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EDITORIAL
Nesta 30ª edição, a Pensar Verde traz dois assuntos fundamentais para serem analisados e discuti-

dos durante o processo eleitoral, não somente deste ano, mas também de 2022. O primeiro tópico é “Os 
verdes, as bandeiras ambientais nas eleições municipais de 2020 e o governo Bolsonaro”, tema de uma 
mesa-redonda realizada em fevereiro, na sede da Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD), em Brasília.

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, os participantes, dirigentes e representantes do Partido 
Verde de vários estados, debateram questões fundamentais para o fortalecimento da sigla. Formação 
política, coligações, cláusula de barreira, defesa do meio ambiente, resiliência das cidades, desinteresse 
na política, ausência de projetos, descrédito dos partidos e fortalecimento municipal foram alguns dos 
temas levantados.

O segundo assunto está diretamente ligado ao primeiro. Dois artigos instigam pensar sobre as 
cidades. O primeiro é um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
em parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP): “Desigualdades socioes-
paciais de acesso a oportunidades nas cidades brasileiras - 2019”, que pode ser lido na íntegra na página 
do instituto.  

O segundo artigo foi produzido por uma mestranda e um professor da Universidade Estadual de 
Minas Gerais (UEMG). Em “Arenas urbanas: o capital na contramão das cidades sustentáveis”, os pesquisa-
dores fazem uma análise sobre o desenvolvimento sustentável das cidades, com um olhar crítico ao meio 
ambiente expandido para o espaço urbano, a esfera política e o contexto cultural.

E a seção Verdes em Ação apresenta a Escola de Formação Ricardo Silva, que será lançada no dia 
26 de março, em Brasília. A escola foi instituída com base em um dos objetivos da FVHD, que é o de criar 
“centros educacionais de natureza assistencial destinados à formação política, ambiental e cultural de 
crianças, jovens e adultos”. 

Já a entrevista desta edição traz o secretário nacional de Juventude do PV e secretário-geral do 
Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), Gustavo Gama, que fala sobre as perspectivas para a juventude 
brasileira frente à política e ao meio ambiente.

Boa leitura!    

Conselho Editorial
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Fundação debate os desafios dos 
verdes para as eleições deste ano

Mais uma vez, a Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD) esteve à frente do 
debate em mesa-redonda realizada no dia 11 de fevereiro na sua sede, em Brasília 
(DF). Para tratar do tema “Os verdes, as bandeiras ambientais nas eleições munici-
pais de 2020 e o governo Bolsonaro”, foram convidados presidentes e representan-
tes do Partido Verde (PV) de diferentes regiões do Brasil.

Comandada pelo presidente do Conselho Curador da FVHD e presidente do 
Partido Verde na Bahia, Ivanilson Gomes, e pelo vice-presidente do conselho, tam-
bém integrante da Executiva Nacional, Aluizio Leite (PV MT), a mesa teve a partici-
pação do diretor-executivo da Fundação Verde e presidente do partido em Minas 
Gerais, Osvander Valadão; da ex-deputada federal pelo partido no Paraná, Rosane 
Ferreira; do presidente do PV Paraná, Francisco Caetano Martin; da secretária de 
Organização do PV Bahia, Edna França; do presidente do PV São Paulo, Marcos 
Belizário; da vice-presidente nacional do PV, deputada estadual e presidente da 
legenda no Piauí, Teresa Britto;  e do secretário de Formação do PV Rio de Janeiro, 
André Luz.  

Da mesa de abertura também participou o vice-presidente nacional do PV e 
presidente do PV DF, Eduardo Brandão. Já o fechamento contou com a presença do 
presidente nacional do partido, Luiz Penna, que falou sobre as alianças que vêm 
sendo feitas. Ele também ressaltou a necessidade de ganhar a confiança dos brasi-
leiros. “Nosso caminho é o voto na sociedade.”

Formação política, coligações, cláusula de barreira, saneamento, defesa do 
meio ambiente, resiliência das cidades, desinteresse na política, ausência de pro-
jetos, descrédito dos partidos, fortalecimento municipal e produção de alimentos 
estiveram entre os temas debatidos.
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Debates para um Partido Verde  
cada vez mais forte e necessário

Mas para enfrentar o cenário 
posto, é preciso um campo de 
alianças. Acabar com a ideia 
de que o PV é bom e todos os 
outros, não. “Isso foi a prática 
do PT durante muito tempo 
e não deu bom resultado. 
Devido ao nosso tamanho, 

à grandeza de nossos 
argumentos, das nossas 
propostas, nós estamos 

trabalhando muito em uma 
aliança em campo nacional. 
Já estou entrando na fase da 

estratégia para 2022.”

