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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Mais um ano eleitoral e de Copa do Mundo em que a revista Pensar Verde marca presença em eventos e debates importantes para a sociedade. O Brasil, ainda debatendo-se para emergir da crise política,
econômica e institucional, em um cenário de incertezas eleitorais, fez com que buscássemos a certeza
dentro desse contexto.

Fundação Verde Herbert Daniel

Certo é que em, ano de pleito eleitoral, precisamos entender como funciona o nosso sistema de
presidencialismo de coalização, tão enraizado na nossa democracia e tão eficiente em manter o status
quo da sociedade brasileira, que quase nos esquecemos que mais parece estarmos vivendo um ‘parlamentarismo às avessas’, no qual a pechincha e troca de “favores” entre os poderes executivo e legislativo
praticamente inviabiliza a governabilidade de um presidente que não tenha maioria no Congresso.
Para trazer aos nossos leitores clareza sobre essa relação delicada entre os poderes, optamos por
convidar pessoas de diferentes áreas de atuação para discorrerem sobre o mesmo tema. Com isso, conseguimos levantar, sob diferentes perspectivas, olhares sobre a importância da eleição parlamentar neste
nebuloso 2018.
Foi também na perspectiva do esclarecimento que entrevistamos José Luiz Penna, presidente do
Partido Verde, para entender a forma. Os verdes irão se apresentar no pleito de 2018.
Também com a vontade de auxiliar na leitura da nossa sociedade sob diferentes perspectivas,
sentimos que ainda faltava ampliar nosso conhecimento sobre a crise da Segurança Pública que está
aterrorizando o Brasil. Porém, a ideia do nosso Conselho Editorial foi entender a intervenção federal no
Rio de Janeiro pela ótica da justiça, dos direitos humanos e do sistema carcerário. Confiamos que a leitura
completa da situação facilita o posicionamento dos nossos leitores.
Para completar essa edição, optamos por fazer uma cobertura jornalística do importante Fórum
Mundial da Água que, além de ter sido realizado no Brasil, de maneira inédita, acreditamos que a gestão
da água precisa ser atualizada e revista para evitarmos conflitos armados e escassez.
Quanto mais informação, melhor. É no que o Conselho Editorial acredita e o que a Revista Pensar
Verde busca, edição após edição, garantir aos seus leitores. Boa leitura!
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A Importância da Eleição
Parlamentar em 2018
O sistema político brasileiro é o presidencialismo, porém “presidencialismo de
coalizão”, é o que melhor caracteriza suas peculiaridades. A expressão, criada há 25
anos pelo cientista político Sérgio Abranches, designa a realidade de um país presidencialista em que a fragmentação do poder parlamentar entre vários partidos obriga o
poder executivo a uma prática que costuma ser mais associada ao parlamentarismo,
mas que, efetivamente, só teria sucesso se estivesse dentro da regras claras desse sistema político. Ou seja, para governar, o presidente precisa ter apoio de uma ampla
maioria. Caso ele não conte mais com a sustentação de uma base no Legislativo, sua
capacidade de governar cai significativamente, fazendo com que a aprovação de leis de
interesse do governo, bem como a execução de políticas públicas fiquem severamente
prejudicadas. Em ano eleitoral, é de fundamental importância entender como tem
funcionado esse nosso sistema atual.
No primeiro artigo, Manoel Galdino explica como funciona esse fenômeno comum na América Latina e como, nesse tipo de governo, o presidente precisar fazer
alianças com partidos no congresso para formar maiorias legislativas e em troca, cede
ministérios para os partidos e como os partidos que formarem o legislativo vão determinar que tipo de poder executivo estará à frente do país nos próximos quatro anos.
Já Marcus Vinicius Furtado aborda em sua reflexão, a partir da contextualização
histórica, como a atual prática política predominante no País desvirtuou a proposta
constitucional originária, gerando graves desequilíbrios no processo eleitoral. Ele acredita que, transformados em máquinas de poder, os partidos políticos existentes não
detêm mais a confiança dos cidadãos e isso talvez seja o maior sintoma da crise de
representatividade instalada no Brasil.

Por que o legislativo é mais
importante do que pensamos?
> Manoel Galdino

A importância do voto consciente
na democracia representativa
> Marcus Vinicius Furtado Coêlho

As eleições de 2018 e os
desafios do Partido Verde
> Leandre Dal Ponte

Por fim, Leandre Dal Ponte faz sua argumentação acerca da necessidade de o
sistema político brasileiro rever as suas relações de delegação e abrir a oportunidade
para que seja realmente um espelho dos interesses do povo. Ela relembra, no entanto,
que, mesmo estando mais perto do eleitorado via redes sociais, há de se buscar uma
democracia mais justa e entender que os eleitos devem verdadeiramente representar
seu eleitorado.
6
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Por que o legislativo é mais importante
do que pensamos?
> Manoel Galdino

Em discussões eleitorais,
é comum que os eleitores
concentrem suas atenções
para decidir em quem votar
para presidente e governador, deixando um pouco de
lado as eleições legislativas –
senado, deputado federal e
deputado estadual. Mas qual
a importância das eleições
legislativas?

Na concepção clássica de Montesquieu de separação dos poderes, caberia ao executivo executar
e ao legislativo, como o nome do poder diz, legislar.
Mas o que significa isso? Em nível federal, em que
a importância do legislativo fica mais evidente, cabe
ao Congresso Nacional aprovar o orçamento do go8

verno federal. Isso significa que, se o governo vai
gastar mais em educação, saúde, segurança, previdência, salário de servidores, viagens internacionais
ou pagamentos de juros, deve obter autorização do
Congresso. Similarmente, aumento ou redução de
impostos, perdão de dívidas, legislação penal, civil,
tributária, regulatória... A lista é mesmo gigante sobre o que o Congresso pode decidir.
Além disso, caberia ao legislativo a função
de fiscalizar os atos do poder executivo, para evitar
que este último abuse do poder que lhe é conferido. Nesse sentido, ainda segundo Montesquieu, isso
justificaria a separação entre os poderes. No Brasil,
por exemplo, é muito comum ouvir críticas de que o
legislativo seria subordinado ao poder executivo, e
não verdadeiramente independente.
Contudo, a mistura de papéis entre os poderes acontece em outras democracias e por uma
razão simples: os governos, além de serem justos
e seguirem as leis, devem também ser eficientes.
Poderes completamente independentes dificultam
a coordenação e cooperação entre eles, levando à
ineficiência governamental. Assim, em países parlamentaristas, você tem o poder executivo sendo formado pela maioria do parlamento, ou seja, ausência

de independência entre os poderes, ao contrário do
esquema clássico de Montesquieu. Então que o legislativo não seja independente do executivo não é um
problema.
No Brasil, por sermos um país presidencialista,
é comum a concepção de que isso implicaria um desejo de nossos constituintes de formarem poderes mais
independentes entre si. Muitos, tomando os Estados
Unidos como exemplo, também preconizam que esse
seria um ideal a ser buscado. Porém, ao contrário da
norte-americana, a nossa constituição previu vários
poderes legislativos para o executivo, particularmente
no nível federal. Cabe ao executivo brasileiro propor o
orçamento, podendo o legislativo apenas emendá-lo e/
ou rejeitá-lo, enquanto nos EUA, quem propõe o orçamento é o legislativo. Além disso, aqui o orçamento não
é impositivo, ou seja, o presidente tem a liberdade de
não executar partes do orçamento, se assim o desejar.
Outros poderes legislativos importantes do presidente são as medidas provisórias. As medidas provisórias são leis que o executivo propõe e que têm validade
imediata, devendo ser votadas pelo Congresso para ter
sua validade confirmada ou não. Isso significa que, no
Brasil, o Executivo tem poderes legislativos e com capacidade de tornar algo em lei imediatamente (ainda que

de maneira provisória), o que o próprio legislativo não
pode, uma vez que todas as leis oriundas do legislativo
devem ser aprovadas pelo menos nas duas casas legislativas e seguindo um rito mínimo de tramitação que
toma tempo. Até 2001, o governo federal podia reeditar
medidas provisórias infinitamente, caso o prazo delas
vencesse e o legislativo não tivesse decidido a respeito.
Importantes medidas, como o Plano Collor, Plano Real
e, mais recentemente, a reforma trabalhista, foram objeto de medidas provisórias. Após essa data, foi aprovada uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional) que
limitou o uso de medidas provisórias. A partir de 2009,
esse uso ficou mais limitado, após uma reinterpretação
da PEC aprovada em 2001.
Vemos, portanto, que o presidente tem bastantes poderes legislativos, o que explica também
porque, como regra geral, os governos conseguem
aprovar bastante coisa no legislativo brasileiro. Mas
isso não significa que os poderes do executivo sejam
ilimitados. Nenhum desses poderes garante que o
legislativo irá aprovar as medidas do governo. E mesmo as medidas provisórias têm seu efeito limitado
no tempo, particularmente após a PEC de 2001, e, se
não apreciadas, perdem validade e não podem ser
reeditadas. Assim, o que faz com que a agenda do
executivo seja aprovada no legislativo?
9
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Em primeiro lugar, no Brasil temos o que se
chama de presidencialismo de coalizão, um fenômeno comum na América Latina que ocorre também em países como Argentina e Chile, por exemplo. Nesse tipo de governo, o presidente precisar
fazer alianças com partidos no Congresso para formar maiorias legislativas e, em troca, cede ministérios para os partidos. Isso, de um lado, altera as
políticas que seriam implementadas se fosse um
governo de um partido só. De outro lado, significa que os partidos que formarem o legislativo vão
determinar que tipo de poder executivo teremos.
Se forem partidos fisiológicos e interessados em se
apropriar do dinheiro público, os ministérios serão
formados por pessoas desse tipo. Se forem partidos
mais programáticos e responsivos aos eleitores, teremos um governo de mais qualidade.
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É importante entender que
no presidencialismo de coalizão, é em torno dos partidos que se dá a negociação
para formação do governo
e conquista de apoio. Ao
contrário do que sugerem as
reportagens, raramente as
negociações são no nível individual de cada deputado.
Mesmo quando há o famigerado “toma lá, dá cá”, isto
se dá, no mais das vezes, em
nível partidário. Isso acontece porque, ao contrário do
que pode parecer à primeira
vista, o legislativo é organizado em torno dos partidos
políticos.

