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EDITORIAL
Nesta 28ª edição, o Conselho Editorial seguiu duas linhas de pensamento sobre o momento do 

Brasil ao analisar os rumos da política econômica brasileira, que tem permitido avanços livres para certas 
iniciativas que não são nem progressistas, nem sustentáveis. Neste primeiro momento, falaremos sobre 
a permissão de avanço livre sobre as terras – indígenas, quilombolas e de reservas naturais – e sobre a 
liberação de agrotóxicos, que estão cada vez mais presentes nas prateleiras e nas mesas dos brasileiros.

Na segunda linha de reflexão, convidamos os deputados federais verdes para mostrarem suas 
principais bandeiras para a sociedade. Tais bandeiras, que serão defendidas na atual legislatura, não só 
refletem anseios dos eleitores, mas também significam resistência a projetos de bancadas que representam 
uma minoria pouco interessada em avanços socioambientais.

Além disso, teremos o privilégio de registrar a iniciativa histórica do Partido Verde em ir ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para brecar o avanço vertiginoso da liberação de agrotóxicos no Brasil.

Nessas linhas de reflexão, queremos mostrar que, além de atentos, os verdes estão propondo soluções 
práticas para auxiliar a sociedade a seguir resistindo na luta pela justa demarcação da terra, pela preser-
vação do meio ambiente e pela manutenção dos direitos individuais, sociais e ambientais já alcançados 
democraticamente até os dias de hoje.

Boa leitura!    

Conselho Editorial
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A política econômica brasileira, 
o avanço livre sobre as terras 
e a liberação de agrotóxicos

Na primeira parte dos debates desta edição, a revista Pensar Verde apresenta 
dois artigos complementares que vão tratar sobre o avanço livre do agronegócio 
pelas terras brasileiras, especialmente as indígenas e de conhecimentos ancestrais, 
e sobre o disparate inédito e veloz para liberar, em poucos meses, centenas de 
agrotóxicos, substâncias perigosas que põem em risco muito mais que a saúde dos 
brasileiros.

No primeiro artigo, convidamos Amairé Kaiabi Suia, indígena Kaiabi que vive 
no território indígena do Xingu. Ela conhece de perto os avanços e os retrocessos 
por que passa e já passou nos últimos anos a política indigenista. Para se ter uma 
ideia da gravidade das escolhas que o governo federal tem feito, somente nos dois 
primeiros meses do ano, mais de 8,5 mil hectares de floresta, o equivalente a dez 
milhões de árvores, foram derrubados na bacia do Xingu.

Amairé descortina, em seu artigo, as investidas contra os indígenas, a exem-
plo da tentativa de transferir a demarcação de terras para o Ministério da Agri-
cultura. O avanço da agropecuária, a grilagem e a abertura de estradas ilegais 
explicam os índices atuais, que superaram em 54% o total desmatado no mesmo 
período em 2018, quando foram detectados pouco mais de cinco mil hectares.

No segundo artigo, Donizetti Aurélio do Carmo, que é assessor técnico do Par-
tido Verde na Câmara dos Deputados, alerta para o risco eminente da aprovação 
do Projeto de Lei nº 6.299/2002, que poderá se materializar como um enorme re-
trocesso para a gestão responsável dos agrotóxicos no País. Além de desnecessária, 
perigosa e nociva, insistir em uma legislação mais permissiva, voltada à liberação 
de pesticidas, nos termos que têm sido propostos, traz riscos incalculáveis para 
toda a sociedade.

Ele explica que usar mais veneno do que é preciso afeta não somente a qua-
lidade de vida da população brasileira, mas também coloca em risco a segurança 
alimentar, hídrica e energética do País.
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O avanço no uso de agrotóxicos
> Donizetti Aurélio do Carmo

União de forças contra as investidas  
do governo federal sobre as terras 
indígenas
> Amairé Kaiabi Suia 
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União de forças contra as investidas  
do governo federal sobre as terras indígenas
> Amairé Kaiabi Suia 

As ações do presidente da República, Jair Bol-
sonaro, em relação à demarcação de terras indígenas 
têm nos preocupado muito, porque afrontam direta-
mente nossos direitos, principalmente, nosso direito 
à vida. A ameaça é constante. Sentimos certa pressão 
em vários governos, mas conseguíamos dialogar e 
garantir nossos direitos. Agora, estamos mais vulne-
ráveis do que nunca. Quando o presidente diz que a 
demarcação e a proteção das terras indígenas estão 
atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, ele está 
agindo diretamente contra nós.

Somente nos dois primeiros meses do ano, 
mais de 8,5 mil hectares de floresta, o equivalente 
a dez milhões de árvores, foram derrubados na ba-
cia do Xingu. O avanço da agropecuária, grilagem e 
abertura de estradas ilegais explicam esses índices, 
que superaram em 54% o total desmatado no mesmo 
período em 2018, quando foram detectados pouco 
mais de cinco mil hectares.

O fato é que estão fazendo de tudo para en-
trar nas terras indígenas e tirar de lá o que resta, o 
que nos resta. Nessa investida contra os indígenas 
– a exemplo da tentativa de transferir a demarcação 
de terras para o Ministério da Agricultura, ou seja, 
para as mãos de quem mais quer transformar a flo-
resta em campo, em pasto –, infelizmente, são usa-
dos argumentos que chegam a convencer até mes-
mo alguns de nós. Por exemplo, o governo vem e diz 
que essa ou aquela mudança vai ser boa para nosso 
povo, que o próprio indígena vai poder explorar a 
terra, seu território, com o agronegócio, o minério. 
Nós sabemos que isso não é verdade e sabemos o ris-
co que a floresta corre sob esse discurso. Para mim, 
é claro o resultado: se abrirmos as portas para essa 
exploração indiscriminada, nosso território não será 
mais floresta, mas apenas mais um campo, como há 
tantos e tantos outros no País, a exemplo do Cerrado 
brasileiro, já todo tomado pelo agronegócio e de for-
ma não sustentável.
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Vivo no território 
indígena do Xingu, 
onde se encontram 
16 povos (entre eles, 

Aweti, Ikpeng, Kalapalo, 
Kamaiurá, Kawaiweté, 

Kisêdjê, Kuikuro, Matipu, 
Mehinako, Nahukuá, 
Naruvotu, Tapayuna, 

Trumai, Wauja, 
Yawalapiti, Yudja).  