Em um ano voltado para as eleições muni-
cipais, quais os grandes temas a serem debatidos? 
Quais os principais desafios do Partido Verde? 
Como a legenda pode chegar ao Legislativo e ao 
Executivo municipais Brasil afora? Como encontrar 
coerência em debates tão polarizados? Como en-
frentar a política contra o meio ambiente empre-
endida pelo governo de Jair Bolsonaro? 

 As perguntas e as dúvidas são muitas. Mas 
também há uma imensa vontade de lutar pelo Bra-
sil, de militar por uma causa comum, de fazer o 
Partido Verde crescer e ser o grande diferencial em 
um momento em que a política e os políticos têm 
sido tão mal vistos pelos cidadãos brasileiros. 

Para o presidente do PV nacional, Luiz Pen-
na, é preciso ganhar a confiança da sociedade bra-
sileira e, para isso, é necessário ter estratégia. Pen-
na considera que, de certa forma, a situação atual 
– com o conservadorismo brutal, o negacionismo, 
o racismo explícito, o ódio aos LGBTI – é benéfica 
ao PV, porque a antítese dessa situação não é a 
esquerda tradicional. “A contradição a isso são as 
ideias avançadas de futuro, que são as ideias am-
bientalistas verdes sustentáveis.”
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Por isso, debater “Os 
verdes, as bandeiras 

ambientais nas eleições 
municipais de 2020 e o 
governo Bolsonaro” foi 
mais um passo na busca 
por respostas e caminhos 

para aumentar ainda 
mais esse capital, para um 

Partido Verde cada vez 
mais necessário ao Brasil. 

Nessa aliança, o PDT, o PSB, a Rede e o PV 
deram o pontapé inicial. “Estamos também vendo 
possibilidades de uma atuação mais contundente da 
nossa bancada na Câmara nessas alianças, fazer um 
quadro de ajuda lá, porque nossa moçada está en-
frentando dificuldades naquele mundo. Vamos fazer 
um tipo de colaboração de vínculos partidários, mas 
temáticos, orgânicos, para ver como nossas questões 
podem andar ali no Congresso, com a ajuda desses 
nossos companheiros do PSB, do PDT.” 

Com isso, o presidente diz estar muito espe-
rançoso: “Acho que temos condições de fazer uma 
boa eleição. A sociedade quer que o partido dê cer-
to. Não adianta a gente pensar um partido como o 
nosso, que não vem dos sindicatos, que não vem 
das organizações religiosas, que não vem das or-
ganizações militares... Essas vias tradicionais de 
poder, infelizmente ou felizmente, não são nosso 
caminho. Nosso caminho é o voto na sociedade”. 

 
De acordo com Penna, “essa eleição é o pé 

da outra. Se não formos bem nessa, na outra, tudo 
será um pouco mais difícil”. Porém, para ele, há 
um caminho andado. “Nós continuamos com gran-
de prestígio na sociedade brasileira. E isso é um 
capital extraordinário.” 

Mas, afinal, quais os próximos passos, por 
onde seguir, quais os principais temas a serem 
debatidos e desenvolvidos a partir de agora, de 
olho nas eleições municipais deste ano e em 
2022?
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Saneamento básico, bandeira ambiental e coligações

“Acho que um dos temas que nós não pode-
mos deixar de discutir, além dessas ilhas de calor, 
do ambientalismo urbano, é a questão do sanea-
mento básico”, declarou o vice-presidente nacional 
do PV e presidente do PV DF, Eduardo Brandão, que 
compôs a mesa de abertura do debate, no dia 11 
de fevereiro, em Brasília. Sua ponderação faz todo 
sentido, afinal, ainda hoje o Brasil tem uma enor-
me população sem acesso ao saneamento. “Nós te-
mos consciência de que se nós não cuidarmos de 
nossas águas, se nós não cuidarmos do mínimo de 
saneamento, nós vamos continuar vivendo esse ci-
clo [de doenças e problemas de saúde], que traz um 
custo enorme para a população”, acrescentou. 