Nós já vimos que o regime de urgência é algo
que pode ajudar a acelerar a aprovação de uma proposição legislativa e que o presidente pode pedir urgência. Quem mais pode fazer tal pedido? Apenas
a maioria absoluta dos deputados (257) pode pedir
regime de urgência, o que é um requerimento mais
difícil do que o de aprovação de leis ordinárias, que
requer apenas maioria dos presentes. Reunir 257 deputados que concordem com um pedido de urgência
é difícil. Outra possibilidade, mais fácil, é que líderes partidários, representando uma maioria absoluta, podem pedir regime de urgência. Assim, líderes
de cinco partidos, que somem 257 deputados, por
exemplo, podem pedir urgência, mesmo que nem
todos os 257 deputados de um partido concordem
com o regime de urgência.
10

Isso significa que, quando
você elege um deputado ou
deputada de um partido,
você também está dando
poder para que o/a líder
desse partido tome decisões
em nome do deputado ou
deputada eleita, mesmo que
à revelia dele/dela.

Os líderes partidários têm também o poder de
indicar em quais comissões os deputados e deputadas irão participar ou podem ser substituídos. Assim,
durante as discussões do impeachment e processos
no comitê de ética contra Eduardo Cunha, por exemplo, líderes partidários favoráveis ou desfavoráveis a
determinada questão podiam substituir os membros
das comissões que julgassem que não votariam conforme eles quisessem.
Os líderes ainda têm mais poderes para pedir o uso da palavra e fazer discursos e, juntamente com o presidente da casa legislativa, formam o
colégio de líderes e definem que projetos de lei
serão levados a plenário. Em suma, eles controlam
a agenda legislativa.

Ou seja, para um deputado ou deputada ter
influência no congresso, não basta sua qualidade individual - é preciso ser ouvido ou ouvida pelos líderes. Dessa forma, seus projetos podem tramitar mais
rapidamente, podem ser levados à votação e eles ou
elas poderão participar de comissões mais importantes e com mais impacto.
É por isso que, muitas vezes, a imprensa refere-se a um conjunto de legisladores menos importantes como “baixo clero”. Esses são os congressistas
sem influência junto aos líderes, cujos projetos não
recebem prioridade dos líderes e que são alocados
para comissões desimportantes. A importância dessas disposições regimentais é que elas fortalecem as
lideranças partidárias e criam um incentivo para que
os legisladores sigam a orientação do partido em votações importantes, se esperam que o líder reconheça seu trabalho legislativo e o ajude a ir para frente.

Por essas e outras razões,
os partidos brasileiros têm
importância no interior do
processo legislativo, apesar
de terem muita diversidade
ideológica e serem vistos na
arena eleitoral como pouco
importantes.
11
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De fato, a maioria dos brasileiros prefere votar
em indivíduos e a preferência partidária é baixa. De
acordo com dados de janeiro de 2018 do Datafolha,
mais de 60% do eleitorado não tem partido de preferência. O PT, com 19%, o PSDB e o(P)MDB com 5% e
3% de preferência partidária, respectivamente, são os
únicos partidos com mais de 1% de preferência entre
o eleitorado.

Outro aspecto relevante
sobre o comportamento
eleitoral dos brasileiros é
a atenção dispendida para
eleições para o executivo e
legislativo. De acordo com
dados de 2014 [1], 91% dos
eleitores recordavam em
quem votaram para presidente quatro anos antes e
82% recordavam o voto para
governador. Por outro lado,
menos de 50% lembravam-se em quem votaram para
deputado federal no pleito
anterior.
12
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Se o eleitor não se lembra em quem votou, é
difícil cobrar e avaliar se os eleitos fizeram um bom
trabalho. E sem accountability e responsabilização
do eleito pelo eleitor, a qualidade da democracia
fica naturalmente prejudicada.

Por esta razão, o caminho mais efetivo para se
votar melhor é começar escolhendo o partido político. Nós já vimos que o líder do partido nas casas
legislativas vai ter grande capacidade de restringir
ou promover o trabalho de um deputado individualmente. Então, o eleitor poderia olhar para o líder
partidário, que ele vai apontar o que esperar de cada
deputado individualmente

Uma das razões para
esse baixo nível de
atenção para o legislativo tem a ver, claro, com
a estrutura eleitoral.
De um lado, as eleições
ocorrem simultaneamente às disputas para
presidente e governador, retirando atenção
do eleitor, que é escassa. De outro, os partidos
lançam dezenas de candidatos, dificultando
a escolha pelo eleitor
entre tantas opções.

Ademais, um partido também traz informação
sobre como seus membros costumam se comportar
no Congresso. Há partidos que são sempre governistas e, portanto, não têm ideologia própria. Outros,
alternam entre governo e oposição, e o eleitor pode
olhar se está mais alinhado com os partidos governistas ou da oposição. Dentre estes partidos, escolher aquele que melhor lhe representa, e, só então,
escolher um candidato. Esse caminho, se feito pelos
eleitores, provavelmente produziria melhores resultados para o legislativo - o que ajudaria a determinar
também que tipo de governo seria formado no Brasil.
Nós já vimos que no presidencialismo de coalizão os partidos da base governista indicam membros
para os ministérios do executivo, além de estatais e
outros cargos. Quando o legislativo é de baixa qualidade, portanto, toda a estrutura governamental, do
processo legislativo à formação do governo, será também de baixa qualidade. Assim, a principal mudança
para um bom governo é eleger bons representantes
no legislativo. Nossa estrutura eleitoral não ajuda o
eleitor, mas, como vimos acima, há alguns caminhos
para se informar. Organizações como a Transparência Brasil possuem projetos que dão essas informações aos eleitores. Acessar e apoiar esses projetos é
também uma forma de ajudar os eleitores a votarem
melhor - e está em nossas mãos, com nossos votos,
mudar o Brasil. Só depende de nós.

Manoel Galdino
é diretor-executivo da Transparência
Brasil e doutor em ciência política pela
Universidade de São Paulo.
13
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A importância do voto consciente
na democracia representativa
> Marcus Vinicius Furtado Coêlho

A Constituição Federal de
1988 é um marco na consolidação democrática do
País. Negando o autoritarismo do regime militar
que lhe antecedeu, a Carta
Constitucional consagrou
o pluralismo político e
instituiu diversas garantias
a fim de possibilitar um
pujante sistema político-partidário, característica
elementar das democracias
maduras.
14

Essas garantias são fruto de um longo processo
histórico em que o Brasil passou por ciclos de abertura e fechamento no que tange à atividade partidária.
Até a independência, devido ao domínio colonial português, o Brasil não possuía uma estrutura partidária
formal que desse suporte ao debate político. Porém,
cabe registrar a existência de partidos políticos informais: o partido brasileiro que defendia a criação de
uma monarquia dual entre Brasil e Portugal; o partido liberal radical que defendia a implantação de
uma república democrática; e o partido português
que queria a manutenção do Brasil no status de colônia de portuguesa.
No período imperial, durante o reinado de D.
Pedro I, dois agrupamentos políticos não oficiais se
destacaram: liberais que defendiam a desconcentração do poder das mãos do imperador, com atuação
destacada na oposição, e monarquistas que apoiavam maior concentração de poderes. Só no período
regencial, os partidos assumem caráter oficial a partir
da criação do Partido Liberal e do Partido Conservador que, entretanto, não possuíam um programa político bem definido em estatuto e se guiavam no debate político de acordo com os interesses das classes
e regiões que representavam. Estes partidos protagonizaram o debate político na maior, parte do segundo
reinado, sob a guia de D. Pedro II que exercia o Poder
Moderador, sendo mais tarde acompanhados pelo Partido Republicano Paulista (PRP), fundado em 1873.
O PRP defendia o modelo republicano de estado federado com maior descentralização, sendo
determinante na política brasileira durante o período da primeira república (1889-1930). Nessa época,
preponderou a tendência de regionalização do poder
expressa em partidos regionais que já possuíam um
estatuto, como o PRP e o Partido Republicano de Minas Gerais, resultando no fortalecimento do “coronelismo” que, infelizmente, ainda reverbera nos dias de
hoje como mecanismo espúrio de controle do eleitorado. Ainda, em 1922 foi criado o Partido Comunista
do Brasil.

A “Revolução de 30” marca
o fim da primeira república e a ascensão de Getúlio
Vargas ao poder. Aquela
década testemunhou a fundação da Ação Integralista
Brasileira (AIB) e da Aliança
Nacional Libertadora (ANL)
de propostas ideológicas
opostas, além da criação
e estruturação da Justiça
Eleitoral. Todavia, o fervor
partidário foi contido em
1937 a partir da vigência
da “Constituição Polaca”,
promovida por Vargas, que
extinguiu a Justiça Eleitoral,
fechou o Congresso Nacional e aboliu os partidos
políticos durante o
“Estado Novo”.
15
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Finda a Era Vargas, a normalidade democrática foi retomada a partir de 1945 com a promulgação
de novo Código Eleitoral que, dentre outras conquistas expressivas, reestabeleceu a Justiça Eleitoral e
proibiu o registro de partidos cujo estatuto contrariasse os direitos constitucionais fundamentais ou os
princípios democráticos. Ademais, a “lei Agamenon”,
como era conhecido o código, vedou as candidaturas
avulsas, tornando-se tal proibição em tema polêmico atualmente diante da previsão de possibilidade
dessas candidaturas no Pacto de São José da Costa
Rica do qual o Brasil é signatário.

À época, três partidos
eram predominantes no
cenário político-partidário:
o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), partido
de orientação ideológica
à esquerda fundado por
Vargas; o Partido Social
Democrático (PSD) que
concentrava as alas mais
conservadoras aliadas a
Vargas; e a União Democrática Nacional (UDN),
liderada por Carlos Lacerda, ferrenha opositora do
Getulismo.

Em 1964, instaurou-se o regime militar que, a
partir de 1966, permitiu a disputa político-partidária
no âmbito estrito do bipartidarismo integrado pelo
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), opositor
ao regime, e pela Aliança Libertadora Nacional (ARENA) que fornecia sustentação política à ditadura. Destaca-se a instituição de outro Código Eleitoral, vigente
até os dias atuais, em 1965.
16
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Encerradas as amarras ditatoriais às atividades
político-partidárias, floresceu, no debate constituinte, o consenso acerca da valorização do pluralismo
político. Daí decorrem as garantias e prerrogativas
partidárias necessárias ao debate democrático como
a atribuição de natureza civil aos partidos de modo
a obstar interferências indevidas na sua organização
e a capacidade processual para ajuizar mandado de
segurança coletivo.