Entre meu povo, 
nós já sentimos que 

alguns se deixam atrair 
pela política e suas 

promessas e levam para 
a comunidade o que 
lhes é vendido como 
promissor, como algo 

bom. Por exemplo, que 
a gente vai ter renda, 
habitação, saúde... 
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 Mas, felizmente, temos muitas lideranças, 
principalmente mulheres, que lutam contra a invasão 
do agronegócio, contra a municipalização. É o que te-
mos, nossa força: a união. Só assim podemos garantir 
nosso futuro, porque como está hoje já é o suficiente 
para sentirmos os danos que virão, por exemplo, os 
efeitos da mudança climática. A chuva não vem no 
tempo certo mais e perdemos nossa plantação. Não 
conseguimos todo o alimento de que precisamos. É 
por isso que nós, indígenas de todo o Brasil, estamos 
nos mobilizando cada vez mais. Estamos sempre em 
contanto, para, assim, podermos lutar juntos e for-
talecer o movimento indígena. Unirmos nossas for-
ças é o que podemos fazer agora, levantarmos vozes, 
brigarmos por nossos direitos. E já sabemos o que 
nos espera se as mudanças preconizadas pelo gover-
no chegarem a ser implantadas de fato. Temos uma 
amostra disso, não somente aqui, mas em todos os 
demais territórios. Não é apenas nosso povo que per-
de, é a natureza, o País e o mundo. Será a destruição 
da floresta, ou melhor, do que ainda resta dela.

 

Nessa luta, temos nos 
informado, buscado 

apoio de não indígenas 
também, de pessoas 

que acreditam em nossa 
causa, pessoas que, 

se necessário, podem 
falar por nós ou ao 

nosso lado, pessoas que 
nos respeitam. Neste 
momento por que 

passa o País, para mim, 
talvez para boa parte 

de nós Indígenas, o que 
há de pior, o que mais 
agride é o desrespeito, 

a discriminação, a 
disseminação do 

preconceito, a falta 
de conhecimento e de 
reconhecimento por 

parte do presidente da 
República e dos que 
o cercam. O pior, em 

primeiro lugar, é o não 
reconhecimento de que 
os indígenas precisam 
de uma terra para, ao 

menos, tentar sobreviver. 
O Xingu é demarcado, 
mas as terras de outros 

povos não, e nos 
preocupamos com todos. 



11

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Amairé Kaiabi Suia 
é indígena Kaiabi e vive no território indígena 

do Xingu. Ativista, engajada na luta pelos 
direitos dos povos indígenas de todo o Brasil, 
ela é vice-coordenadora da Coordenação das 
Mulheres (Atix Mulheres) da Associação Terra 
Indígena do Xingu (Atix), e integra também o 

Movimento de Mulheres do Xingu. 

 Mas algo nasce disso tudo. A violação dos 
direitos da mulher em todo o Brasil fez com que as 
mulheres começassem a falar, a tomar a frente, in-
dígenas e não indígenas, e com a gente foi igual. As 
indígenas têm se mobilizado cada vez mais. Recente-
mente foi criada, dentro da Associação Terra Indíge-
na do Xingu (Atix), a Coordenação das Mulheres (Atix 
Mulheres), da qual sou a vice-coordenadora. Essa co-
ordenação foi instituída com o apoio do Movimento 
das Mulheres do Xingu, pela necessidade de ter uma 
representação das mulheres indígenas dentro da 
Atix. No início do Movimento das Mulheres do Xingu, 
éramos duas, três, quatro. Hoje, mulheres levam essa 
mobilização por todo o território, a todas as 16 et-
nias. Nessa batalha, o que temos é a união em nome 
de um só objetivo: lutar para que nosso povo conti-
nue existindo. 
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O avanço no uso de agrotóxicos
> Donizetti Aurélio do Carmo

A aprovação do Projeto de Lei nº 6.299/2002 
pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
em 25 de junho de 2018, poderá se materializar 
como um enorme retrocesso para a gestão res-
ponsável dos agrotóxicos no País. Espera-se um 
aumento desnecessário do consumo de venenos 
dos pontos de vista ambiental, agronômico, econô-
mico e, principalmente, da saúde. Se hoje o Brasil 
já é um dos maiores consumidores de agrotóxicos 
do mundo, a situação resultante com a mudança 
pode se configurar como uma tragédia. A mudança 
proposta na legislação, se consumada, certamen-
te acarretará danos à saúde e ao meio ambiente, 
com efeitos sobre a economia e a sociedade de um 
modo geral.

Vale salientar que, mesmo ainda sem a apro-
vação da legislação proposta, as autorizações para 
importações de ingredientes ativos; permissões para 
a inclusão de manipuladores e formuladores de pes-
ticidas; além da expedição de vários atos de registros 
e solicitações recentes estão sendo emitidos em um 

ritmo alucinante, alcançando, de janeiro até o dia 
21 de maio de 2019, por exemplo, 169 produtos dos 
quais mais de 50 são classificados como altamente 
ou extremamente tóxicos.

A avaliação e concessão do registro dos pesti-
cidas, em apenas um locus, modifica profundamen-
te o atual sistema, que é, corretamente, tripartite, ou 
seja, o Ministério da Agricultura é responsável pela 
eficiência agronômica e a concessão em si do regis-
tro; o Ministério do Meio Ambiente é responsável 
pela avaliação de periculosidade ambiental, efetua-
da pelo Ibama e o Ministério da Saúde é responsável 
pela saúde humana e pela toxicologia, efetuada pela 
Anvisa nos termos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989 e do Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002.

Ocorre que a tendência mundial é, justamen-
te, contrária ao que está sendo proposto, com a valo-
rização da participação, cada vez maior, dos órgãos 
ambientais e de saúde na concessão do registro para 
pesticidas.
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Conforme apontado pela Anvisa, entre 2000 e 
2010, o consumo desses pesticidas no País apresen-
tou crescimento de 190%, ao passo que o crescimento 
mundial foi de 93%. Esse crescimento exorbitante faz 
com que detenhamos 19% da participação no mer-
cado internacional, enquanto os Estados Unidos da 
América, país com área de cultivo superior à brasi-
leira, responde por 17% do mercado internacional de 
agrotóxicos.

Brasil

EUA

Demais países

19%

17%

64%

Estimativas da participação do Brasil e dos EUA no 
mercado mundial de agrotóxicos - produtos formu-
lados - 2010

Com efeito, 
perderemos 

em segurança 
socioambiental, 

permitindo que a 
nossa astronômica 

média de consumo de 
agrotóxicos, que nos 
coloca como um dos 
campeões mundiais, 
hoje, com consumo 

de 7,0 litros por 
habitante/ano, possa 
aumentar ainda mais, 

com repercussões 
diretas ao meio 

ambiente e à saúde 
humana. 
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O Inca ressalta que a “presença de resíduos de 
agrotóxicos não ocorre apenas em alimentos in na-
tura, mas também em muitos produtos alimentícios 
processados, como biscoitos, salgadinhos, pães, cere-
ais matinais, lasanhas, pizzas e outros que têm como 
ingredientes o trigo, o milho e a soja, por exemplo. 
Ainda podem estar presentes nas carnes e leites de 
animais que se alimentam de ração com traços de 
agrotóxicos, devido ao processo de bioacumulação”.