Brandão lembrou que tramita em regime 
de urgência no Senado o novo marco regulatório 
do saneamento básico, o PL 4.162/2019, do Poder 
Executivo, aprovado na Câmara em dezembro do 

ano passado. Em 2019, o deputado federal Enri-
co Misasi (PV SP) integrou a comissão que discu-
tiu o projeto. “Essa é uma discussão muito rica, 
uma discussão que a população entende, porque, 
se não tiver o mínimo de saneamento, as pessoas 
terão uma enorme quantidade de doenças.” Por 
isso, para o presidente do PV DF, talvez esse seja 
um grande tema para ser debatido nas eleições 
municipais. 

Também na mesa de abertura, a deputada 
estadual Teresa Britto (PI) ressaltou que o Parti-
do Verde é necessário “porque ele tem suas ban-
deiras, principalmente a questão ambiental, com 
uma política transversal que é uma interface com 
todas as outras áreas”, o que, para ela, torna o 
partido um partido único. 

Teresa prevê que este será um ano de enor-
mes desafios, “devido à falta de coligações pro-
porcionais”, o que cria muitas dificuldades para 
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a sigla nas eleições municípios. “Eu vejo isso no 
Piauí e acredito que os demais estados também 
estão com essa dificuldade em relação a ter can-
didaturas competitivas, desde o Parlamento até o 
Executivo. No Parlamento, por não podermos fazer 
mais alianças.” 

Outro tema considerado fundamental pela 
deputada é o ambiental, por conta da própria na-
tureza do partido, que nasceu do movimento de 
luta e preservação do meio ambiente. 

Qualificação, resiliência das cidades e atrasos 

“Acho muito importante a gente fazer esse 
tipo de debate, neste ano principalmente, em que a 
eleição está sendo muito complicada, muito difícil. É 
muito importante que a gente possa ajudar a quali-
ficar politicamente os candidatos do Partido Verde”, 
iniciou o secretário de Formação do PV RJ, André Luz.

Para ele, um dos grandes problemas a 
serem enfrentados e, portanto, pautados é o 
quanto as cidades estão pouco preparadas para 
lidar com as chuvas e, também, com o excesso 
de calor.  “No caso do Rio de Janeiro, a gente vê, 
principalmente nas áreas mais pobres da cidade, 
onde mais se tem tragédias, por conta de uma 
série de ações que não são tomadas pelos mu-
nicípios e também na capital. E nós somos um 
estado que ainda tem uma cobertura vegetal ra-
zoável”, comentou.  Além da falta de estrutura e 
de ações, Luz enfatizou que muitas cidades não 
têm cuidado nem mesmo com o saneamento e 
com o lixo.

“E a gente está nesse desafio: como a gen-
te leva essa discussão da resiliência das cidades 
para a população, para a eleição? Como a gen-
te traduz isso?”, questionou. André Luz acredi-
ta que o partido sofre tanto por sua coerência, 
quanto por sua incoerência. “No Rio de Janeiro, 
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por exemplo, nós fomos muito cobrados por, em 
passado recente, termos tido deputados que de-
fendiam coisas contrárias às nossas bandeiras.” Por 
outro lado, “a gente sofre com a nossa coerência, 
porque a gente não entra com o radicalismo que as 
pessoas estão esperando”. 

Bandeira do PV há três décadas, a questão 
ambiental será tema importante nas próximas elei-
ções, uma discussão que vem ganhando cada vez 
mais força, muito por conta das ações negativas do 
governo Bolsonaro. “Nós estamos falando disso há 
30 anos. Nós não somos surfistas dessa onda. Nós 
temos história. Se há 30 anos tivessem escutado o 
que nós começamos a falar, nós não nos encontra-
ríamos na situação que nós estamos hoje no Brasil 
e essas cidades não estariam com essa falta de resi-
liência para enfrentar a crise climática.” 

Por isso, para Luz, é 
necessário aproveitar este 

momento e, exatamente por 
isso, ele ressaltou mais uma 

vez que os candidatos do 
partido têm que se qualificar, 

têm que saber responder 
sobre temas fundamentais. 
Entre eles, está a reciclagem 
do lixo. “Eu digo que é uma 

questão muito simples. É 
uma questão financeira, 

inclusive. A cada porcentual 
que você aumenta a sua 
coleta seletiva e a sua 
reciclagem, você gasta 

menos. O orçamento do  
Rio para pagar o lixo é  

algo absurdo.” 
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Ferreira disse concordar plenamente quanto 
à necessidade de encontrar candidatos comprome-
tidos com o programa do PV, “candidatos que pos-
sam se eleger e buscar soluções para os problemas 
nas cidades, porque é nas cidades que a vida acon-
tece”. Ela inda destacou: “Eu tenho que organizar 
a minha casa, a minha rua, a minha quadra, o meu 
bairro, a minha cidade, quando eu quiser organi-
zar meu país como um todo”. 