Contudo, a atual prática
política predominante no
País desvirtuou a proposta
constitucional originária,
gerando graves desequilíbrios no processo eleitoral.
Transformados em máquinas de poder, os trinta
e cinco partidos políticos
existentes não detêm a
confiança dos cidadãos
e isso talvez seja o maior
sintoma da crise de representatividade instalada no
Brasil.

A intenção do constituinte em promover a diversidade no debate político degenerou-se, por meio
da proliferação de costumes pouco republicanos no
âmbito partidário, em um sistema disfuncional que
não concretiza de maneira satisfatória o anseio da
sociedade por participação política.
Os partidos criados e descritos como “legendas
de aluguel” possuem participação no cenário político
que pode se resumir em barganha entre coligações
adversárias por minutos de participação na propaganda eleitoral gratuita com o fim de obtenção de
mais recursos do fundo partidário, ignorando possíveis incompatibilidades ideológicas. Nesse cenário, a
corrupção endêmica é um dos fatores de desvio democrático do ideal constitucional.

Essa anomalia é potencializada pelo presidencialismo de coalizão vigente no
País. Esse termo, cunhado
pelo cientista político
Sérgio Abrantes, significa
o ato de fechar acordos e
fazer alianças entre partidos políticos em busca
de um objetivo específico
que, frequentemente,
traduz-se em espaços na
Administração Pública. É a
prevalência dos interesses
privados em detrimento
do interesse público.
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Comprometida pela falta de um projeto nacional que agregue a sociedade e desgastada por escândalos de corrupção, a atual condução da política
brasileira propicia a ingovernabilidade e a falta de
representatividade. Condicionar o apoio de determinado grupo político à concessão de vantagens que,
ao final, visam garantir a reeleição de parlamentares
afeitos a essa prática, perpetua o câmbio de benesses
ilícitas em que o povo é o principal prejudicado.

Mais recentemente, as
crises política e econômica
somaram-se a esse quadro de insatisfação como
provas da falibilidade do
arranjo institucional presente no País. Inclusive, a
própria crença na superioridade do sistema democrático vem sendo abalada
perante parcela considerável da população que vem
desejando a retomada dos
hábitos autoritários que a
Constituição de 1988 pretendeu sepultar.

Entretanto, a promoção do autoritarismo é inválida em uma ordem constitucional que prioriza a
liberdade e os direitos humanos, além de ser ineficaz
em um país de extensão continental, cuja sociedade
é complexa e plural. Logo, eventual escalada autoritária não constitui uma opção viável para o rearranjo da institucionalidade brasileira.
A democracia transcende o direito ao voto,
assumindo, na contemporaneidade, o papel de instrumento essencial à consolidação dos direitos fun18
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damentais. Portanto, apenas a efetivação de uma
reforma política profunda, elaborada com participação popular, pode suprir as expectativas de uma
população em um mundo digital onde as cobranças
sobre os eleitos se agigantam.
A participação massiva da população em movimentos de massa que contestavam o status quo
em junho de 2013 é prova da potencialização dessa
insatisfação.
Logo, a edição de minirreformas eleitorais às
vésperas das eleições, limitadas a aspectos eleitorais meramente procedimentais, vem se mostrando
aquém do necessário. Os sucessivos escândalos e a
instabilidade política instalada impõem a busca por
medidas efetivas de afirmação da política, respeitados os cânones do estado democrático de direito, e
não a sua negação.
O presidencialismo vigente no País impõe
ao chefe de governo a busca por sustentação no
legislativo, sob pena de se tornar inviável governar. É preciso reorganizar a máquina pública e
combater a crise com mais democracia, inclusive
por meio de realização de plebiscitos quanto às
questões mais sensíveis de uma possível reforma,
dentre as quais o sistema de governo, elencando-se o semipresidencialismo como alternativa viável no debate público em virtude da sua eficácia
comprovada ao redor do globo.

Enquanto isso, não se deve
negligenciar os temas passíveis de modificação por meios
infraconstitucionais e, nessa
hora, as eleições para os cargos
legislativos desempenham um
papel crucial. É a partir delas
que se forma o quadro de legisladores do País, os únicos
com legitimidade constitucional
para promover as reformas que
o atual modelo de democracia
necessita. O próprio TSE deve
estar atento em face do efetivo
papel que exerce como fonte do
direito eleitoral.

Os ímpetos reformistas que almejam atenuar
os efeitos deletérios do presidencialismo de coalizão
e fortalecer a participação popular devem ser prioritários em uma agenda de promoção da representatividade. Deve-se diminuir a estrutura de incentivos
à política do “toma-lá-da-cá”. Nesse sentido, destaca-se a importância de medidas recém-aprovadas
como a instauração da cláusula de barreira para que
os partidos políticos tenham acesso às benesses partidárias e o fim das coligações partidárias em eleições proporcionais a partir de 2020.
A proposta de voto distrital misto para as eleições de 2022, com a divisão dos estados em distritos e a composição de metade dos candidatos em
lista pré-ordenada por partido, se mostra adequada
ao significar representatividade das minorias. Aproveita-se o melhor dos dois sistemas. Em conjunto,
a aprovação do fim das coligações e o restabelecimento da cláusula de barreira sinalizaria importante avanço no cenário político e aproximação com os
ideais democráticos.
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Por outro ângulo, o processo legislativo deve ter
maior transparência para
que seus efeitos reverberem de modo adequado
na sociedade e para que,
a partir da percepção dos
diferentes grupos sociais
sobre a questão em debate, os parlamentares
decidam com atenção
aos interesses coletivos.
A vigilância da sociedade
acerca do que é aprovado nas casas legislativas
é o instrumento mais
eficaz de combate às
proposições legislativas
que pouco ou nada beneficiam o País.
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O voto consciente é aquele que resulta de
uma identificação do votante com o projeto programático do candidato, não tendo a vontade do
eleitor sido viciada por abusos de natureza política ou econômica. Por sua vez, essa identificação
pode ser alcançada por meio do estudo da vida
pregressa do candidato, desde a sua participação
na sociedade civil até o seu posicionamento em
matérias ou votações relevantes caso já tenha
ocupado mandato eletivo anterior, e da coerência
das suas ideias com a orientação ideológica da sigla à qual está filiado.
Esse processo de pesquisa é um ônus aos
cidadãos, mas permite o exercício pleno da cidadania e do direito democrático ao voto. Afinal, a
democracia é uma construção coletiva que exige
algum sacrifício daqueles que a integram em prol
de uma melhor governança para a coletividade.

Nessa equação reformista, o eleitor deve ter voz
ativa, pois a composição
legislativa vai derivar
inteiramente da sua
vontade. Assim, é fundamental que exerça o seu
direito a voto de maneira
consciente e politizada.
O engajamento do eleitorado no debate eleitoral
fortalece a democracia
ao propiciar o debate de
ideias e propostas entre
os candidatos.

A abstenção ou ojeriza à política apenas
fornece espaço para que os maus políticos, descompromissados com os interesses republicanos
e centrados apenas em si próprios, continuem
senhores do destino do País. O melhor controle
que o cidadão pode exercer sobre os candidatos é
aquele manifestado por meio do voto consciente,
único instrumento que pode garantir a composição das casas legislativas com políticos comprometidos com o interesse público.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
é advogado e doutor em Direito pela
Universidade de Salamanca. Presidente
Nacional da OAB de 2013 a 2016. Presidente da Comissão Constitucional da
OAB Nacional de 2016 a 2019. Membro
da Comissão do Senado Federal que
elaborou o atual CPC.
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Faço essa introdução para demonstrar o que
é a essência do meu argumento: o sistema político
brasileiro precisa rever as suas relações de delegação,
abrindo a oportunidade para que seja um espelho
dos interesses do povo, pois é ele a fonte originária
de poder.

As eleições de 2018 e os
desafios do Partido Verde
> Leandre Dal Ponte

As eleições de 2018 são
consideradas as mais incertas da nossa história.
Não podemos dizer que
exista apenas uma causa
para termos chegado a
esse ponto, senão inúmeros motivos que têm
levado, ano a ano, ao
desinteresse e ao descontentamento da população para com o sistema
político brasileiro.
22

Passamos por processos dolorosos nos últimos
anos com um profundo impacto nas nossas relações,
não apenas políticas, mas também culturais e sociais.
O povo brasileiro parece dividido em opostos de um
espectro ideológico e os níveis de intolerância para
com o diferente parece ter aumentado a patamares
alarmantes. Vejo opiniões divergentes do pensamento hegemônico sendo cerceadas, amizades sendo
desfeitas, pessoas perdendo suas vidas na luta pelo
que acreditam.

Pierre Bourdieu, famoso sociólogo francês, afirmou que as democracias representativas,
como é a nossa, sofriam de um fetichismo político
que derivava do processo de delegação. Com isso,
queria dizer que, em democracias onde os representantes são eleitos pela população, o maior problema está em esses representantes colocarem-se
como superiores aos representados à medida que
ocupam os cargos de poder. Isso cria, na visão de
Bourdieu, um processo de alienação política. Mas
por que ele usa o termo “fetichismo”? Para dizer
que essa separação entre representante e representado é uma criação de nós mesmos, ou seja,
um produto da cabeça do ser humano.

Por sorte, o Partido Verde - pelo seu posicionamento independente e seus valores ligados à proteção da vida e o incentivo à economia sustentável -, é
um partido no qual as pessoas veem um diferencial
que facilita a separação da massa confusa de siglas
partidárias atualmente registradas no Tribunal Superior Eleitoral.
Somos um movimento que defende as liberdades e a garantia de direitos, especialmente
àqueles que ainda não usufruem do que lhes é
formalmente garantido. Sabemos que o desenvolvimento econômico é necessário, mas que ele não
pode ser feito de qualquer jeito, sob o dano de inviabilizar a nossa vida e daqueles que um dia virão. Defendemos que um meio ambiente saudável
é o primeiro passo para alcançarmos uma qualidade de vida adequada e que a igualdade deve ser
garantida com justiça.

O diálogo se transformou
em monólogo. A ideia
de política foi difundida
pela imprensa como o
lugar da corrupção, embora tenhamos muitas
pessoas boas fazendo
política. Infelizmente,
“separar o joio do trigo”
será um trabalho hercúleo quando poucos estão
abertos a ouvir.