O mesmo INCA também afirma que, desta 
forma, é necessário diminuir a utilização de agrotó-
xicos para reduzir os índices de câncer no País. De 
acordo com o Instituto, há dois tipos de intoxicação: 
as agudas, decorrentes do contato direto com o pro-
duto, prejudicando principalmente o agricultor, com 
irritação de pele e olhos, coceira, vômito, diarreia, 
espasmos, convulsões e até a morte; e as crônicas, 
decorrentes da contaminação prolongada e que po-
dem afetar qualquer pessoa, levando a infertilidade, 

O Instituto Nacional do 
Câncer José Alencar Gomes 

da Silva (Inca) apresenta 
uma relação direta entre 
o aumento dos casos de 
câncer e o aumento do 

consumo de agrotóxicos. 
Os estudos rotineiramente 
apresentados pela Anvisa, 
mostrando um aumento 
de resíduos de pesticidas 

em vários alimentos, 
certamente, mostrarão 
uma realidade ainda 
mais desfavorável aos 

consumidores. 
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impotência, aborto, malformações, desregulação 
hormonal, efeitos sobre os sistemas imunológico e 
nervoso central, além de causar câncer. 

Entre os agrotóxicos considerados como can-
cerígenos, temos o glifosato, um dos herbicidas 
mais amplamente usados em todo o mundo, sendo 
capaz de danificar o DNA de mamíferos; o mala-
thion, inseticida com potencial para aumentar o 
risco de câncer da próstata; o diazinon, inseticida 
com potencial para aumentar o risco de câncer de 
pulmão; o parathion, inseticida classificado como 
um possível agente cancerígeno, sujeito a restri-
ções em certos países; e o tetraclorvinfos, insetici-
da classificado como um possível agente cancerí-
geno, sujeito a restrições em determinados países.

Destacamos o caso das abelhas, principal in-
seto polinizador, portanto de extrema importância 
para a alimentação humana, composta em cerca de 
dois terços por plantas polinizadas. A Autoridade Eu-
ropeia para a Segurança Alimentar (EFSA, European 
Food Safety Authority) evidencia a ameaça de três 
pesticidas para populações de abelhas, a clotianidi-
na, o imidacloprido e o tiametoxam, todos liberados 

no Brasil. O professor e pesquisador Dr. Lionel Segui 
Gonçalves aponta a utilização dos agrotóxicos como 
o principal causador da Desordem do Colapso das 
Colônias (CCD), ouseja o desaparecimento e a mor-
te das abelhas. Esta situação, inclusive, ensejou, por 
parte do Ibama, a publicação da Instrução Norma-
tiva nº 02/2017, que condiciona registros de agrotó-
xicos à apresentação de informações que permitam 
o uso adequado desses produtos, sem efeitos que 
comprometam a sobrevivência, a reprodução e o de-
senvolvimento das abelhas.

Por oportuno, 
precisamos enfatizar 
que a França acaba 

de proibir a utilização 
dos cinco pesticidas 

neonicotinóides ligados 
à morte de abelhas, 

incluindo à lista da EFSA 
o tiaclopride 

e o acetamipride.  

O agronegócio é o principal demandante dos 
agrotóxicos. Sua utilização se dá, essencialmente, 
com o objetivo de compensar a perda de produtivi-
dade provocada pela ocorrência de pragas e doenças 
nas culturas, assim como pelos efeitos adversos da 
degradação do solo. Apesar disso, a agricultura fa-
miliar tem papel mais importante na produção de 
alimentos e na geração de empregos no campo, uma 
vez que a produção oriunda do agronegócio é des-
tinada, prioritariamente, para a exportação, objeti-
vando a fabricação de ração no primeiro mundo, e 
seu alto grau de mecanização esvazia o argumento 
de que precisamos de mais pesticidas para aumentar 
a produção de alimentos.
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Realmente, além da sua participação expressi-
va no número de pessoas ocupadas no campo, a agri-
cultura familiar a qual pela sua natureza, demanda e 
usa menos produtos químicos, é a principal respon-
sável pela comida que chega às mesas das famílias 
brasileiras, representando cerca de 70% dos alimen-
tos consumidos em todo o País. 

Ademais esta argumentação fica ainda mais 
fragilizada e controversa, uma vez que a realidade é 
bem outra. Temos muitos produtos registrados para 
uso no País, para as diversas culturas voltadas para 
a exportação e para diversas fitopatologias, inclusive 
bem mais do que nos Estados Unidos e em países da 
União Europeia. Citando apenas o exemplo da soja, 
temos 35 produtos aprovados no Brasil, dos quais 26 
já foram banidos do continente europeu. Um absur-
do que se repete para as culturas de café, citrus, cana-
-de-açúcar e milho. 

Certamente, em pouco tempo, perderemos es-
paço neste competitivo mercado da exportação de 
commodities simplesmente por não ofertarmos pro-
dutos com certificação de origem e em total desar-
monia com uma economia verde, e, principalmente, 
por utilizarmos cada vez mais pesticidas proibidos 
nos países importadores. 

Em tempo, destacam-se três pontos que 
hoje amplificam os riscos da utilização dos agro-
tóxicos e que precisam, a bem dos interesses di-
fusos de toda a sociedade, ser revistos: a) o Bra-
sil realiza pulverizações aéreas de agrotóxicos e, 
devido à dificuldade de controlar variáveis como 
o vento, ocasionam dispersão destas substâncias 
pelo ambiente, contaminando amplas áreas e 
atingindo populações; b) a concessão de isenções 
de impostos à indústria produtora de agrotóxicos, 
incentivando cada vez mais o crescimento dessa 
atividade e c) o fato de o Brasil permitir o uso de 
agrotóxicos já proibidos em outros países. 

Também ao tratar estes 
perigosos produtos como 

meros insumos para a 
agricultura, certamente 

estaremos evando as 
pessoas, principalmente 
o pequeno produtor, a 
acreditarem que esses 

produtos são inofensivos.  
Hoje, mesmo como todos os 
cuidados, ainda é usual ver 
embalagens de agrotóxicos 

sendo utilizadas como 
recipientes para armazenar 

água, alimento e ração 
animal ou até mesmo como 

brinquedo para crianças. 