Já a ex-deputada federal pelo 
partido no Paraná, Rosane 

Ferreira, deu como exemplo 
a sua cidade e disse que ter 
um PIB alto não é sinônimo 

de avanços na temática 
ambiental. Ela contou 

que mora em uma cidade 
riquíssima, Araucária (PR), 
segundo PIB per capta do 

estado, porém, um município 
com todos os problemas 

ambientais possíveis. “Nós 
não reciclamos o nosso lixo. 
A cidade é cortada pelo rio 

Iguaçu, que nos dá a beleza de 
Foz do Iguaçu, e nós temos um 
rio que está agonizando, por 
causa dos dejetos, da falta de 

saneamento básico. Nós temos 
uma cidade extremamente 
poluída. Então, nós somos 

uma cidade rica com um povo 
com qualidade de vida muito 

pobre”, analisou.  

Mas será que é possível fazer diferente? Ro-
sane Ferreira tem certeza que sim. Ela citou o re-
sultado de quando dois integrantes do PV estive-
ram na prefeitura de Curitiba: “Eles fizeram toda 
uma modificação no cuidado ambiental da cidade, 
começando pelos rios, o que fez com que nós não 
tivéssemos mais a reincidência de alagamentos vis-
tos havia anos no centro. Então, é possível mudar”.

Ferreira também lembrou os atrasos no Bra-
sil, entre eles, a tentativa de postergar o fim dos 
lixões e a implantação dos aterros sanitários, já 
extintos há muito em vários locais do planeta, a 
exemplo de Berlim.  Isso porque não se admite en-
terrar riquezas no solo. “Nós estamos lá orgulhosos 
no Paraná porque levamos nosso lixo e aterramos 
em uma cidade mais pobre. E aterramos coisas que 
fazem falta para nós mesmos.”

A sua conclusão foi simples, direta e realista: 
“Nós temos muito por fazer. Nós precisamos trazer 
muito mais verdes [para o partido]. O presidente 
[Bolsonaro] tem que entender: nosso país só é res-
peitado lá fora por nossa biodiversidade, por nossa 
água, nossas árvores, nossas florestas. Para mim, a 
maior sandice que nosso presidente faz é não ter 
o entendimento do que é cuidar do nosso meio 
ambiente”. 

Desinteresse na política, ausência de projetos e 
educação ambiental

Vindo diretamente da tragédia das chuvas na 
cidade de São Paulo, o presidente do PV SP, Marcos 
Belizário, pontuou como “sua maior preocupação 
como cidadão, agente público, uma pessoa políti-
ca, com interesse no coletivo”, as dificuldades das 
próximas eleições: primeiramente, encontrar “pes-
soas que têm condições, pessoas preparadas, que 
poderiam se dedicar ao coletivo”. Mas ele não vê 
essas pessoas voltadas ao interesse político. “Dian-
te de todas as dificuldades que a própria política 
impõe ao agente público, as pessoas estão se afas-
tando, em todos os sentidos. As pessoas se assus-
tam. A negatividade do agente público perante a 
sociedade é muito preocupante”, ressaltou.

Outros aspectos estão relacionados às mu-
danças eleitorais: “Então nós não podemos hoje 
coligar nas eleições municipais. É a primeira elei-
ção que vai ocorrer esse tipo de evento. É uma elei-
ção que, por mais que se fale de recursos públicos, 
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para nosso partido é muito pouco. E todo mundo 
que procura uma legenda acha que vai ter recur-
sos, tanto para vereador, quanto para prefeito e 
tudo o mais”. 

Mas ainda se destacam pessoas que se dedi-
cam ao PV por uma questão de idealismo. “Está no 
sangue, verdadeiros guerreiros buscando deixar o 
partido em ordem e para tentarmos ter as suas can-
didaturas a prefeito, com uma chapa completa para 
vereador.”  No entanto, para Belizário, há um grande 
gargalo no Brasil a ser enfrentado: a falta de projetos 
para as cidades, o que requer formação. “Nós temos 
que insistir na juventude, para a próxima geração es-
tar mais preparada. A questão do lixo reciclado, por 
exemplo, é uma vergonha nacional.”