Rousseau, ícone dos contratualistas, defendia que as democracias que se fizerem representativas precisam eleger presidentes, deputados,
governadores que se reportem àqueles que lhes
delegaram poder. Não apenas nas eleições, mas
em todos os momentos enquanto a relação de representação estiver estabelecida. A isso chamamos
accountability.
23
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Por isso, fidelidade é um valor de que não
abro mão. Este ano, a legislação também permitiu
que os parlamentares mudassem de partido para
concorrerem às eleições. Muitos o fizeram - não pensando em ocupar uma nova sigla que representasse
melhor suas ideias, mas movidos pela ganância e
pela necessidade de dinheiro e poder. Fidelidade é
um valor que se demonstra nos momentos de maiores tentações. E minha fidelidade ao Partido Verde se
manteve firme porque eu acredito que a política não
deve ser feita centrada no indivíduo, mas pensada
e construída tendo como base o social, o coletivo. E
isso é a natureza de um partido político.

Esse foi o posicionamento que, enquanto líder
do Partido Verde na Câmara dos Deputados, tentei
demonstrar ao País, indicando que somos um partido
que não aceita a corrupção, independente de qual
parte do espectro político ela venha, e que temos
uma marca própria que nos diferencia dos demais.
As regras para as eleições de 2018 estão definidas. Durante 45 dias, nossos candidatos e candidatas percorrerão suas bases, grupos de amigos
e comunidades atrás de um voto de confiança para
representá-los. Este ano será a primeira vez em que a
legislação autorizou o investimento em redes sociais
para direcionarmos nossas mensagens. Também será
a primeira vez em que a Justiça obrigará os partidos
a destinarem recursos para as mulheres. Por outro
lado, conviveremos com uma enxurrada de mentiras
disseminadas com ares de verdade, representadas
pela figura das fake news.
E mentiras são fáceis de compartilhar, especialmente porque reforçam o descrédito e a intolerância
que temos com tudo aquilo que se coloca como “político”, culpa do fetichismo e do distanciamento entre
o povo e as esferas de representação.
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Mais do que nunca, cada voto é
essencial. Mas esses votos não
podem ser vistos apenas como
metas quantitativas a serem
alcançadas, mas como pessoas
a se representar. Se queremos
uma democracia mais justa,
jamais podemos deixar de entender que os votos que recebemos são nada menos do que
pessoas que acreditaram em
nós, que depositaram em nós a
esperança de um futuro melhor.
E, por isso, esperam de nós um
comportamento alinhado com
aquilo que acreditam.

Outro valor de que não abro
mão é o da relação direta com
a comunidade. Desde que assumi o cargo de deputada federal
pelo Paraná, jamais deixei que
Brasília fosse mais importante
do que aqueles que acreditaram
em mim. E, por isso, trabalhei
estabelecendo uma ponte entre
os interesses deles e as oportunidades que o governo federal
poderia lhes oferecer.

E é justamente por isso que a atuação
daqueles que fazem parte da política precisa
ser transparente. A eleição de cada um depende da integridade de valores que carrega consigo. Mais do que antes, esses aspectos serão
avaliados por todos e o crescimento do partido
depende disso.
Um estrategista de campanhas eleitorais
convidado para palestrar na Câmara dos Deputados afirmou que os eleitores querem saber apenas
três coisas de um candidato: sua história, o que
acredita e o que propõe.
Essas três categorias de informação mostram
que o eleitor está cada vez mais consciente de que
o processo de representação é uma via de mão dupla. Que o voto não é apenas uma chancela dada
para alguém ocupar um espaço de poder, mas sim
um compromisso de longo prazo baseado numa
promessa de atuação que, se não cumprida, causará o rompimento dos laços e, a longo prazo, a
fragilidade da democracia.
Para que o Partido Verde tenha sucesso em
2018, é importante engajarmos uma militância
que saiba repassar nosso programa e nossos valores e que os candidatos sejam guiados por eles.
O eleitor está cada vez mais crítico e nós, que temos um posicionamento bem definido, podemos
aproveitar muito bem a oportunidade, e mostrar
que somos diferentes do que está aí e que lutamos por um sistema político mais justo, em que
todas as pessoas sintam-se não apenas representadas, mas estimuladas a assumir seu papel na
tomada de decisões. Isso é, de fato, uma democracia representativa.

Leandre Dal Ponte
é deputada federal pelo Paraná e Líder do
Partido Verde na Câmara dos Deputados.
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Crise de Segurança
Pública no Brasil
São muitas as razões que levam a segurança pública no Brasil à crise em que
se encontra. Baixa eficácia institucional, falta de recursos (o Brasil gasta apenas
1,5% do PIB em segurança pública), falta de investigação eficaz (a média nacional
de resolução de homicídios é de apenas de 5%, no Reino Unido, esse número é de
93%), além da precariedade do sistema carcerário que hoje possui a quarta maior
população carcerária do mundo, com 622 mil detentos e apenas 371 mil vagas, de
acordo com o Ministério da Justiça. Com todos esses problemas, o modelo de segurança pública no Brasil se mostra obsoleto e fracassado, entendido como sinônimo
de polícia ostensiva.
Daniel Cerqueira abre esse importante debate chamando de crise civilizatória
o cenário em que o Brasil se encontra atualmente. Ele afirma que o Estado está
despreparado para lidar com os grandes e complexos desafios da criminalidade
urbana. De acordo com Daniel, a falta de recursos para empreender boas políticas
públicas no campo social e de segurança, junto com o aumento dos incentivos à
entrada no mundo do crime foram a senha para impulsionar a taxa de crimes violentos e os homicídios no País.
Denis Soares dos Santos contextualiza, em seu artigo, que a crise de segurança
pública se agravou durante o período da ditadura militar e, com a redemocratização, o sistema de segurança brasileiro não acompanhou a evolução do próprio
crime organizado, atualmente mais equipado que a própria polícia. Segundo Denis,
o retrocesso observado nas últimas décadas contribui para a perda de controle do
Estado sobre a violência urbana, atingindo o estágio caótico no qual se encontra o
Brasil, com dados equivalentes a um país em guerra. Denis acredita que, se o governo federal, por meio das suas Forças Armadas, controlasse eficazmente as drogas,
armas e explosivos, conseguiria reduzir significativamente o poder do tráfico, tornando as intervenções emergenciais desnecessárias.
Trazendo a visão verde sobre segurança pública, Fernando Gabeira critica a
ausência do governo federal no combate ao fortalecimento do crime organizado,
que hoje já se organiza a nível nacional, com motins em presídios do Norte e Nordeste, alguns deles provocados por grupos existentes no Sudeste. Ele acredita que a
contribuição social para a melhorar segurança pública e reduzir a violência urbana
pode ser um caminho. Gabeira defende o debate, a longo prazo, sobre a desmilitarização da polícia.
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Tempestade e bonança
na segurança pública no Brasil
> Daniel Cerqueira

A segurança pública no Brasil sob a
ótica da justiça, intervenção federal,
direitos humanos e sistema carcerário
> Denis Soares dos Santos

Política e segurança
> Fernando Gabeira
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Tempestade e bonança na segurança
pública no Brasil
> Daniel Cerqueira

O mundo assistiu atônito ao recente ataque com
armas químicas, que matou 80 pessoas na Síria. Uma
corrente de solidariedade internacional se formou e
governos de todo o planeta se uniram contra o terrorismo que vitimou fatalmente 8.319 pessoas em 2017.
Enquanto isso, a sociedade brasileira assiste inerte ao
assassinato de 60 mil pessoas a cada ano, ou algo como
duas bombas químicas por dia.
O que nos diferencia da esmagadora maioria dos
países é que aqui a morte violenta foi seletivamente
naturalizada a partir de um fenômeno que, talvez, os
psicólogos pudessem chamar de dissonância cognitiva
social, em que os indivíduos buscam um mecanismo de
defesa mental para não entrarem em conflito com suas
crenças e imagens positivas que fazem de si mesmos.
No caso em questão, se quem morreu foi um negro,
com baixa escolaridade, em alguma rua das periferias
da cidade, o mecanismo funciona: ´se morreu é porque
estava envolvido; e se estava envolvido foi pouco, pois
bandido bom é bandido morto´. Nesse contexto, não há
a necessidade de provar o veredito, nem de reconhecer
que somos uma sociedade racista e arcaica.
E assim, nos enxergamos de forma autoindulgente e expurgamos as responsabilidades com o outro e a
solidariedade, base do princípio civilizatório.
28

Com efeito, Se fossem 60 mil
mortes de brancos e moradores dos bairros nobres das
cidades, o problema já teria
sido resolvido. Haveria uma
verdadeira revolução nesse
País, com políticos verdadeiramente comprometidos
com a questão e onde as
melhores mentes e gestores
seriam mobilizados, assim
como os recursos necessários para a mudança pela
paz social. Seria feita até
uma regra de ouro da responsabilidade vital.

Esta crise civilizatória por que passamos é um
enredo antigo que veio se agravando nas últimas quatro décadas, no rastro de uma sociedade que deixou de
ser majoritariamente agrária, nos anos 70. O processo
migratório, junto com as altas taxas de fecundidade,
fez com que a população urbana aumentasse 54% em
uma década. Os anos 80 iniciam-se com metrópoles
densamente povoadas por famílias que buscavam emprego, moradia e a realização de sonhos. Justo nesse
momento, o País ficou insolvente nos mercados financeiros globais, o que nos levou a uma prolongada crise

econômica, com severa estagnação e concentração de
renda.
A falta de recursos para empreender boas políticas públicas no campo social e de segurança, junto
com o aumento dos incentivos à entrada no mundo do
crime, sobretudo de jovens cujo acesso à boa educação
e a oportunidades laborais era um mundo distante,
foram a senha para impulsionar a taxa de crimes violentos e os homicídios no País, conforme apontado no
gráfico abaixo.
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Nesse momento, o Estado estava francamente
despreparado para lidar com os grandes e complexos
desafios da criminalidade urbana, munido apenas com
um sistema de justiça criminal cartorial e burocrático,
cujas bases remontam à reforma do Código do Processo Criminal de 1841. Nesse contexto, a resposta do
governo ditatorial militar se deu com o aumento da repressão nas ruas (via a hipertrofia do policiamento ostensivo, em detrimento do policiamento investigativo)
e o encarceramento em massa, com prisões de baixa
qualidade, que iriam dinamizar o crime organizado e
desorganizado.
Um dado é ilustrativo. Enquanto, no início dos
anos 80, de cada 100 homicídios a polícia prendia 61
supostos homicidas, já no final da década esse número caiu para 36. Hoje nem esse indicador possuímos,
o que nos revela que a miséria da segurança pública
começa com a falta de organização e de conhecimento
de dados básicos.
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O sucateamento das atividades de inteligência e
de investigação policial
nessas décadas, junto
com a licença velada
para policiais matarem
supostos criminosos e,
em particular, narcotraficantes (eleitos alvos
prioritários das equivocadas políticas de segurança pública), além de
gerar milhares de mortes, tiroteios desnecessários e medo, ensejaram
ainda a outras duas
consequências adversas.