Precisamos aprender com nossos erros. Essa 
visão é compartilhada por diversos órgãos do setor 
público, tais como Anvisa, Ibama, MPF, INCA, Fio-
cruz, MPF, DSAST/MS, ONU, DPU, SBPC, entre outros, 
e por organizações não governamentais em defesa 
da saúde e do meio ambiente, que publicaram um 
manifesto, assinado por 329 organizações, alertando 
a sociedade sobre os retrocessos e perigos presentes 
nesta proposta. 
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Comparação mostra quantidade de agrotóxicos usados no Brasil  
por tipo de cultura e quantos são proibidos na União Europeia 

Liberados no Brasil

CAFÉ CANA-DE-AÇUCAR CITRUS MILHO SOJA

Proibidos na União Europeia

Liberados aqui e proibidos na União Europeia
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Necessário enfatizar que os interesses difusos 
de toda a sociedade, representados por uma melhor 
qualidade de vida, por um meio ambiente sadio e 
uma população protegida, em termos de saúde pú-
blica, precisam, neste caso, prevalecer sobre os inte-
resses particulares da indústria química de pesticidas. 

Para aumentar a produção, precisamos inves-
tir na recuperação dos milhões de hectares de terras 
degradadas, desenvolver novas tecnologias voltadas 
para o aumento da produtividade e para o avanço 
sobre o controle biológico das pragas e não, simples-
mente, aumentar a oferta de pesticidas.

Por outro lado, a introdução, na proposta 
aprovada, do conceito subjetivo de risco inaceitá-
vel, extrapolando os limites da responsabilidade e 
do bom senso, faz com que produtos classificados 
como impeditivos de registro e já banidos em países 
do primeiro mundo pelo risco real que representam 
em termos mutagênicos, cancerígenos e ambientais 
venham a ser registrados e apresentados como de 
“risco aceitável”.

A introdução de vários outros dispositivos que 
negligenciam a proteção à saúde humana e ao meio 
ambiente, tais como o advento do registro temporá-
rio e o registro por similaridade para produtos já re-
gistrados em países da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico - OCDE, faz com que 
os riscos advindos desta proposição se materializem. 
Aqui, precisamos comentar que o registro por simi-
laridade não apresenta a devida reciprocidade em 
termos das dezenas de produtos proibidos e banidos 
nestes mesmo países da OCDE!

Os mecanismos 
presentes na nossa 

legislação são suficientes 
para, em um caso de 

necessidade, autorizar a 
utilização emergencial 
de um determinado 

agrotóxico, mesmo que 
ainda não registrado, 

para fazer frente a uma 
determinada praga. 
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O substitutivo 
aprovado em vários 

pontos além das 
inconsistências 

socioambientais e 
técnicas também 

agridem importantes 
dispositivos 

constitucionais, tais 
como o comando 

do artigo 225, 
inciso V, que impõe 
ao poder público 

controlar a produção, 
a comercialização 
e o emprego de 

técnicas, métodos 
e substâncias que 
comportem risco 

para a vida, a 
qualidade de vida e o 

meio ambiente.

Concluímos, por tudo isto, como desnecessá-
ria, perigosa e nociva uma legislação mais permis-
siva, voltada à liberação de pesticidas, nos termos 
propostos, com riscos incalculáveis para toda a so-
ciedade. 

Neste particular, precisamos entender que, 
ao usarmos mais veneno do que é preciso, esta-
mos atentando não somente contra a qualidade 
de vida de todos nós, mas também contra a segu-
rança alimentar, hídrica e energética, pois, além 
da além da contaminação dos corpos hídricos, não 
podemos esquecer que a água é o principal insu-
mo para a agricultura.

Portanto, o registro dos pesticidas, com par-
ticipação efetiva dos setores de saúde e meio am-
biente, e não como coadjuvantes meramente consul-
tivos, é  procedimento básico obrigatório de controle 
a ser exercido pelo poder público, em atenção aos 
dispositivos constitucionais que regem a matéria. 
Não cabem, portanto, modificações que não sejam 
as que busquem o aprimoramento desta tarefa; que 
contemplem os diplomas e as ações necessárias à 
prevenção dos impactos à saúde humana, à fauna 
e aos recursos ambientais de uma forma geral; que 
fortaleçam esse sistema e possibilitem aos órgãos 
responsáveis pela avaliação meios materiais e huma-
nos necessários para uma resposta mais rápida e se-
gura, garantindo os insumos realmente necessários 
para a agricultura, mas, acima de tudo, valorizando 
e preservando a vida. 

Donizetti Aurélio do Carmo
engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, 
especialização em economia rural e asses-

sor técnico da liderança do Partido Verde na 
Câmara dos Deputados desde maio de 2004.
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As principais bandeiras da 
bancada verde para a sociedade

Investir na primeira infância 

A líder do PV na Câmara dos Deputados, 
deputada federal Leandre Dal Ponte (PV/PR), 
acredita que investir na primeira infância deve 
ser prioridade no Brasil. Estudos recentes da 
Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (UNESCO) mostram 
que os primeiros seis meses de vida são deci-
sivos para determinar o que a pessoa será ao 
longo da vida. Por essas e outras, Leandre esco-
lheu olhar com mais cuidado para a primeira 
infância e fez dessa a principal bandeira de seu 
mandato. A partir de sua participação em 2016 
no Programa Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância, na Universidade 
de Harvard, seu objetivo passou a ser chamar 
a atenção da sociedade e do parlamento para 
a importância de desenvolver habilidades emo-
cionais e sociais já nos primeiros anos de vida e  
torná-los mais igualitários entre todas as crian-
ças. Ainda em 2016, a partir de seus esforços, 

As bandeiras dos deputados verdes estão em  consonância com as neces-
sidades da sociedade. Cuidados com a primeira infância, saneamento básico, 
educação e bem-estar animal são os assuntos que os verdes do Congresso de-
fendem nesta legislatura. 
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foi sancionado o Marco Legal da Primeira In-
fância (Lei Federal 13.257/16), considerada uma 
das legislações mais modernas e avançadas do 
mundo no que diz respeito aos direitos funda-
mentais da criança. 

“Uma criança não é responsabilidade 
apenas dos pais. O futuro de uma criança é res-
ponsabilidade de todos”. Com essa defesa, a 
deputada Leandre e sua equipe, no âmbito das 
oportunidades de desenvolvimento da primeira 
infância criadas com a aplicação do Marco Le-
gal, conceberam o programa Universidade da 
Criança, que promove a mobilização de todos 
os setores da sociedade para ter como resultado 
o combate às desigualdades com foco na forma-
ção de cidadãos de bem. Este ano (2019), Lean-
dre foi eleita para presidir a Frente Parlamentar 
Mista da Primeira Infância que atualmente in-
tegra mais de 240 parlamentares. 

Saneamento é vida

O deputado e coordenador da Frente 
Parlamentar Mista de Saneamento Básico, 
Enrico Misasi (PV/SP), elencou como princi-
pal bandeira de seu mandato a moderniza-
ção do marco legal do saneamento básico e a 
construção de políticas públicas para mudar 
a preocupante realidade brasileira quanto à 
oferta desse serviço tão fundamental a todos. 