Porém, será que é possível 
correr atrás do prejuízo? Para 
o presidente do PV SP, falta 

eixo no país e é preciso que o 
partido se dedique a projetos 

e à educação ambiental, 
desde as lições mais básicas, 
em uma ação para recuperar 

o tempo perdido.

De volta ao debate, a deputada estadual Te-
resa Britto (PI) também concordou que é preciso 
encontrar pessoas que se interessem por política. 
Sobre o PV, ela salientou que a principal bandeira 
do partido é a de uma política séria, comprometi-
da com os interesses dos estados, dos municípios, 
e principalmente com a questão ambiental, por-
que cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde, 
da educação.  “Se nós temos um saneamento bá-
sico em nossa cidade, as pessoas adoecem menos, 
há mais economia de recursos. E tem como inves-
tir mais.” 

Entre as lutas a serem travadas, para ela, 
está a da produção de energias limpas e renová-
veis, para as quais o Brasil tem enorme capaci-
dade. Ainda em relação ao meio ambiente, Brit-
to citou trabalho que vem sendo desenvolvido 
no Piauí e que pode ser levado para todo o Bra-
sil, o programa Piauí na Rota da Sustentabilida-
de, que ensina a produzir alimentos orgânicos, 
tanto para consumo diário, quanto para venda, 
em maior escala. “É economicamente viável e 
é saudável. Esse projeto a gente tem levado a 
lugares bem distantes e as pessoas acordam. Fo-
mos até o celeiro do agrotóxico no Piauí. Isso é 
educação ambiental.” 

E a deputada questionou: “É difícil fazer po-
lítica com o meio ambiente? É difícil, sim. Uma 
pessoa sem casa, uma pessoa sem saúde, sem di-
nheiro... é difícil, mas você pode colocar, inserir 
essa política ambiental nessas questões, porque 
todas elas estão interligadas”. 
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Então, qual o caminho? “É possível fazer uma 
política propositiva, fiscalizadora, pelo cidadão. 
Acredito que é possível transformar essa sociedade 
e o começo é pela educação: educação ambiental, 
formal.” 

Em seu ponto de vista, é hora de ter uma 
política de construção, mas sem deixar a ambiental 
de lado, porque, para o partido, a política ambien-
tal é a principal e deve ser alinhada às demais. “E 
vá em frente, faça uma boa agenda de trabalho, 
uma política que possa construir sua cidade, saber 
o que você precisa, e vamos construir um Partido 
Verde maior, cidades mais ecologicamente corretas 
e com mais possibilidades de melhoria de quali-
dade de vida, e muita seriedade, muita ética na 
política.”

 A deputada asseverou, em seguida: “Político 
que quer se beneficiar não entre, não, que você vai 
só arranhar cada vez mais a política no Brasil”.

Descrédito dos partidos, orientação e formação 
política 

O diretor-executivo da Fundação Verde e 
presidente do partido em Minas Gerais, Osvander 
Valadão, também se ateve ao debate que aborda 
os desafios dos verdes no país para as eleições 
municipais, os quais, ele ressalta, são muitos. Ini-
cialmente, ele retornou a um período anterior à 
última eleição, que, “de certa forma, foi extrema-
mente prejudicial aos partidos, sobretudo aos par-
tidos ideológicos no Brasil, que foi essa famigerada 
cláusula de barreira”. Para o presidente do PV MG, 
a cláusula “foi extremamente nociva, porque tinha 
uma perseguição clara aos partidos ideológicos, 
patrocinada pelos grandes partidos”. 

Além do mais, quando veio a eleição, “nós 
tivemos uma curva acentuada para a direita, que 
nos feriu também”: “Feriu o Partido Verde, nos 
acertou, porque nós fomos jogados, todos os par-
tidos progressistas foram jogados em uma única 
vala, na vala comum dos desmandos do governo 
petista nos quais nós não temos nenhuma partici-
pação”. 

De acordo com ele, as consequências foram 
nefastas e perduram. “Nós tivemos nosso progra-
ma deixado de lado, a nossa história deixada de 
lado, a nossa agenda principal não foi considera-



16

Pensar Verde

da, porque nós éramos um partido que atuava no 
campo da esquerda e a esquerda foi nociva para o 
Brasil. Assim entendeu a população.”

