial saudável. Nesse sentido, 
temos trabalhado para que a União, os estados e mu-
nicípios implementem as políticas públicas interse-
toriais e integradas definidas no Marco Legal. Trata-
-se, acima de tudo, de uma estratégia de combate à 
pobreza, de redução das desigualdades sociais e de 
promoção dos direitos humanos.

 Essa tomada de consciência me fez perceber 
que todos nós temos um papel importante na constru-
ção de um futuro melhor. E é por isso que decidi criar e 
desenvolver o projeto “Universidade da Criança”, que já 
está em implementação em 19 municípios do Paraná. 
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Universidade da Criança

A proposta do projeto Universidade da Criança é 
envolver as comunidades locais, especialmente gestores 
e lideranças, com o tema da primeira infância, sensi-
bilizando-os e proporcionando que, de forma coletiva, 
desenvolvam uma política municipal a ser executada 
pela prefeitura. O projeto é dividido em oito módulos 
em que educadores, conselheiros tutelares, empresá-
rios, assistentes sociais, profissionais da saúde e gesto-
res públicos, de forma gradativa, passam a ter contato 
com estudos científicos, histórias e formas de cuidar da 
primeira infância a partir da realidade de cada localida-
de, uma vez que ações muito simples podem fazer uma 
grande diferença.

A Universidade da Criança foi implementada 
pela primeira vez na cidade de Chopinzinho, Paraná, e 
já tem colhido frutos efetivos. Em novembro de 2017, 
durante o V Seminário Internacional do Marco Legal da 
Primeira Infância, promovido pela Câmara dos Deputa-
dos, o prefeito Álvaro Scolaro comentou: “o Brasil tem 
uma moderna legislação sobre a Primeira Infância. Mas 
o grande desafio está em tornar isso realidade e ade-
quar isso em nossos municípios. Em Chopinzinho, nós 
conseguimos porque contamos com a ajuda da depu-
tada Leandre e de toda sua equipe, mas principalmente 
porque não só a administração municipal, mas toda a a 
cidade comprou a ideia”.  

O envolvimento do prefeito resultou em uma 
mudança nas políticas de progressão dos professores 
da rede pública de ensino, que passarão a ter de de-
senvolver projetos voltados à primeira infância para 
subirem de nível na carreira. 

As empresárias Regina Comelli e Noeli Baza-
nella, também da cidade, testemunharam os resulta-
dos da Universidade da Criança em suas empresas. 

 Na empresa de 
Regina, que atua no 
setor moveleiro, uma 
das ações postas em 

prática foi a liberação 
dos funcionários para 

acompanharem as 
mulheres gestantes em 
exames do pré-natal. 

Além disso, a concessão 
das férias em seguida 

dos cinco dias de licença 
paternidade é dada ao 

funcionário, mesmo sem 
o vencimento das férias. 
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Por isso, cuidar 
da criança desde 
seu nascimento é 
cuidar do futuro 

agora.

“Os resultados dessas ações tem proporcionado 
uma tranquilidade ao casal para o acolhimento do re-
cém-nascido. E percebemos que, na volta do funcioná-
rio à empresa, ele é mais produtivo”.

Na empresa da Noeli, do ramo alimentício, mais 
da metade dos funcionários são mulheres. Logo, a em-
presa enfrentava dificuldades com as faltas das funcio-
nárias gestantes. Após o início do programa, reduziram-
-se significativamente o número de faltas, por conta da 
capacitação que todos receberam. A partir do próximo 
ano, a empresa irá mais além: ofertará, pela primeira 
vez na cidade, a licença-maternidade de seis meses.

Esses exemplos demonstram que é possível, 
quando há o envolvimento da comunidade, a atuação 
conjunta para que a infância seja protegida. Quando 
nasce uma criança, nasce uma nova oportunidade. 

Leandre dal Ponte 
é engenheira civil, empresária e escri-

tora. Em 2015, foi eleita deputada 
federal pelo Paraná e ocupa a posição 

de líder do Partido Verde na Câmara dos 
Deputados. Em 2016, participou de um 

programa de formação de lideranças em 
Primeira Infância pela Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos. Na Câmara 
dos Deputados, é membro da Comissão 

de Seguridade Social e Família, Comissão 
de Legislação Participativa e Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

A atuação da Fundação Verde nos 
projetos de formação política 

Projetos da Fundação Verde promovem cultura política e 
ajudam na formação de uma sociedade mais consciente 

quanto ao seus direitos e deveres como cidadãos

É por meio de cursos e palestras que a Fun-
dação Verde Herbert Daniel consegue alcançar 
seu objetivo de disseminar a cultura política nas 
comunidades brasileiras e ajudar a formar uma 
nova concepção sobre o papel de cada um como 
cidadão, com direitos e deveres. Em 2017, mesmo 
com orçamento reduzido, a Fundação patrocinou 
e idealizou mais de 15 projetos em várias regiões 
do Brasil.