Uma de suas motivações para escolher 
essa bandeira é o abismo brasileiro: é a oita-

va economia do mundo, mas 106º em sane-
amento básico. “Para se ter uma ideia desse 
abismo, temos hoje 104 milhões de brasileiros 
sem serviços de esgoto e 35 milhões sem aces-
so à água tratada”, alerta o deputado. Corro-
borando esses dados, o Instituto Trata Brasil 
afirma que o Brasil é o país do desperdício: 
38,29% do volume de água são desperdiçados 
no processo de distribuição para a população.

Em consonância com a principal ban-
deira da deputada Leandre sobre os cuidados 
com a primeira infância, dados recentes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam 
que uma em cada quatro mortes de crianças 
no mundo é causada justamente pela falta de 
saneamento básico. Analisando os quatro ei-
xos das políticas de saneamento básico, um 
deles diz respeito à gestão de resíduos sólidos. 
Nesse aspecto os números brasileiros também 
são assustadores. O Brasil possui três mil li-
xões a céu aberto funcionando em 1.600 ci-
dades. Apenas 3% dos resíduos são reciclados 
e, além de sermos o 4º maior produtor de lixo 
plástico do mundo, estamos entre os países 
que menos recicla esse tipo de lixo: apenas 
1,2% é reciclado. Com esses números estarre-
cedores, foi criada a Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa do Saneamento com a adesão 
de mais de 250 deputados e senadores com o 
objetivo de fomentar um diálogo permanente 
a fim de encontrar soluções para esse proble-
ma antigo e permanente no Brasil.
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Investir na educação para gerar opor-
tunidade

O professor Israel Batista é deputado federal 
eleito na capital do País pelo PV. A educação é sua 
principal bandeira, inclusive foi a partir do traba-
lho como professor que entrou para a vida públi-
ca, quando dava aula para alunos carentes com o 
intuito de incentivá-los a entrarem na universida-
de. Esse trabalho lhe rendeu frutos que reverbe-
ram em sua primeira candidatura, ainda em 2010, 
como deputado distrital. Nesse mesmo momento, 
idealizou um dos maiores preparatórios públicos 
para o vestibular do País, o programa Bora Vencer. 
A iniciativa chegou a marca de super aulões com 
quatro mil alunos por final de semana e quase o 
mesmo número de estudantes aprovados somen-
te em universidades públicas do DF, além de ins-
tituições de outros estados e bolsas integrais em 
faculdades particulares. No total, o Bora Vencer 
beneficiou 70 mil estudantes de baixa renda do 
Distrito Federal. “Igualdade de oportunidade! Esse 
é o caminho para que jovens humildes possam al-
cançar seus sonhos e conquistar sucesso em suas 
vidas”, comemora o deputado. 

Atualmente, deputado Israel é titular da 
Comissão de Educação da Comissão Externa 
de Acompanhamento Estratégico do Ministé-
rio da Educação e assume a presidência da 
Subcomissão Especial de Acompanhamento 
do Plano Nacional de Educação. Para o dep. 
Israel, “o Ministério da Educação precisa focar 
no ensino básico fundamental para começar a 
mudar a realidade do País”. 

Defendendo quem não tem voz

Dentre as várias frentes de atuação 
Célio Studart (PV/CE), a causa animal se 
consolida como a principal bandeira do de-
putado federal. Apenas nos cinco primeiros 
meses de mandato, Célio apresentou quase 
40 projetos de lei relacionados à causa. 

Pela sua atuação nessa frente, foi elei-
to presidente da Subcomissão Permanente 
em Defesa dos Direitos Animais. Suas pro-
postas apresentadas abrangem os mais di-
versos aspectos do tema, desde a punição 
com cadeia para quem maltrata animais, 
até o incentivo ao comércio de alimentos 
veganos, estimulando a criação de uma 
nova cultura de consumo em nossa socieda-
de. Além do fim do uso de animais em circo 
e carroças. “Meu compromisso durante esse 
mandato é me empenhar para aperfeiçoar 
a legislação e suprir as lacunas possíveis 
dessa causa”. 

Para Célio, quem busca minimizar 
essa luta por não compreender seu sig-
nificado esquece que estes seres tam-
bém possuem direitos, mas não têm voz 
para fazê-los valer. Por isso, o deputado 
acredita que os animais precisam de re-
presentantes na política empenhados em 
sua defesa, seja cobrando autoridades 
sobre o cumprimento da legislação, seja 
ampliando direitos e abarcando aspectos 
ainda não contemplados no ordenamento 
jurídico. 
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Um mandato dedicado à educação 
para gerar oportunidade
> Professor Israel

Investir na primeira infância 
precisa ser prioridade para o Brasil
> Leandre Dal Ponte

Causa animal: defendendo quem 
não tem vez e voz
> Célio Studart

Saneamento é vida!
> Enrico Misasi
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Investir na primeira infância 
precisa ser prioridade para o Brasil
> Leandre Dal Ponte

Estudos recentes da Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura) mostram que os primeiros seis anos 
de vida são decisivos para determinar o que a 
pessoa será ao longo da vida. Anteriormente, a 
criança era uma grande desconhecida. Espera-
va-se que ela crescesse para, só então, se mani-
festar na sociedade e aprender. Quando as ci-
ências voltaram para o estudo dos bebês, desde 
o ventre materno, comprovaram que o período 
que compreende a primeira infância é deter-
minante para a base constitutiva do humano e 
suas relações sociais.

Desde 2016, quando participei do Pro-
grama de Liderança Executiva em Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, na Universidade 
de Harvard, nos Estados Unidos, tomei como 
uma das principais bandeiras do meu mandato 
na Câmara dos Deputados a luta para chamar 
a atenção da sociedade e do parlamento para 
a importância de desenvolver habilidades emo-
cionais e sociais já nos primeiros anos de vida 
de uma criança e tornar o começo da vida, de 
todas as crianças, mais igualitário.

Ainda no ano de 2016 foi sancionado o 
Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal 
13.257/16) no Brasil: uma das legislações mais 
modernas e avançadas do mundo no que diz 
respeito aos direitos fundamentais da criança. 
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Contudo, com o conhecimento adquirido em 
Harvard e no dia a dia na luta em defesa da pri-
meira infância, percebi o desconhecimento ge-
ral da sociedade e dos gestores públicos quanto 
à existência da lei. Quem dirá de sua importân-
cia. Afinal, de que adianta uma lei tão moderna 
se não conseguimos tirá-la do papel?

Percebi que, mais do que divulgar a 
lei, precisava sensibilizar e capacitar lideran-
ças sobre a importância de tudo aquilo que 
eu defendida e que, muitas vezes, me sentia 
uma andorinha sozinha. Daí surgiu o pro-
grama Universidade da Criança: Escola para 
Adultos. Se queremos mudar o futuro do nos-
so país, precisamos cuidar do começo da vida. 
Ou seja: levar o conhecimento sobre o Marco 
Legal da Primeira Infância àqueles que, ao 
menos nos primeiros anos, são responsáveis 
pelas crianças: nós.