Em primeiro lugar, fez aumentar os incentivos
no mercado de propinas que envolvem as bandas podres das polícias, pois o prêmio a receber pela extorsão
é proporcional ao dano que o autor pode (ou não) impingir ao extorquido. E como se sabe, não há mercados
ilícitos se não houver corrupção de servidores públicos.
Em segundo lugar, o modelo de repressão nas ruas a
grupos vulneráveis inverteu a lógica de como as polícias modernas devem funcionar, ao privilegiar a prisão
em flagrante, sem qualquer trabalho prévio de inteligência, em que os detidos são, via de regra, jovens, de
baixa escolaridade e que participam dos mais baixos
escalões do crime organizado e desorganizado. E assim
o número de detentos aumentou 1.330% em 35 anos,
sem que os homicidas contumazes, os grandes milicianos e os cabeças do crime organizado fossem atingidos,
a menos como exceção à regra.
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Pronto, chegamos ao cenário para a tempestade
perfeita. Primeiro, um modelo obsoleto e fracassado de
segurança pública, entendido como sinônimo de polícia ostensiva, em que duas organizações se envolvem
diuturnamente em disputas de espaços, informações e
interesses corporativos. Segundo, o desordenamento urbano e social, levado a cabo ao longo das décadas, com
territórios esquecidos pela sociedade e pelo Estado, em
que um substancial contingente de jovens nasce e cresce sem a devida supervisão, orientação e oportunidades
educacionais e laborais. Terceiro, uma sociedade aturdida e temerosa com a violência, que não confia nas
instituições e busca se armar, se segregar e combater a
violência com mais violência. Quarto, um sistema penitenciário caótico, em que um grande contingente de jovens transgressores vira massa de manobra para as facções criminosas nascidas nos cárceres, como o Comando
Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Fechando a
cena, políticas baseadas apenas no achismo, na reunião
de última hora como resposta à chacina na esquina e
no espetáculo midiático, sem qualquer planejamento.
É nesse cenário complexo que o governo federal,
num golpe de prestidigitação, para não perder o controle da agenda política, tendo em vista a derrota iminente
da reforma da previdência, inaugurou, de forma casuística e sem nenhum planejamento, a intervenção federal
no Rio de Janeiro, com prazo de validade de 10 meses.
Ainda que os cariocas e fluminenses tenham recebido a
intervenção como um náufrago recebe uma boia salva-vidas, as chances de haver algum legado daí são mínimas. Talvez, se o gabinete da intervenção perseguir um
único objetivo, de começar a reorganizar as instituições
e expurgar a banda podre das polícias cariocas, pode se
imaginar que alguns passos se andará na direção de um
futuro mais promissor.

Contudo, tempos menos sombrios dependerão, em última instância, de uma pacto social que poderá ser feito nas próximas
eleições. Nesse sentido, não precisamos reinventar a roda para
enxergarmos um feixe de sol atrás das nuvens. Basta olharmos
os ingredientes sempre presentes em todas as experiências
bem-sucedidas de diminuição de crimes, seja em Nova York,
Medellin ou Ciudad Juárez, que envolvem sete passos:
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O primeiro deles passa pelo
total comprometimento do
político principal (seja presidente, governador ou prefeito)
com a vida das pessoas, que
deverá atuar como o principal
fiador da mudança. Em segundo lugar, este líder deverá
mobilizar e articular todas as
forças e atores sociais na busca
pela paz, incluindo comunidades, academia, organizações
civis, empresários e as várias
agências do Estado. Terceiro,
há a necessidade de organizar
a gestão da segurança pública
com base no método científico.
Isto é, baseado em dados precisos e diagnósticos locais das
dinâmicas criminais e sociais;
planejamento, com ações de
curto, médio e longo prazos;
e monitoramento e avaliação
para saber se cada ação deu o
resultado pretendido ou não.
O quarto ponto diz respeito ao
enfoque no controle e retirada
das armas de fogo de circulação. Em quinto lugar, há que se
disseminar espaços de mediação de conflitos, de modo que
o diálogo substitua a violência
como instrumento de solução
das contendas.
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Em quinto lugar, há que
se mudar o modelo de
polícia, de uma abordagem meramente reativa para um modelo de
repressão qualificada.
Nesse contexto, as prioridades seriam orientadas
a partir de uma visão
estratégica do trabalho
policial e de informações
produzidas pela inteligência e investigação, de
modo a inverter o eixo de
prisões de baixa qualidade, para a identificação e
prisão de criminosos que
mais danos e terror causam à sociedade. Nesse
contexto, se faz necessário instituir um sistema
de incentivos que venha
a valorizar e premiar o
bom policial e que venha
a controlar o desvio de
conduta e expurgar os
maus policiais.

Por fim, nenhum dos itens acima garante a
sustentabilidade das condições de segurança pública
no longo prazo, se não se fechar a fábrica que produz
criminosos. Esta funciona embalada no abandono
das crianças, que nascem, muitas vezes, no seio de
famílias desestruturadas, em ambientes hostis, onde
sobra violência e faltam aspirações e oportunidades
para se ter uma vida com condições mínimas de dignidade e cidadania. Deste modo, há que se estruturar uma política de prevenção social, focalizada nos
territórios mais conflagrados e nas crianças e jovens,
para que eles possam ter um desenvolvimento sadio
na primeira infância, acesso à boa educação e oportunidades no mercado de trabalho.
Parece impossível mudar o Brasil, ou mesmo
as cidades, mas é factível mudar a realidade de alguns
bairros e comunidades onde os problemas estão concentrados. Para se ter uma ideia, metade dos homicídios no País acontecem em 2% dos municípios. Nesses
municípios, enquanto metade dos bairros praticamente não tem homicídio, 50% das mortes acontecem em
menos de 10% dos bairros. Portanto, a focalização territorial da política, junto com o foco no desenvolvimento
infantil, educação, esportes, cultura e oportunidades
laborais para os jovens mais vulneráveis é a solução.
Com inteligência e método, podemos sonhar com um
futuro mais pacífico, em que as nossas crianças não sejam o bandido de amanhã. Mas precisa haver interesse
e comprometimento de toda a sociedade.

Daniel Cerqueira
é doutor em economia e técnico
de planejamento e pesquisa do Ipea.
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A segurança pública no Brasil sob a ótica da
justiça, intervenção federal, direitos humanos
e sistema carcerário
> Denis Soares dos Santos

Ao receber o convite para redigir o presente artigo, logo me dei conta dos desafios ante a discussão de
temas tão complexos em apenas algumas páginas. Procurando problematizar a crise da segurança pública no
Brasil como parte inerente a toda história humana, usarei, então, uma visão que contempla aspectos policiais,
políticos e jurídicos, aliados à minha vivência.
A síntese dos dados indica que o País convive
há anos com taxas de violência criminal absurdas, que
naturalizam quase 60 mil homicídios por ano, mais de
50 mil estupros registrados e padrões operacionais inaceitáveis de letalidade e vitimização policial, que fazem
com que ao menos oito pessoas sejam mortas por dia
pela intervenção das polícias e que o risco de um policial ser morto seja, em média, três vezes superior ao da
população como um todo. Isso para não falar nas constantes ameaças do crime organizado; no crescimento
dos roubos; nos reiterados incêndios de ônibus nas
periferias paulistanas; no aumento dos “sequestros-relâmpago” no Distrito Federal; ou nos novos justiceiros
cariocas, que acorrentam acusados de crimes em postes
(REVISTA DIREITO GV, v. 12, p. 64, 2016).
Alguns questionamentos nos aparecem: por que
há uma crise na segurança brasileira? Como entendemos a justiça, a intervenção federal e o sistema carcerário à luz da crise? Qual é a solução para a realidade
precária desse setor público?
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Situemo-nos na história e reflitamos.
A organização dos grupos humanos em cidades contribuiu para a institucionalização da segurança
coletiva. A exemplo das “pólis” gregas, pioneiras em
conceitos como politikos e politea (Política e Polícia,
respectivamente), os governantes ao longo da história
passaram a ser os responsáveis pela proteção do seu
povo, até o contexto atual. O Brasil não difere dessa
tendência histórica: “A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (CF 88, art. 144). Entretanto, essa interminável crise na segurança pública
foi se agravando no período da ditadura militar, devido
às barreiras impostas pelo Inspetoria-Geral das Polícias
Militares (IGPM), órgão do Exército que fiscalizava a
atuação das polícias militares do Brasil, reduzindo-se,
assim, o poder de modernização das mesmas. Logo, as
instituições de segurança tornaram-se defasadas, com
armamentos e equipamentos sempre inferiores aos
usados pelo crime.
Com a redemocratização, o sistema de segurança brasileiro não acompanhou a evolução do próprio
crime organizado. As eleições de políticos com perfis
social-democráticos ou até mesmo socialistas – políticos que foram perseguidos, torturados e deportados
– continuaram a desmontar, mesmo que de maneira

inconsciente, o sistema de segurança pública, devido à
construção de uma culpa que assentava sobre todas as
esferas desse setor. Personagens importantes, a exemplo de Leonel Brizola, que governou o Rio de Janeiro
(1991 a 1994), sob os ideais políticos do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do qual foi o seu fundador e
presidente; Fernando Henrique Cardoso, que governou
o Brasil (1995 a 2003) pelo Partido Socialista Democrático Brasileiro (PSDB), entre outros. Nesse contexto,
as polícias foram colocadas em terceiro plano e seus
equipamentos, condições de trabalho, armamentos e
salários fadados ao descaso, ao ponto de que em 1997
deflagraram-se greves de polícias militares em mais de
17 estados do país – notícia essa que chegou a repercutir como sendo um ‘efeito dominó’, assim noticiado por
André Luís Woloszyn, pós-graduado em Ciências Penais
e Criminologia. Na ocasião, foi exposto para a sociedade o real tratamento dado ao setor pelos governantes
eleitos da época. Dessa maneira, o retrocesso observado
nas últimas décadas contribui para a perda de controle
do Estado sobre a violência urbana, atingindo o estágio
caótico no qual se encontra o Brasil, com dados equivalentes a um país em guerra.