Alguns dos projetos realizados em 2017:

Seminários discutindo o parlamentarismo nas 21 
bacias do estado de São Paulo e nas regiões bra-
sileiras em SP

Esse projeto levou uma série de seminá-
rios para municípios paulistanos com o obje-
tivo de formar dirigentes e parlamentares e 
apresentar as propostas do parlamentarismo. 
Trata-se de um Plano Nacional de Formação 
que, no estado de São Paulo, teve cinco mó-
dulos, um na capital e quatro em cidades do 
interior. 

Os seguintes tópicos foram colocados em pauta:

1 - Levantamento socioeconômico e de 
conjuntura dos últimos dez anos no estado, com 
formação e lideranças, destacando as áreas de 
finanças, funcionalismo, educação, saúde, habi-
tação, segurança, trabalho e emprego, economia 
e desenvolvimento, turismo, esportes, cultura, 
transporte, meio ambiente e ação social, a fim de 
orientar a formação política; 

2 - Orientação dos quadros/lideranças sobre as 
fontes de informação para consulta, com exibição onli-
ne, de forma que cada interessado possa dar continui-
dade a pesquisas futuras, com uso das informações em 
sites, blogs ou outras formas de mídias. 

3- Consultoria técnica direta aos dirigentes 
para a formação de um Banco de Dados Nacional, 
de forma que possa ser consultado por todos os 
interessados.

O curso ainda está em andamento e teve 
saldo positivo na participação dos verdes. 
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Em busca de um rumo sustentável para o Brasil no RS

O projeto teve como objetivo desenvolver 
e formar uma massa crítica entre os cidadãos da 
região Sul do Brasil para que sejam fiscalizadores 
quanto às decisões do governo e quanto à manu-
tenção de seus direitos. O projeto contou com as 
palestras de Eduardo Jorge, médico sanitarista e 
membro do diretório Nacional do Partido Verde, 
que norteou os participantes quanto ao contexto 
político, ambiental e social que o Brasil vive. 
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Política para mulheres no PR

Neste projeto, temas específicos sobre cons-
cientização, fortalecimento e motivação para tra-
çar estratégias e desenvolver políticas para as 
mulheres foram apresentados às participantes. 
Segundo as coordenadoras do projeto, o objetivo 
do chamamento é mobilizar, sensibilizar e princi-
palmente engajar essas mulheres para que tenham 
consciência de sua capacidade de gerir o processo 
político brasileiro.

As palestras focaram em mostrar exemplos 
de atuação e práticas transformadoras de mulhe-
res, as frentes de atuação e organização, além da 
elaboração de textos com diretrizes orientadoras a 
respeito da participação das mulheres na política. 
As presentes assistiram a palestra de Eneida Desirê, 
doutora em Direito pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e professora de direito constitucio-
nal também na UFPR. A deputada Leandre Dal Pon-
te (PV/PR) também participou das palestras e con-
tribuiu falando sobre sua experiência na política. 
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Orientando sobre a preservação ambiental e a sus-
tentabilidade no AM

Esse importante projeto teve como objeti-
vo promover a integração entre os cidadãos em 
prol de um conhecimento sobre a preservação 
dos rios e matas da região do Amazonas. Esse 
local com grande potencial turístico necessita de 
cuidados especiais em seu acesso e, para isso, 
os locais precisam de orientação quanto à pre-
servação local. As atividades desenvolvidas con-
taram com a participação efetiva dos cidadãos  
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dos municípios. O projeto também promoveu 
uma ação de plantio de mudas, já que Manaus é 
uma das capitais menos arborizadas do País. Se-
gundo o coordenador, José Aurélio Nascimento 
Costa, “possibilitar essa boa orientação ambien-
tal e de preservação dos rios e matas da região 
foi fundamental para um bom entendimento da 
população a respeito da conservação dos locais 
turísticos”. 
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O QUE PENSA

Entrevista

Teresa
Britto

Teresa Britto é vereadora do município de Teresina (PV/PI) e ocupa o cargo à 
quatro mandatos, um feito inédito em toda a história do parlamento munici-
pal de Teresina. Psicóloga de formação, desde que resolveu trilhar o caminho 
da política, antes mesmo de se filiar ao Partido Verde, em 2003, conquistou 
com muito trabalho e dedicação avanços importantes para sua cidade. Além 
de atuar na política com muita competência, Teresa é casada, mãe e mostra 
que toda mulher, mesmo com uma jornada diária repleta de afazeres, con-
segue se dedicar à política e contribuir para mudar o cenário do nosso país. 
Teresa é defensora de uma maior participação das mulheres no pleito.  
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Entrevista

Pensar Verde: Vereadora Teresa Britto, a senhora 
tem uma trajetória política de sucesso. Conte um 
pouco a respeito do trabalho que a senhora execu-
ta no município de Teresina desde 2003.

Teresa Britto: Iniciei o meu trabalho social na cidade 
de Teresina antes mesmo de ser eleita vereadora, 
sempre buscando cidadania para as pessoas, princi-
palmente nas comunidades de baixa renda. Sou ori-
unda do Movimento Eclesial de Base da Igreja Católi-
ca, do qual faço parte até hoje, e fui convidada a par-
ticipar da política. Me encontrei na política e vi uma 
forma de ajudar ainda mais as pessoas. Desde então, 
tenho feito um trabalho na Câmara defendendo áreas 
como saúde, meio ambiente, regularização fundiária, 
proteção aos animais e vários outros aspectos. Nesse 
período, aprovamos importantes projetos em benefí-
cio da população, como as normas de nossa autoria 
que criaram as secretarias municipais de Meio Ambi-
ente e de Políticas Públicas para as Mulheres, ações 
conquistadas juntamente com os movimentos sociais 
e com a ajuda do Partido Verde.