Agora, o grande desafio é como, na eleição 
deste ano, “o Partido Verde vai mostrar para o país 
que nós temos uma agenda própria, que é mundial, 
que é universal e que independe de todo e qual-
quer outro partido. Como vamos levar isso para a 
população, dizer que temos programa para a cida-
de, propostas?”. Assim, o maior desafio é “mostrar 
de uma vez por todas que o PV tem vida própria, 
tem proposta para o Executivo, para o Legislativo”. 

Osvander também retomou a questão do 
medo de entrar na política, que, “de certa forma, 
foi banalizada, foi ferida por causa dos desman-
dos”. Assim, a sociedade não vê muito crédito nos 
partidos políticos agora. Mas na contramão do que 
vem ocorrendo, exatamente em consequência da 
política do atual governo, talvez seja o momento 
de “avançar no nosso campo principal, avançar na 
nossa agenda prioritária, naquilo que é mais caro 
dentro do nosso programa, que é a agenda am-
biental”.

Nesse sentido, o PV nacional deve pautar os 
estados, que vão pautar os municípios, com um 
“projeto de orientação política clara do que o PV 
propõe para o Brasil, se organizando nacionalmen-
te, botando a cara para estar com a sociedade, sem 

medo, até porque não temos nada que esconder, 
que tire o crédito da nossa ação, nosso histórico 
é limpo, nós temos absolutamente tudo o que a 
maioria dos partidos não têm: que é credibilida-
de. O que precisamos fazer é bom uso disso”.  

A secretária de Organização do PV Bahia, 
Edna França, que deixou sua Juazeiro e há seis 
anos está em Salvador, a convite do partido no 
estado, lembra o que muitas vezes é esquecido: 
que há 30 anos o PV vem propondo mudanças 
por perceber em que ponto o mundo estava am-
bientalmente situado. Ela, que tem atuado na 
Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Ino-
vação e Resiliência (Secis) de Salvador, que tem 
à frente o verde André Fraga, trouxe à memória 
a conferência de Estocolmo, em 1972, quando 
“o mundo percebeu que estávamos entrando em 
um colapso na questão ambiental”, ocasião em 
que foi dado início ao enfrentamento, à defesa 
do meio ambiente. 

Depois, em 2015, os países assumiram o 
compromisso com os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), mas, em 2019 e agora 
em 2020, o governo travou uma briga ideológica 
com as associações, com a sociedade civil e com 
os ambientalistas. “Como se esse enfrentamento 
ideológico fosse contribuir para qualquer avanço, 
seja na área ambiental, seja em qualquer outra 
pauta”, acrescentou França. 
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Edna França contou que o PV de Salvador 
está desenvolvendo o projeto Salvador na Roda, 
em sua segunda edição, com temas que servem de 
embasamento, de formação. Também são levan-
tadas propostas para plano de governo. “Estamos 
discutindo saúde, educação, meio ambiente, mo-
bilidade, cultura, turismo, por entender que sem 
essas pautas a gente não vai conseguir fazer man-
datos verdes voltados para esses objetivos. Tam-
bém temos orientado os demais municípios que 
pautem por esse modelo, para formar esses pré-
-candidatos para que tenhamos mandatos cada 
vez mais verdes. Porque eleger às vezes é fácil. 
Difícil é manter um mandato com a nossa cara, 
que traga respostas para as nossas questões am-
bientais e sociais.” 

Fortalecimento municipal, produção de alimentos 
e criatividade

“Acho ridícula uma questão de cláusula de 
barreira em qualquer sistema democrático, mas 
temos que suplantar isso para que o partido con-
tinue existindo. Não é possível que exista a cláusu-
la de barreira para as questões ideológicas, para 
as questões e sonhos da população.” Essa foi a 
primeira colocação do presidente do PV Paraná, 
Francisco Caetano Martin (o Chico do PV). 

“Pautando-se pelo tripé 
da sustentabilidade, os 

desenvolvimentos econômico, 
humano e coletivo, o governo 

está totalmente equivocado. Esse 
é o nosso pensamento. E como a 
gente, enquanto PV, em nossos 

estados podemos contribuir para 
esse contraponto?”, questionou. 

De acordo com ela, o PV BA, assim 
como os demais, tem encontrado 
dificuldades em desenvolver mais 
efetivamente esse enfrentamento. 
“Porém, a gente tem procurado, 

junto à militância, contribuir para 
a formação política, não apenas 

ambiental, mas nos ODS  
como um todo.”