Segue, portanto, esquema ilustrativo no que tange ao mencionado:
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Nessa perspectiva, a
Justiça Criminal possui
uma atuação posterior
ao próprio ato delituoso, de maneira ineficaz e
demorada, propagando
um sentimento de insegurança e impunidade que
permeia o inconsciente
popular. Portanto, mesmo
com a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça,
não é raro encontrarmos,
nas comarcas desse grande país, acumuladores de
processos. Esses, em via de
regra, não têm conseguido
vencer a enorme demanda
judicial, além de realizar
um trabalho distante da
realidade da maioria da
população, a qual eles deveriam servir. Ademais, as
novas modalidades de delitos, a exemplo dos crimes
praticados por meio da
internet, dificultam ainda
mais o trabalho dos magistrados, uma vez que estes
necessitam de um embasamento técnico capaz de
preencher as lacunas do
atual Código Penal.

36

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Assistimos, recentemente, à decisão do governo
federal de intervir na segurança pública do Rio de Janeiro. Ao longo de sua história, o estado do Rio de Janeiro
sofreu diversas ações das Forças Armadas, dentre elas,
podemos citar: a vinda do Papa João Paulo II, a Eco-92,
os Jogos Pan-americanos, a Copa do Mundo de 2014
e as Olimpíadas de 2016. Mesmo com todos os gastos
envolvidos nessas operações, os resultados foram meramente temporários, haja vista que a violência nesse
estado continua em expansão. Isso se dá pela pouca vivência no combate ao crime e pela formação de guerra
necessária aos integrantes dessa corporação, enquanto que a realidade das comunidades do Rio de Janeiro
se assemelha muito mais a um contexto de guerrilha
urbana, necessitando de uma atuação diferenciada de
combate. Logo, se o governo federal, através das suas
Forças Armadas, controlasse eficazmente as drogas,
armas e explosivos, reduziríamos significativamente o
poder do tráfico, tornando as intervenções emergenciais desnecessárias. Outrossim, membros doe exército
após o serviço militar obrigatório, para sobrevivem ao
desemprego, aceitam ser recrutados pelo crime organizado, sendo contratados para preparar os traficantes
para o uso de equipamento e armamento pesados.
Assim, torna-se imprescindível somar às intervenções
imediatistas uma reforma estrutural que sistematize o
combate ao crime organizado da atualidade.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948, é um marco histórico de extrema importância
para o bem da pessoa humana. De acordo com tal documento, em seu artigo 5º: “Ninguém será submetido à
tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos
ou degradantes” (DUDH 48). Contudo, no Brasil, o sistema prisional é extremamente conflitante com o que
asseguram os direitos humanos. Além da superlotação
e de não permitir a socialização dos apenados, o cárcere
brasileiro demonstra-se incapaz de cumprir com seu papel de reintegrar os reclusos, servindo apenas como um
“depósito de gente”, como demostram os altos índices
de reincidência criminal. Outro fator que corrobora a
ineficiência do sistema carcerário é a condição degradante do espaço físico no qual os presos se encontram:
um ambiente de horrores, com rebeliões, motins, homicídios extremamente violentos, a proliferação de doenças, além de funcionar como uma verdadeira escola
do crime.
Diante do exposto, faz-se necessária uma visão
do sistema de segurança pública com suas particularidades e dificuldades a serem enfrentadas. O sistema,
em todas as suas esferas, enfrenta barreiras quase que
intransponíveis. Polícias, Ministério Público, Justiça e
Administração Penitenciária contam com desafios que
não se resumem aos supracitados nesse artigo. O poder
legislativo trabalha lentamente, e há uma omissão do
poder executivo para com o tema. Logo, as polícias precisam trabalhar de forma integrada, compartilhando
informações e unindo esforços com o objetivo de garantir a segurança da população, evitando assim a competição entre elas. Por outro lado, o Ministério Público deve
se aproximar das polícias, acompanhando as dificuldades dessas instituições na missão de proteger e socorrer
os cidadãos. Além disso, o poder judiciário necessita de
mais agilidade no julgamento dos processos, diminuindo sensivelmente o contingente de presos provisórios,
que lotam as casas penais. A administração destas, por
sua vez, precisa receber recursos destinados à amplia-

ção da quantidade de vagas no sistema carcerário, e
assim poder cumprir com seu papel de socializar e minimizar a reincidência criminal dos ex-detentos.
Mesmo que haja uma grande revolução no sentido de superais todos os problemas do sistema de segurança pública brasileiro, sem investimento em educação básica e sem uma nova legislação de combate
à economia do crime, não haveria saída para tal ciclo
vicioso. Bons exemplos espalhados pelo mundo podem
servir de direcionamento para a nova política de combate ao crime, como, por exemplo, a regulamentação
das drogas na Holanda que diminuiu drasticamente a
criminalidade, ao ponto de fechar presídios por falta
de presos. Assim, conforme o pensamento do educador
mineiro Darcy Ribeiro, “Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir
presídios”.

Denis Soares dos Santos
é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, foi
deputado estadual da Paraíba, ex-secretário
de administração penitenciária (PB), atualmente secretário de segurança urbana e
cidadania do município de João Pessoa, policial da reserva e presidente da Associação
dos Praças da Polícia Militar e Bombeiros
Militares (PB).
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Política e Segurança
> Fernando Gabeira

Mas emergência significa trocar os pneus com o
carro em movimento.

De um modo geral, os ecologistas sempre se preocupam com a segurança biológica: poluição das águas,
alimentos contaminados, atmosfera irrespirável nas
grandes cidades.
No entanto, para milhões de brasileiros, a violência urbana tornou a segurança pública uma prioridade.
Os números, 60 mil assassinatos por ano, bastam para
sintetizar essa preocupacão.
O tema segurança pública pode ser incipiente
ainda em programas baseados numa visão ecológica.
No entanto, a história das campanhas políticas, sobretudo as majoritárias, nos obrigou a formular sobre o tema.

O primeiro ponto de nossa crítica
era a ausência do governo federal. Há muitos anos que o crime
organizado tornou-se nacional.
E uma prova disso são os motins
em presídios do Norte e Nordeste, alguns deles provocados por
grupos existentes no Sudeste.
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O segundo ponto é fortalecer a inteligência e investigação invertendo uma tendência histórica de obter as informações através da violência.
O terceiro ponto que se vive hoje no Rio é apoiar,
em nome dos direitos humanos, a estratégia de liberar
progressivamente as áreas militarmente ocupadas por
milícias e o tráfico de drogas. Mais de dois milhões de
pessoas vivem em sua área de influência.
Um quarto ponto seria a reconquista dos presídios brasileiros. Será preciso muita informação e paciência para neutralizar o fluxo de comando que emana
das cadeias para as ruas.
Um quinto ponto e decisivo em termos políticos
é a participação da sociedade. É preciso buscar os caminhos para que ela passe a confiar na polícia. De um
lado, este caminho pede formação, condições dignas
de trabalho. De outro lado, um esforço para que a rejeição cultural da polícia e a romantização dos bandidos
sejam atenuadas.

Hoje, no Rio, a contribuição social para a segurança
pública se expressa em inúmeras entidades, algumas
delas na rede. Aplicativos
como Onde Tem Tiroteio
e Fogo Cruzado, ajudam
a mapear as áreas de conflito. O próprio disque-denúncia tem sido uma das
esperanças de se encontrar
os assassinos de Marielle
Franco e do motorista
Anderson Gomes.

Não adianta muito aos ecologistas aparecerem com uma política de segurança de uma hora
para outra.
A simples questão: a sociedade pode fazer alguma coisa e no caso o que fazer para reduzir a violência,
seria um caminho novo.
Como já existem muitas iniciativas sociais nesse campo, um outro passo desse caminho novo seria
conhecê-las e aprender com elas.
Isso trará um tipo de saber que nem sempre obtemos nos clássicos debates sobre segurança pública. E
permite uma contribuição singular, não propriamente
uma política verde para o tema, mas uma forma verde
de se aproximar dele.

A simples defesa da tese de que é preciso uma
aliança entre sociedade e polícia para reduzir a violência urbana já é algo interessante para começar
uma discussão.
A tese não é facilmente aceita. Há quem, no quadro político, defende o fim da polícia militar. Mas também não oferece alternativa.

Fernando Gabeira
é escritor, jornalista e ex-deputado federal
do PV pelo Rio de Janeiro.

Claro que a desmilitarização da polícia pode ser
um tema interessante a longo prazo.
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VERDES
PELO
MUNDO
EM AÇÃO
8º Fórum Mundial da Água – A natureza
como principal aliada na busca de
soluções para uma melhor gestão da água
Resgatar os saberes ancestrais e trabalhar com a
própria natureza. Documento propõe a busca de
soluções baseadas na natureza que usam ou simulam
processos naturais e conhecimentos tradicionais
como alternativas na gestão da água no mundo

A equipe de reportagem da Fundação Verde esteve presente no 8º Fórum Mundial da Água,
maior evento sobre recursos hídricos do planeta,
que aconteceu entre os dias 17 e 23 de março, em
Brasília. Ao todo, o Fórum organizou mais de 300
mesas de debate, nas quais foram assinadas declarações importantes para a conservação do ecossistema. De acordo com o diretor executivo do Fórum
e da Agência Nacional de Águas (ANA), Ricardo Andrade, doze chefes de estado estiveram no evento,
54 ministros e mais de 130 parlamentares de 20
nações, além de autoridades brasileiras como prefeitos e governadores.
Bolívia, Brasil e Paraguai assinaram juntos
uma Declaração de Interesse para o Pantanal. O acordo faz parte de um compromisso trinacional entre os
três governos. O objetivo do documento é favorecer
um processo de cooperação para a conservação desse
ecossistema.
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No que diz respeito ao empenho das nações
para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), os ministros presentes assinaram uma declaração intitulada “Chamamento
urgente para uma ação decisiva sobre a água”. A declaração ministerial do 8º Fórum Mundial da Água é
o documento que reconhece que as nações precisam
tomar medidas para enfrentar os desafios relacionados à água e ao saneamento. No documento, os ministros fazem um apelo para que haja mais empenho
político para superar os desafios que envolvem a escassez de água além de alcançar os ODS.
O documento atenta também para a necessidade de os governos elaborarem estratégias de

adaptação à mudança do clima, para assim alcançar um acesso universal e equitativo à água potável segura.
Demonstrando efetiva participação no Fórum,
o poder judiciário foi responsável pela formulação
da Carta de Brasília, que servirá de recomendação
para lideranças mundiais nos próximos três anos.
Participando pela primeira vez de uma das edições
do evento, juízes e promotores do Brasil apresentaram dez diretrizes para o reconhecimento do acesso à água como direito fundamental. O documento
elaborado servirá para orientar magistrados de todo
o mundo no julgamento de casos relacionados ao
acesso da população à água.