Pensar Verde: Em meio à crise política e social que 
o Brasil atravessa, na qual a confiança do eleito-
rado nos políticos tem sido altamente comprome-
tida pelos escândalos de corrupção, a senhora se 
mantém no cargo de vereadora a quatro mandatos. 
Como fazer política com participação democrática 
efetiva?

Teresa Britto:  É por fazer um trabalho de participa-
ção popular, por visitar as comunidades, conhecer 
a realidade da população, estudando os problemas 

da cidade, fazendo uma política séria e respeitosa. 
É assim que você se mantém íntegra e respeitada 
pela população, e não fazendo demagogia ou sen-
do omissa aos problemas da cidade. Então, é dessa 
forma que me consolidei na política piauiense: com 
muito trabalho, uma conversa franca e sensibili-
dade. Ao longo de 12 anos na Câmara, já são mais 
de quatro mil requerimentos, centenas de indicati-
vos solicitando melhorias nas comunidades e sem-
pre nos destacamos como recordistas de solicitações 
na casa legislativa. Também destacamos cerca de 
200 leis já aprovadas, como a Lei de Humanização 
do Parto, uma norma pioneira no Brasil; a lei que 
cria a política municipal antipichação, além de pro-
jetos aprovados e sancionados nas áreas de ener-
gia limpa, reuso da água, arborização e em vários  
outros setores. Todo esse trabalho fez com que 
chegássemos ao quarto mandato sem padrinhos 
políticos, sem compra de voto, mas, sim, com o apoio 
e reconhecimento da população ao nosso trabalho.

Pensar Verde: A participação da mulher na políti-
ca ainda atravessa grande resistência, com núme-
ro reduzido de candidatas vencedoras nas eleições 
de 2016, 704 homens para 107 mulheres eleitas 
vereadoras. O que a senhora acha que é preciso 
fazer para que as mulheres acreditem que a parti-
cipação delas é fundamental para a política? 

Teresa Britto: Primeiro é preciso que a mulher 
acredite na mulher. Está acontecendo uma desval-
orização da mulher pela própria mulher. Podemos 
citar, por exemplo, o caso da Câmara Municipal de 
Teresina, onde tínhamos, na legislatura passada, 
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seis vereadoras, e agora são apenas três. Inclusive, 
eu sou a única vereadora eleita para quatro man-
datos na capital piauiense em toda a história do 
parlamento municipal. É preciso que as mulheres 
reconheçam que são capazes, que podem ser rep-
resentantes políticas. Nós temos uma capacidade 
de trabalho muito maior e várias pesquisas com-
provam que as políticas mulheres são bem mais 
comprometidas com seu mandato, principalmente 
no que diz respeito a honrar com o que é público. 
Então, é preciso que as mulheres se atentem e des-
pertem para isso. E não é só mulher de governador, 
de prefeito e de deputado que pode chegar à vida 
pública. Na verdade, nem sempre essas mulheres 
representam o público feminino como deveriam 
por conta de seus padrinhos políticos. Toda mu-
lher pode alcançar esse objetivo, basta trabalhar e 
se mobilizar para isso.

Pensar Verde: Além de vereadora, a senhora, como 
a maioria das mulheres, concilia sua vida profis-
sional com a doméstica. Algumas mulheres acham 
difícil incluir a política nessa jornada diária. Fale 
da sua experiência a respeito. 

Teresa Britto: Encaro isso de forma muito prazerosa 
e não abro mão disso. Eu não conseguiria desenvolv-
er meu trabalho como vereadora e como psicóloga 
sem a minha família, que é minha coluna de susten-
tação. Na política, temos muitos momentos difíceis 
de decisão e é nessas horas que eu me apego à minha 
fé e à minha família. E é muito bom saber que minha 
família sempre vai estar ao meu lado para me ajudar 
e dar forças em todos os momentos.

Pensar Verde: Por fim, quais razões temos para 
acreditar no Brasil?

Teresa Britto: Nosso país é lindo e tem muito po-
tencial. Tive o prazer de participar da 2ª Conferên-
cia Nacional de Cidades Inovadoras e conversei com 
um futurista norte-americano. Ele elogiou bastante 
nosso país por todo o potencial que tem e isso é 
reconhecido por todos lá fora. Nós também temos 
que ter essa visão: de acreditar em nosso país, de 
saber que o Brasil pode se desenvolver ainda mais. 
Eu acredito muito no Brasil e entendo que o nosso 
principal problema é de gestão. Recursos naturais 
não faltam e temos o povo mais belo e acolhedor do 
mundo. Há, sim, muito que se aprimorar e melhorar, 
mas entendo que devemos ter sempre que pensar 
positivamente e não desistir do Brasil.



“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