18

Pensar Verde

Em seguida, Martin afirmou que o “nosso va-
lor fundamental é o fortalecimento municipal”. E 
questionou, ao lembrar que o governo atual apenas 
apresenta medidas inócuas, trazendo falácias: “O 
que esse governo está pensando para a frente em 
termos de alternativa renovável de energia?”.  

“Qual é a vocação do país? Será que o governo 
que está aí conseguiu visualizar a vocação do país? 
Pelo jeito, não. A vocação do país é a produção de 
alimentos. E a produção de alimentos de qualidade 
deve ser feita nos municípios, pequenos municípios e 
pequenos agricultores, para agregar valor. Ou vamos 
produzir só soja, vendida a preço de migalha para ser 
comida para porco na Europa? É preciso fortalecer a 
municipalidade”, reforçou mais uma vez. 

 
Ao final, os presentes puderam participar. 

Marcelo Silva, presidente do PV CE, considerou 
que o debate é um exemplo, porque, para ele, o 
maior desafio é o fortalecimento de uma consci-
ência cidadã, política. E aí entra a importância da 
formação. “Se a gente não tiver isso em primeiro 
lugar, que é mudar a consciência dessa sociedade, 
que a agente tem de respeitar, mas que não é a 

Para ele, os candidatos 
do PV têm que levar a 
mensagem do partido 

para os 5.570 municípios 
do país: “Porque o Brasil 

não é só capital. É o 
caboclo que está lá no 
interior trabalhando. 
É preciso fortalecer o 
local, o governo local, 
a produção de comida 
de boa qualidade, dos 

recursos e energias 
renováveis. Essa é a 

mensagem que temos 
que passar”. 

consciência da maioria que está aqui... Para mim, 
a eleição municipal é a mais importante, é onde 
tudo acontece.”  

Silva propôs que haja uma definição de 
como enfrentar as dificuldades, primeiramente, a 
falta de desejo de as pessoas se candidatarem. “As 
pessoas, em consequência dessa loucura que foi 
espalhada, que política é coisa feia, não querem 
mais se meter nisso. É muito difícil ser prefeito 
hoje. É preciso estudar, tem que entender. Fora 
a proibição das coligações para o Parlamento. É 
preciso reinventar os partidos, inclusive o nosso. É 
preciso ver como usar a criatividade, sair da mes-
mice, inovar.”
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 “O que é um partido 
político?”, questionou. 

“Ele é apenas um 
instrumento que visa 

defender o que a 
sociedade reclama. E nós 
temos um problema, que 

é um problema sério, 
eu sempre digo, é que 
a nossa geração é uma 
geração de transição. E 
essa nossa geração não 
está querendo de forma 
alguma passar o bastão.” 

Gomes citou a turma 
jovem que está vindo aí: 
“Ou a gente se adequa a 
isso, passa esse bastão,  
ou eles vão tomar das 

nossas mãos”. 

Muito além do processo eleitoral

Ao finalizar a mesa, o presidente do Conse-
lho Curador da FVHD e presidente do PV BA, Iva-
nilson Gomes, declarou que o debate serve não so-
mente para as pessoas que serão candidatas, mas 
também para o militante. “Acho que o papel da 
Fundação Verde é exatamente buscar a formação 
dos nossos militantes. Todo ano procuramos qua-
lificar nossos militantes e até mesmo nossos diri-
gentes. Porque ou a gente compreende o que está 
acontecendo em nossa sociedade, ou a gente não 
consegue guiar essa relação com a sociedade.”

Para ele, é preciso entender que o tema am-
biental é muito forte, é uma agenda, e não só do 
ponto de vista nacional. Não é uma modinha. É 
realidade. E a própria economia mundial tem gira-
do em função das questões ambientais. “Quando a 
gente fala de cidades resilientes, de iniciativas que 
a gente discute desde 30 anos atrás, que a gen-
te ainda não conseguiu resolver, são problemas 
do dia a dia, que nossos candidatos e militantes 
precisam lidar, propor políticas públicas para me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse, ao 
lembrar que o PV já foi visto como uma ONG que 
era chamada quando estavam cortando árvores, 
mas que isso mudou há muito tempo. 