Outro acordo assinado foi entre o governo federal e as comunidades extrativistas tradicionais da
região litorânea do Maranhão. O acordo concederá
às comunidades de pescadores e extrativistas da região o direito a permanecer na área ocupada – mais
de 500 mil hectares de manguezal – e a utilizarem
de forma sustentável.
Ainda durante o Fórum, o governo brasileiro
também criou duas unidades de conservação (UCs) marinhas. São as áreas dos arquipélagos de São Pedro e
São Paulo (PE) e de Trindade de Martim Vaz (ES), que somam 92 milhões de hectares no mar. São áreas de proteção ambiental (APA) e monumentos naturais (Mona).
Com a criação das unidades de conservação marinhas,
o Brasil amplia de 1,5% para 25% a sua área protegida
na zona costeira-marinha, ultrapassando os 17% recomendados pelas Metas de Aichi. As medidas são um
conjunto de ações que devem ser assumidas pelos países para deter a perda de biodiversidade planetária.
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SOLUÇÕES PARA A ÁGUA BASEADAS NA NATUREZA
“A infraestrutura cinza, ou seja, aquela construída pelo homem, foi por muito tempo considerada a
principal forma de gestão da água no mundo. No entanto, soluções baseadas na natureza muitas vezes podem
ser mais eficientes em termos de custo-benefício”, de
acordo com o coordenador e diretor do Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos (WWAP, na sigla
em inglês) da UNESCO, Stefan Uhlenbrook.
A fala de Stefan é baseada no documento lançado no primeiro dia do Fórum, intitulado ‘Soluções para a
água baseadas na natureza’ (SbN). O documento destaca
que abordagens clássicas não permitem que a segurança
hídrica sustentável seja alcançada. Já as soluções baseadas
na natureza trabalham diretamente com a natureza, não
contra ela e por isso oferecem meios essenciais para ir além
das abordagens tradicionais, de modo a aumentar os ganhos em eficiência social, econômica e hidrológica no que
diz respeito à gestão da água.

De acordo com Joakin, “esse relatório traz elementos importantes para checar quais caminhos queremos investindo nas estruturas corretas”. Entre as recomendações
que estão embasadas numa perspectiva de infraestrutura
verde, estão o desenvolvimento prático da ecohidrologia
(diálogo permanente de adoções respeitando a hidrologia
+ biota), de restauração e engenharia ecológica e de restauração de paisagem florestal.
Também são recomendadas a redução de riscos de desastres baseada em ecossistemas, serviços
ecossistêmicos baseados no contexto das mudanças
climáticas, tratamento de águas residuais, adoção da
chamada economia circular (que preconiza o mínimo
de desperdício) e da agricultura de conservação que é
caracterizada pelo mínimo de perturbação no solo e
a prática de rotação de culturas. Para alavancar essas
ações, são sugeridas práticas como a de Pagamentos
por Serviços Ambientais (PSA) e a criação de fundos
para a conservação da água, entre outros.

Hoje, com uma população mundial na casa dos
7,7 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Até 2050 serão aproximadamente 10,2
bilhões de cidadãos e cerca de 5 bilhões com baixo ou nenhum acesso aos serviços de saneamento básico. De acordo com o documento, em 2050 dois terços da população
estará vivendo em cidades. O maior número de cidadãos
estará nos continentes africano e asiático. “Muitas pessoas no mundo vão entrar em uma zona de risco em pouco
tempo, isso afeta a paz mundial”, alertou a diretora-geral
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

EXPERIÊNCIA

Ainda segundo a diretora-geral da Unesco, a publicação pretende apoiar governos na transição para o
uso de políticas públicas verdes. “Não temos água suficiente para 7 bilhões de pessoas. Agora é o momento
para agirmos em parceria com a natureza e não contra
ela”, disse. Finalizando sua fala, Audrey defendeu ainda a aproximação dos conhecimentos ancestrais de populações indígenas que estão diretamente em contato
com a natureza.

Stefan Unlembrook, coordenador da UNESCO,
ressaltou que produções agrícolas podem aumentar em 20% em todo o mundo se forem utilizadas
soluções verdes de gestão da água. O relatório cita
um estudo que avaliou projetos de desenvolvimento
agrícola em 57 países de baixa renda. O estudo mostrou que o uso mais eficiente da água, junto com a
diminuição de agrotóxicos e a melhoria na cobertura
do solo foram responsáveis por aumentar o rendimento da produção em 79%.

“Todos os dias a natureza filtra água e seu poder de limpeza é uma fonte valiosa a ser aproveitada”,
na fala do vice-presidente da ONU Água, Joakim Harlin.
Joakin afirmou que a natureza, em sua infinita organicidade, é responsável por processos regenerativos diários,
no entanto, para que o processo ocorra, a atitude proativa do ser humano continua crucial. “Essa é a parte que
cabe a todos como sujeitos políticos”, defendeu.
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Estiveram presentes no lançamento a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, o vice-presidente da
ONU Água, Joakin Harlin, o diretor-executivo da ONU
Meio Ambiente, Erik Solheim, e o governador do Distrito
Federal, Rodrigo Rollemberg.
O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (World Water
Development Report – WWDR) é publicado anualmente, com foco em questões estratégicas sobre a água. O
documento oferece um quadro geral do estado dos recursos de água potável no mundo e visa proporcionar
ferramentas sustentáveis a serem utilizadas pelos tomadores de decisões.

A publicação contou a experiência do Rajastão,
na Índia, que passou por uma das piores secas de sua
história em 1986. Durante os anos seguintes, uma organização não governamental trabalhou com comunidades locais para estabelecer estruturas de coleta de
água e regenerar solos e florestas da região. Segundo a
diretora a Unesco, a iniciativa gerou um acréscimo de
30% na cobertura florestal, os níveis de águas subterrâneas subiram em alguns metros e a produtividade das
terras aumentou.

O coordenador da UNESCO também destacou
que as tecnologias verdes não são a solução para todos
os problemas, mas existe um potencial ainda inexplorado. “A legislação tem que ser repensada, pessoas argumentam que soluções são complicadas e que não são
fáceis de executar essas ações e é verdade, mas temos
uma alternativa muito mais sustentável”, assegurou.
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DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
A agricultura familiar é baseada numa cultura
diversificada e na preservação do meio ambiente. Nela,
a gestão da propriedade é compartilhada pela família
e a atividade produtiva é a principal fonte geradora de
renda. Além disso, tem papel fundamental para a segurança alimentar do país. No entanto, enfrenta desafios
de gestão de água e, em algumas regiões como a caatinga, a população precisa encontrar soluções eficientes no
manejo da água para que não falte nos longos períodos
de seca.
De acordo com Luciano Marçal, representante da
Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), a caatinga é uma
região brasileira com extenso histórico de seca e problemas com abastecimento de água e nesse momento
está passando por um severo período de seca. “Estamos
enfrentando a pior seca dos últimos 100 anos. Mas a
população consegue se manter buscando soluções locais”. Ele explicou que há o papel das políticas sociais
de transferência de renda do governo e há também um
conjunto de inovações que ajudaram os agricultores a
estocar sementes e uma parte do rebanho para continuar a produção quando a chuva chegar. Segundo o
representante da ASA, a essa capacidade das famílias se
recomporem rapidamente os pesquisadores deram o
nome de resiliência.
Luciano afirmou, ainda, que a mudança na
perspectiva da população de conviver com o semiárido em vez de combater a seca foi fundamental para
encontrar soluções. Nesse contexto, as populações locais não ficaram paradas e encontraram mecanismos
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de resistência para os períodos de estiagem. Foram
descobertas várias formas de estocagem de águas, de
sementes, manejo da biodiversidade e estratégias de
valorização de espaços. Segundo Luciano, há ainda
o programa de cisternas rurais, um equipamento de
fácil construção que há quase 15 anos vem oferecendo solução rápida para enfrentar a seca estocando
água da chuva. 
No cerrado brasileiro, antes, os agricultores
conviviam com seis meses de chuva e o mesmo período de estiagem. No entanto, segundo Louise Kaiser,
assistente técnica da Adasa, o regime de chuva diminuiu drasticamente nos últimos anos limitando o
acesso à água para os agricultores. Com isso, houve
prejuízo na produção e os agricultores tiveram que
se adaptar buscando soluções para seu sustento.
Segundo Louise, as estratégias de adaptação
se concentraram em integrar toda a produção alimentar com os ciclos da água. “O ideal é aproveitar
o período de chuva para captar água. Além disso, é
fundamental que os agricultores entendam que eles
fazem parte desse ciclo e ter boas práticas de utilização do solo e de produção de alimentos é essencial
para manter a economia girando”, explicou. Uma
das estratégias apontadas por Louise e que tem sido
executada foi a construção de uma agrofloresta para
o armazenamento de água no solo. “Um solo exposto no cerrado não armazena água e eleva as temperaturas”. Para criar um agrossistema mais resiliente,
o sistema de agroflorestal é ideal porque funciona
como uma esponja e durante o ciclo de chuva armazena água.