Uma criança não é apenas responsabili-
dade dos pais. O futuro de uma criança é de 
responsabilidade de todos nós. Por isso, de-
senvolvemos uma metodologia para levar o 
conhecimento sobre o Marco Legal da Primei-
ra Infância à sociedade, formar lideranças e 
incentivar a realização de atividades que, na 
prática, promovam o desenvolvimento huma-
no a partir da atenção às crianças de zero a 
seis anos de idade.

Este trabalho, que iniciou 
em 2017 no município de 

Chopinzinho na região Sudoeste 
do Paraná, já apresenta os 

primeiros resultados e serve de 
exemplo para outros municípios, 

que começam a entender a 
importância de se investir na 

primeira infância.

No âmbito das muitas oportunidades de 
desenvolvimento da primeira infância criadas 
com a aplicação do Marco Legal, o programa 
Universidade da Criança promove a mobiliza-
ção de todos os setores da sociedade para ter 

Leandre Dal Ponte
Deputada Federal (PV)

como resultado o combate às desigualdades, 
com foco na formação de cidadãos de bem.

Em 2019, fui eleita para presidir a Fren-
te Parlamentar Mista da Primeira Infância, que 
atualmente integra mais de 240 parlamentares, 
dentre senadores e deputados federais. O plano 
de ações da Frente prevê que, para 2019, sejam 
enfocadas as atividades de acompanhamento e 
fiscalização das medidas e programas voltados 
à implementação do Marco Legal e a formula-
ção de indicadores para avaliação da eficácia 
dessas ações. Além disso, a Frente realizará 
eventos com especialistas para sensibilizar a so-
ciedade e o parlamento para a importância da 
primeira infância.

Como presidente da Frente, no início de 
junho, apresentamos a Indicação 895/2019 à 
Casa Civil da Presidência da República para 
que a primeira infância seja inserida como 
agenda prioritária e programa de abrangên-
cia intersetorial na proposta de Plano Pluria-
nual (PPA) 2020-2023 do Governo Federal.

É preciso despertar na sociedade bra-
sileira o olhar pela primeira infância e lutar 
pelo comprometimento dos gestores das es-
feras pública e privada. Só através do acesso 
ao conhecimento sobre o Marco Legal da Pri-
meira Infância é que vamos evoluir como so-
ciedade, no sentido de criar políticas públicas 
interdisciplinares, transformadoras e inspira-
doras, que promovam o desenvolvimento das 
novas gerações para garantirmos um futuro 
melhor para todos, longe da pobreza e das 
desigualdades sociais.
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Saneamento é vida!
> Enrico Misasi

Desde criança, ouço uma velha máxima 
da política brasileira: saneamento básico não 
dá voto. Com essa triste expressão em mente, 
escolhi como um dos eixos de ação no Câmara 
dos Deputados a modernização do marco legal 
e a construção de políticas públicas para mudar 
a preocupante realidade do saneamento básico 
no Brasil.

Um dado confirma a falta de prioridade 
do tema no Brasil: somos a oitava economia do 
mundo, mas ocupamos a 106ª posição quando 
o assunto é saneamento básico.

Para se ter uma ideia deste abismo, temos 
hoje 104 milhões de brasileiros sem serviços de 
esgoto e 35 milhões sem acesso à água tratada. 
Segundo o Instituto Trata Brasil, somos o país 
do desperdício: 38,29% do volume de água são 
desperdiçados no processo de distribuição para 
a população.

Em recente relatório, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) revelou que, no 
mundo, uma em cada quatro crianças morre 
em decorrência da poluição, uma degradação 
causada, entre outras coisas, pela falta de sa-
neamento básico

A falta de drenagem urbana revela nosso 
abismo social. Nesse último verão, a população 
brasileira sofreu muito com eventos climáticos 
extremos. O volume de precipitação de chuva 
foi significativamente elevado em diversas ca-
pitais. São Paulo, por exemplo, registrou, em 
2019, o fevereiro mais chuvoso dos últimos 15 
anos, segundo levantamento do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet). 

As políticas de 
saneamento são divididas 

em quatro eixos: 
abastecimento de água 
potável; drenagem e 

manejo de águas pluviais; 
coleta e tratamento de 

esgoto e limpeza urbana;  
manejo de resíduos 

sólidos.
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Enrico Misasi
Deputado federal e Coordenador da Frente 

Parlamentar Mista pelo Saneamento.

No Brasil, dados do IBGE revelaram que, 
entre 2013 e 2017, mais de 1,7 mil cidades sofre-
ram com enchentes e alagamentos. As cidades 
terão que se adaptar a esses novos desafios e re-
pensar a drenagem urbana será uma exigência 
frente a emergência climática.

Quando analisamos o quarto eixo das 
políticas de saneamento, a gestão de resíduos 
sólidos, observamos números estarrecedores. O 
Brasil possui 3 mil lixões a céu aberto funcio-
nando em 1.600 cidades. Apenas 3% dos resídu-
os são reciclados, somos o 4º maior produtor de 
lixo plástico do mundo e estamos entre os paí-
ses que menos recicla este tipo de lixo: apenas 
1,2% é reciclado. Esses números mostram a falta 
de políticas públicas adequadas que incentivem 
a reciclagem, a reutilização e a geração de ener-
gia através dos resíduos.

Foi pensando em encontrar soluções 
para problemas que atingem tantos brasilei-
ros que criamos a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Saneamento. Em apoio à inicia-
tiva, conseguimos a adesão de mais de 250 
deputados e senadores, queremos fomentar 
um território de diálogo permanente a fim de 
encontrar soluções para os problemas do sa-
neamento no Brasil. 

Já passou da hora de universalizarmos o 
saneamento básico. Não seremos o país que so-
nhamos sem antes virar essa página. É inacei-
tável que milhares de crianças ainda morram 
todos os anos de diarreia, que uma em cada três 
casas no Brasil não tenha acesso a rede de es-
goto, que milhões de pessoas convivam todos 
os anos com enchentes e alagamentos devido 
à falta de drenagem urbana. Inaceitável que 6 
mil piscinas olímpicas de esgoto sejam jogadas 
diariamente nos nossos rios e que desperdiçe-
mos os recursos naturais das futuras gerações 
em lixões a céu aberto. 
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Um mandato dedicado à educação 
para gerar oportunidade
> Professor Israel

A educação é a principal 
bandeira do mandato do 

deputado federal professor 
Israel Batista (PV-DF). Ele 

entrou para a vida pública 
ao gerar oportunidade para 

jovens carentes que sonhavam 
entrar na universidade federal.  

Ele mesmo, morador da 
periferia da capital federal, 
havia conquistado uma vaga 
na Universidade de Brasília, 
no curso de ciência política. 

Passou a dar aulas para 
que outras pessoas como 

ele pudessem frequentar os 
corredores do campus.  

O trabalho rendeu inúmeros frutos, mas 
precisava ser ampliado. Foi eleito deputado dis-
trital pela primeira vez em 2010 por uma juven-
tude que queria voz. Atuou por dois mandatos 
consecutivos na Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, quando idealizou um dos maiores pre-
paratórios públicos para o vestibular do País – 
o programa Bora Vencer. 

A iniciativa chegou à marca de super au-
lões com 4 mil pessoas por fim de semana e 
3,5 mil estudantes aprovados somente nas uni-
versidades públicas do DF – fora instituições de 
outros estados e bolsas integrais em faculdades 
particulares –, até mesmo nos concorridos cur-
sos de Medicina, Engenharia e Direito.  

O Bora Vencer foi pensado ainda em ou-
tras duas modalidades: cursinho gratuito para 
concurso público e cursos profissionalizantes. 
Os jovens poderiam estudar até entrar na uni-
versidade ou mesmo até ingressar no serviço 
público, o que de fato aconteceu. Para se ter 
um exemplo, no concurso da Secretaria de Edu-
cação do DF (2017), 1300 estudantes do progra-
ma comemoraram a aprovação. 

No total, somando-se todos que ganha-
ram uma nova profissão, o Bora Vencer benefi-
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Também é do parlamentar 
o Brasília Sem Fronteiras, 
programa de intercâmbio 
que enviou mais de mil 

crianças e jovens de escolas 
públicas para estudar em 

países como Estados Unidos, 
França, Holanda, Áustria 
e Espanha. Iniciativa que 

hoje é replicada em outros 
estados brasileiros. 

ciou 70 mil estudantes de baixa renda na capi-
tal federal. “Igualdade de oportunidade! Esse é 
a caminho para que os jovens humildes possam 
alcançar seus sonhos e conquistar o sucesso em 
suas vidas.”.

Congresso Nacional

As conquistas de dois mandatos como 
distrital ampliaram ainda mais o trabalho, que 
agora tem um novo capítulo no Congresso Na-
cional. Israel Batista foi eleito deputado federal 
em 2018 e mantém a bandeira da educação.

O parlamentar é titular da Comissão de Edu-
cação, da Comissão Externa de Acompanhamento 
Estratégico do Ministério da Educação e assume a 
presidência da Subcomissão Especial de Acompa-
nhamento do Plano Nacional de Educação. Como 
secretário-geral, lidera os trabalhos da Frente Par-
lamentar Mista de Educação. Único representante 
do Distrito Federal na Comissão Especial de Refor-
ma da Previdência, luta por aposentadoria digna 
para os professores.

Em sua trajetória como palestrante, pro-
fessor Israel ministra práticas de coaching e mo-
tivacionais para que pais, alunos e professores 
saibam lidar com os desafios do dia a dia. É au-
tor das das obras literárias “Vencer – pra quem 
vai enfrentar o Enem e outras provas da vida” e 
“Inteligência Funcional – a programação mental 
para o sucesso”.

Professor Israel
é cientista político, professor de história  

e deputado federal pelo PV-DF
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Causa animal: defendendo quem não tem vez e voz
> Célio Studart

Dentre as múltiplas frentes de atuação do meu 
mandato, a causa animal se consolida como a prin-
cipal bandeira. Quem busca minimizar esta luta por 
não compreender seu significado esquece que estes 
seres também possuem direitos, mas não têm voz 
para fazê-los valer. Além disso, muitas vezes são víti-
mas de maus-tratos e abandono em todo o País. 

Por isso mesmo os animais precisam de 
representantes na política empenhados em sua 
defesa, seja cobrando das autoridades o cum-
primento da legislação, seja ampliando direitos 
e abarcando aspectos ainda não contemplados 
no ordenamento jurídico. 

Afinal, os animais estão neste mundo conos-
co, e não para nos servir. Eles são seres sencientes e 
não podem ser tratados como coisas. Fome, frio e 
sede são exemplos de semelhanças conosco, o que 
torna a luta pelo bem-estar animal um imperativo 
moral e ético. Tenho imenso orgulho de participar 
ativamente dessa batalha diária em sintonia com 
os movimentos organizados da sociedade civil e de 
ativistas.

Apenas nos cinco primeiros meses de 
mandato, apresentei quase 40 projetos de lei 
relacionados à causa. Além disso, fui eleito, no 
âmbito da Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, presidente da Sub-
comissão Permanente em Defesa dos Direitos 
dos Animais, iniciativa que mostra a pertinên-
cia desta agenda na casa legislativa. Também 
estarei à frente da comissão especial   responsá-
vel pela análise de projeto de lei que aumenta 
a punição a quem pratica maus-tratos, fere ou 
mutila animais.  

Minhas propostas já apresentadas 
abrangem os mais diversos aspectos des-
te tema, desde a punição com cadeia para 
quem maltratar animais até o incentivo ao 
comércio de alimentos veganos, estimulan-
do a criação de uma nova cultura de con-
sumo em nossa sociedade. Fim do uso de 
animais em circo e de carroças em nossas ci-
dades também são exemplos de proposições 
de nossa autoria.
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Célio Studart
Deputado federal pelo PV-CE.

A despeito dos múltiplos 
desafios, me empenharei 

ao longo do mandato 
de deputado federal 
para aperfeiçoar a 

legislação e suprir todas 
as lacunas possíveis. 

Conto com o apoio e a 
energia dos eleitores e 
do Partido Verde nesta 

nobre missão. Unir forças 
com a sociedade civil 

organizada, instituições, 
ativistas e todos os que 
compreendem e lutam 
por mais dignidade a 
todos os seres vivos é 
o caminho para que 
consigamos alcançar 

novas conquistas.
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

PV pede a suspensão de atos que 
liberaram agrotóxicos no STF 

Dos 239 novos agrotóxicos registrados, 33 são altamente 
tóxicos para a saúde humana, contendo dose letal entre 
5mg/kg e 50mg/kg, e 63 são extremamente tóxicos, com 

dose letal abaixo de 5mg/kg

O Partido Verde entrou, do dia 27 junho, no Su-
premo Tribunal Federal (STF), com uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), 
com pedido de medida cautelar, contra nove atos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que, somente neste ano, promoveram o registro de 
239 novos agrotóxicos. A ADPF 599 está sob a relato-
ria do ministro Marco Aurélio Mello. 