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO DEBATE DA ÁGUA
O debate sobre água e gênero foi evidenciado na sessão que tratou das perspectivas e dos
desafios enfrentados pelas mulheres na busca da
igualdade na gestão dos recursos hídricos.
As discussões levaram em conta grandes
acordos internacionais, como o princípio 3 da Declaração do Rio/Dublin, que destaca o necessário
protagonismo das mulheres na provisão, no gerenciamento e na proteção da água. Esse papel também é evidenciado na Agenda 21, sendo as mulheres consideradas como um dos nove segmentos
identificados da sociedade que possuem funções
distintas e complementares quanto ao uso sustentável e igualitário, bem como à gestão dos recursos
hídricos.
Nos painéis, foi colocada como um dos maiores desafios a participação feminina nas instâncias
decisórias. Segundo elas, esse alcance deve ser feito por meio do empoderamento e da educação,
que são essenciais para que elas entendam esse
papel e busquem os seus direitos.
A procuradora-geral da república, Raquel
Dodge, fez um panorama da luta das mulheres em
prol dos seus direitos e ressaltou que, hoje, além
de todos os direitos conquistados ao longo dos últimos anos, o que se busca é a igualdade. “E é este
o ponto a que chegamos no 8º Fórum Mundial da
Água, em que nós mulheres temos uma reinvindicação muito específica que é participar do modo
como os recursos hídricos dos nossos países são geridos”, indicou.
Asha Abdulrahm, da Soroptimist International (Quênia), destacou que existem oportunidades
para as mulheres e é preciso que elas saibam o
que fazer. “Temos que mudar nossas mentalidades
para alcançar as metas 5 (igualdade de gênero) e 6
(água potável e saneamento), mas temos que atingir a 4 (educação de qualidade), pois sem educação
não conseguiremos chegar aos nossos objetivos”,
disse a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
A diretora-presidente da Agência Nacional
de Águas (ANA), Christianne Dias, comentou a importância da defesa do papel das mulheres na gestão da água. “Eu tenho essa responsabilidade e fico
feliz de ser a porta-voz de muitas mulheres”, dis-
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se, a respeito das mulheres em locais de tomada
de decisão.
Participaram da sessão também a socióloga
brasileira Rosana Garjuli, a representante da TeMattahiappo Indigenous Research Organization
(Nova Zelândia), a representante de Myanmar,
Khin Ni Ni Thein. O painel foi coordenado pela
vice-presidente da Women for Water Partnership,
Margarida Yassuda, com moderação de Alice Bouman-Denter (Holanda), integrante da Comissão do
Fórum Cidadão.
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE AFETADA É FUNDAMENTAL NA RECUPERAÇÃO DO DESASTRE DE
MARIANA
O maior desastre ambiental da história do
Brasil, conhecido como desastre de Mariana, também foi debatido durante o Fórum. O foco foi no impacto causado nos recursos hídricos e nas soluções
encontradas para restaurar a qualidade da água e da
vida das comunidades afetadas.
O advogado-geral do estado de Minas Gerais,
Onofre Alves Batista Junior, apresentou o cenário
novo que se formou no momento pós-acidente e
as providências tomadas à época. Segundo sua avaliação, à época “estávamos diante de um problema
muito maior do que as instituições estavam preparadas para lidar”.
Segundo ele, somente com uma atuação matricial articulada de vários legitimados é possível
construir uma solução para um desastre dessa magnitude. “Essa atuação, evitando que pontas tomem
iniciativas isoladas, precisa ser feita”, observou.
A coordenadora do Departamento de Hidrologia – Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Alice Silva Castilho, compartilhou a experiência da CPRM na
atuação pós-desastre e ressaltou a importância de
ter um protocolo de ação institucional e entre as instituições para desastres ambientais.
Alice mostrou que os parâmetros monitorados
pela CPRM nas estações da calha do Rio Doce, três
vezes ao ano, indicam que a turbidez (medida que
identifica a presença de partículas em suspensão na
água, que afeta sua transparência) ainda está acima
dos valores registrados antes do rompimento da barragem.
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Luciane Teixeira, presidente do Comitê da Bacia do Rio Doce, defendeu a importância da atuação
integrada para que sejam buscadas ações efetivas.
“Existem várias ações acontecendo, temos que tentar
articular para que elas sigam o mesmo caminho e
uma fortaleça a outra. É isso que buscamos”.
Luciane também esclareceu que a população
tem representação nos debates. “Hoje a gente encontra na bacia todos os atores que estão tentando resolver as questões que já existiam e as que surgiram”.
Roberto Waack, diretor-presidente da Fundação
Renova, listou as diversas ações feita pela fundação
para recuperar a área atingida. “As ações envolvem
várias frentes, como o manejo (retirada) de rejeitos,
a gestão hídrica para recuperar a qualidade da água,
o trabalho para entender o impacto e como fazer a
reparação da biodiversidade, bem como monitorar a
qualidade da água ao longo do rio”, citou.
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De acordo com ele, são 92 unidades de monitoramento já instaladas e o desafio é traduzir os
mais de 120 parâmetros de monitoramento que são
coletados nesse processo e serve de base para avaliar
a qualidade da água. “Esse é processo de longo prazo
e só pode ser construído em conjunto com a população no desenho, na execução e no monitoramento”,
enfatizou.
A Renova foi fundada após a assinatura do
Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC) entre a Samarco, empresa responsável pela
barragem rompida, e o poder público. Em linhas
gerais, o sistema de governança funciona por meio
de um comitê interfederativo, um conselho diretivo,
um conselho consultivo, que traz a voz das pessoas
que foram diretamente atingidas, academia e outros
atores; além de órgãos de apoio, como o painel de
especialistas, e a auditoria independente, que acompanha a realização das ações.

VILA CIDADÃ
Na Arena da Vila Cidadã, espaço destinado a
rodas de conversas, apresentações teatrais e ações
de educação ambiental, foram apresentados projetos regionais importantes sobre agricultura sustentável. Numa dessas rodas de conversa, foi apresentado o projeto que resgata o valor das Plantas
Alimentícias não Convencionais (PACNs). São espécies que muitos conhecem, mas poucos sabem
que podem ser consumidas, como, por exemplo,
ora-pro-nóbis, maracujá do mato, capuchinha e
trevo. Para dialogar sobre o tema, Nuno Braga,
pesquisador da Embrapa, e a nutricionista Deise
Lopes, falaram sobre o plantio destas espécies, que
têm um uso reduzido, além de serem resistentes e
não necessitarem de agrotóxicos para se desenvolverem, e, sobretudo, são resistentes e nutritivas, o
que também ajuda nos cuidados da água que compõe o nosso corpo.
Nuno Madeira reforçou a importância de tornar o plantio das PANCs algo constante e se criar um
banco comunitário permanente. “Eu trabalho para
que essas espécies sejam valorizadas, para isso, é
preciso tornar a produção estável, para domesticar
a espécie e fazer um plantio monitorado”, afirmou.
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Madeira explicou, ainda, que esse tipo de plantio respeita as características locais e fortalece a comunidade. Ele levantou, inclusive, que elas também podem ser usadas para alimentação animal. Deise Lopes,
por outro lado, ponderou acerca dos micronutrientes.
“Os alimentos que consumimos, muitas vezes não contêm esses micronutrientes, necessários para o corpo
humano. “O alimento é muito mais que nutriente, é
lembrança, é vínculo, é cultural e é fundamental para o
nosso senso de comunidade”, explicou.
O FÓRUM - O Fórum Mundial da Água mantém sua relevância por levar a agenda de discussão
política a nível regional/nacional e global. A troca de
experiências, exemplos de legislação, boas práticas,
compartilhamento de preocupações que transcendem barreiras nacionais, posicionamento em tópicos
antes ignorados pela agenda política global, além da
relevância de manter não só a agenda ambientalista, mas o protagonismo dos recursos hídricos nessa
agenda, fazem do Fórum Mundial da Água um evento fundamental para que os governos se empenhem
cada vez mais pela manutenção do ecossistema e da
gestão da água.
O próximo Fórum Mundial da Água acontecerá em 2021, no Senegal.
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Entrevista
O QUE PENSA

José Luiz Penna
José Luiz Penna (PV/SP) é presidente
nacional do Partido Verde desde 1999.
É filiado do PV desde 1988. Em 2008,
elegeu-se vereador e, em 2010, deputado federal, ambos pelo estado de São
Paulo. Nasceu em Natal, capital do Rio
Grande do Norte, mas é mais identificado por seus laços e origens baianos.
Além da política, investiu na área artística e cultural, militando no teatro, na
música e no cinema. Em 2017, assumiu
a Secretaria de Cultura do estado de São
Paulo. Desincompatibilizou-se no início
de abril para concorrer a uma vaga na
Câmara Federal nas eleições desse ano.
Penna acredita que o exercício da política
se dá entre o ativismo e a prática institucional.

“Temos que derrubar essa cláusula
de barreira no voto”, diz Penna
Para o presidente nacional do PV, José Luiz
Penna, nessas eleições, para obter êxito,
o partido deve adotar um discurso tático,
tendo em vista seu plano programático e
estratégico.
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Pensar Verde: Quais as expectativas para as eleições deste ano?

das fake news – como o sr. avalia a consolidação das
campanhas eleitorais nas redes sociais em 2018?

José Luiz Penna: Acredito que lei eleitoral vigente, produzida com espírito pouco democrático – justamente
por buscar o enxugamento artificial do quadro partidário em nome da governabilidade – é uma mentira.
O que acontece é que essa proliferação de partidos sem
sentido algum decorre de uma ficção que é o presidencialismo de coalizão ou de cooptação, como queiram.
É uma distorção de que se nutre o sistema para poder
sobreviver, para garantir a governabilidade a partir do
esfacelamento partidário. Defendemos a pluralidade
partidária e o direito da sociedade de produzir quantos
partidos sua inspiração mandar. Evidentemente dentro
de um contexto de legitimidade e correlação de forças.

José Luiz Penna: É inegável que as redes sociais
terão mais força agora do que na eleição passada.
Mas não acredito que seja um fator que vá definir
o pleito. É preciso fazer uma distinção: as redes
têm um significado maior nas eleições majoritárias. Nas proporcionais, as redes já não têm o
mesmo peso. Acredito que o que conta para quem
concorre a uma vaga no legislativo ainda é o corpo a corpo físico, não precisamente o virtual, sem
abrir mão dele, claro...

Pensar Verde: Com o início dos resultados da Operação Lava Jato e a prisão de vários dos envolvidos,
como o sr. acha que será o comportamento do eleitor
este ano? Mais consciente, fiscalizador, exigente?
José Luiz Penna: Eu não tenho nenhuma expectativa
favorável a uma maior seletividade do voto. Acho que
temos que brigar voto a voto com as forças conservadoras que avançam no Congresso. O PV se empenha para
eleger uma expressiva bancada na Câmara dos Deputados e lograr êxito diante dessa cláusula de barreira.
Pensar Verde: Com a fragilidade no uso de dados
das pessoas nas redes sociais e a possível manipulação de informações – inclusive com a proliferação

Pensar Verde: O que as pessoas que estão encarando o desafio de disputar uma eleição pelo PV
precisam ter em mente para levar o ideário verde
adiante?
José Luiz Penna: Como diria Gabeira, vamos
supor que o Brasil existe. Então acredito que
essa é uma discussão entre o tático e o estratégico. Sem ferir a estratégia, buscamos o discurso tático. Significa que é preciso ter sempre no
horizonte as nossas causas programáticas, que
são a nossa razão de ser. Temos que lutar pra
fazer valer nossos princípios. Mas devemos ter
também a exata dimensão desse eleitorado, que
tem revelado um crescente conservadorismo, e
discutir questões que a ele são permeáveis. E,
claro, isso depende muito da sensibilidade de
cada candidato.
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“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