A ADPF – movida quando os conteúdos mais 
importantes da Constituição Federal são desrespeita-
dos, no caso, o direito à saúde e à alimentação e a 
proteção intrínseca ao meio ambiente – justifica-se 
pelos riscos que correm a saúde humana e animal e o 
meio ambiente diante da exposição a diversos produ-
tos de alta toxicidade, e de seu consumo por meio de 
alimentos cultivados a partir dessas substâncias. Em 
apenas seis meses, foram registrados no Brasil: 

 
• 33 novos agrotóxicos altamente tóxicos para a 

saúde humana, aqueles cuja dose letal está entre 
5mg/kg e 50mg/kg; 

• 63 novos produtos extremamente tóxicos para a 
saúde humana, cuja dose letal está em menos de 
5mg/kg; 

• 115 novos produtos muito perigosos para o meio 
ambiente; 

• cinco novos produtos altamente perigosos para o 
meio ambiente.

* São considerados, aqui, os parâmetros de bioacumu-
lação, persistência, transporte, toxicidade a diversos 
organismos, potencial mutagênico, teratogênico e 
carcinogênico, da Portaria 84/1996 do Ibama. 
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Assim, o Partido Vede pede a suspensão dos efeitos dos atos (nº 1, 4, 7, 10, 17, 24, 
29, 34 e 42, todos publicados no Diário Oficial da União) até o julgamento de mérito da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
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O QUE PENSA

Entrevista

Eliane Dias
 

Pensar Verde: Você foi babá, doméstica, modelou 
cabelo, desfilou em passarela, trabalhou para 
pagar os estudos. Para se formar em Direito e 
ocupar seu lugar, seu espaço, teve de enfrentar o 
machismo dentro de casa. Diante da sua história, 
o que você tem a dizer a quem levanta a bandei-
ra da meritocracia em um país como o Brasil?

Eliane Dias: Infelizmente, não acredito em merito-
cracia. Todo mundo precisa de ajuda. Desfilei porque 
uma pessoa me viu na rua; fui babá porque alguém 
me contratou. Essa bandeira de meritocracia fica bem 
na boca de pessoas que não possuem predisposição 
para ajudar os outros. 

Pensar Verde: Você conquistou, também, seu lugar 
no mundo do rap e no espaço empresarial. Lutou 
contra o machismo inerente a esses meios e venceu. 
Hoje, comanda a  produtora responsável pelos  Ra-
cionais, grupo de seu marido, Mano Brown. O que 
você aprendeu sobre o machismo que pode ajudar 
as mulheres que lutam para serem respeitadas e 
aceitas no setor empresarial ou no mercado profis-
sional como um todo?

Eliane Dias: O que aprendi é que quanto mais eu 
entendo o feminismo, menos o machismo tem efeito 
sobre mim.  A gente consegue identificar a violência 
machista, se defender e reagir, a não sofrer tanto, 
além de enfrentar.

Pensar Verde: O machismo é um mal; o racismo, 
outro. Os dois, separados, já dificultam muito a vida. 
Como os dois juntos impactam a luta da mulher que 

Se há um termo para definir a diretora executiva da 
Boogie Naipe Produções, produtora responsável pelo 
grupo de rap Racionais MC’s, esse termo é garra. Certa 
do que queria, Eliane Dias enfrentou a vida, as dificul-
dades, o machismo, tanto no mundo do rap, quanto 
dentro de casa, e as barreiras impostas pelo racismo 
para construir uma carreira de sucesso e ser dona do 
próprio caminho. Hoje, formada em Direito, é em-
presária, feminista, ativista e, sim, também é mãe e es-
posa. Por toda sua história, pela luta contra o precon-
ceito, o abuso e o feminicídio. Eliane é exemplo e tem 
o reconhecimento de quem está nessa mesma batalha, 
que nunca foi, não é, nem será fácil. 
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nasce na periferia e quer estudar, ter uma profissão, 
chegar a ser chefe, a se sustentar sozinha, conduzir a 
própria história?

Eliane Dias: O impacto do racismo e do machismo na 
vida das mulheres negras era devastador antes dessa 
nova onda feminista. Não tínhamos nenhuma autoes-
tima. Não tínhamos oportunidade de trabalho, repre-
sentatividade. Nossa vaidade era ridicularizada, nos-
sos corpos, se “lindos”, sexualizados; se grandes, como 
éramos ridicularizadas! Nossas cores eram tratadas 
como bregas. A partir do momento em que assumi-
mos nossos cabelos e nossa autoestima, tudo está mu-
dando, mas ainda é difícil. 

Pensar Verde: As jovens da periferia têm de en-
frentar a falta de oportunidades e, muitas vezes, 
a violência doméstica e nas ruas, o racismo, o ma-
chismo, ou seja, é necessário ter muita garra para 
superar tantos obstáculos. A união de forças e o 
compartilhamento de histórias são caminhos que 
podem levar ao empoderamento dessas mulheres 
no mercado de trabalho?

Eliane Dias: Sim, a representatividade inspira. Eu gos-
to de ver as mulheres negras que rompem as barreiras 
e alcançam o que querem.

Pensar Verde: Como você vê, hoje, a juventude da 
periferia: as jovens estão mais conscientes, mais 
engajadas? Elas terão um futuro melhor?  

Eliane Dias: Existe uma parte consciente e outra que 
ainda precisa ser acolhida. A periferia está cada dia 

mais abandonada. É um projeto ter essa massa, essa 
mão de obra  disponível, ter mais analfabetos, fazer 
com sejam ainda mais massacrados, além do aumen-
to do genocídio. 

Pensar Verde: Nessa luta das mulheres negras por 
liberdade e independência intelectual e financei-
ra, por respeito, como você classifica a importân-
cia do estudo, de uma formação universitária?

Eliane Dias: O estudo é a porta de entrada para tudo. 
É fundamental na vida dos negros. 

Pensar Verde: Como as falas, a postura e as de-
cisões políticas que vêm sendo ditas e tomadas 
pelo atual presidente da República em relação à 
mulher, aos pobres, aos nordestinos, aos negros 
etc. impactam a trajetória de empoderamento da 
mulher negra no Brasil?

Eliane Dias: Ele está perdendo o tempo dele. Quan-
to mais ele bater, mais forte nós vamos ficar. Vamos 
continuar fazendo o que sempre fizemos. Continu-
aremos resistência, continuaremos buscando nosso 
lugar neste mundo que carregamos nas costas, pois 
somos a fundação desta sociedade. Carregamos nas 
costas, cuidamos, educamos, trabalhamos, zela-
mos, organizamos, sabemos da vida de todos, servi-
mos a comida de muita gente, cuidamos das roupas 
de muita gente. Sabe o que é isso, pôr toda a sua 
energia? Deixa ele perder o tempo dele. Está difícil, 
mas, depois do conhecimento absorvido, impossív-
el dar um passo atrás. O que foi eleito está é colo-
cando gasolina no fogo. 
 



“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