Outro ponto importante é a aproximação 
das pessoas que estão morando nas periferias das 
cidades, pessoas de baixa renda que serão atingi-
das de forma mais veloz pelos efeitos da mudan-
ça climática. E o papel dos dirigentes e militantes 
do PV é abrir essa discussão, mas não somente no 
processo eleitoral. “É um erro, infelizmente, é uma 
cultura da política brasileira, dos partidos, que o 
processo eleitoral se firme nele mesmo. Acabou a 
eleição, todo mundo vai para casa. Nosso papel é 
insistir na discussão. A gente precisa buscar solu-
ções, não só nas nossas experiências administrati-
vas, mas também como militantes.”

Por fim, ressaltou ser preciso sair da lógica 
dos mandatos, do trabalho só em cima do eleito-
rado. “O que é um erro, porque o tema ambiental 
é transversal, perpassa qualquer outro tema que 
seja a bandeira do seu mandato.”
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Cidades, desigualdades 
socioespaciais e sustentabilidade

A Pensar Verde traz o trabalho “Desigualdades socioespaciais de acesso a 
oportunidades nas cidades brasileiras - 2019”, desenvolvido pelos pesquisadores 
Rafael Pereira, Carlos Kauê Vieira Braga, Vanessa Gapriotti Nadalin, do Instituto de 
Pesquisa Econômica (Ipea), e Bernardo Serra, do Instituto de Políticas de Transpor-
te e Desenvolvimento (ITDP). 

O trabalho pode ser acessado na íntegra no site do Ipea, em http://reposi-
torio.ipea.gov.br/. E este é o site do projeto Acesso a Oportunidades, que traz esti-
mativas de acesso a postos de emprego, saúde e educação por modo de transporte 
para as maiores cidades do Brasil: https://www.ipea.gov.br/acessooportunidades/. 
Na página, é possível explorar mapas interativos e baixar dados. A pesquisa utiliza 
diferentes indicadores para estimar as condições de acessibilidade urbana desagre-
gadas por grupos socioeconômicos e em alta resolução espacial.

E no artigo “Arenas urbanas: o capital na contramão das cidades sustentá-
veis”, a mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Camila Para-
chini, e o doutor em Engenharia Urbana e professor da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG), Eduardo Meireles, analisam o desenvolvimento sustentável 
no espaço urbano, a partir dos três pilares da sustentabilidade: ambiental, econô-
mico e social. 

Segundo os autores, “para que se possa considerar uma sociedade como sus-
tentável, é preciso considerar alguns fatores como segurança, educação, saúde, 
preocupações ambientais e até estilos de vida e consumo. A sustentabilidade em 
termos espaciais ainda inclui o equilíbrio do crescimento populacional, a garantia 
de áreas verdes e o controle da expansão urbana e do uso de materiais prejudiciais 
ao ambiente”. 
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Arenas urbanas: o capital na contra-
mão das cidades sustentáveis
>  Camila Parachini e Eduardo Meireles

Desigualdades socioespaciais de 
acesso a oportunidades nas cidades 
brasileiras - 2019
>  Rafael H. M. Pereira, Carlos Kauê Vieira Braga, 
Bernardo Serra e Vanessa Gapriotti Nadalin
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Desigualdades socioespaciais de acesso  
a oportunidades nas cidades brasileiras - 2019
>  Rafael H. M. Pereira, Carlos Kauê Vieira Braga, 
Bernardo Serra e Vanessa Gapriotti Nadalin

Quantos postos de trabalho alguém con-
segue acessar em menos de uma hora usando 
transporte público? Quanto tempo se leva para 
chegar até o posto de saúde ou até a escola mais 
próxima da sua casa? As respostas a essas pergun-
tas dependem diretamente das políticas de trans-
porte e de desenvolvimento urbano das cidades. 
Essas políticas determinam, em larga medida, a 
acessibilidade urbana, isto é, a facilidade com a 
qual pessoas de diferentes grupos sociais e níveis 
de renda diversos conseguem acessar oportuni-
dades de emprego, serviços de saúde e educa-
ção, atividades culturais e de lazer. No entanto, 
o tema da acessibilidade urbana tem recebido 
pouca atenção dos gestores públicos no Brasil, e 
a pesquisa sobre o tema ainda se encontra restri-
ta a estudos de casos de algumas poucas cidades. 
Isso se deve em parte a dificuldades de disponi-
bilidade de dados. 

Buscando cobrir essa lacuna, o Ipea, em 
parceria com o Instituto de Políticas de Trans-
porte e Desenvolvimento (ITDP), lança, por meio 
da publicação Desigualdades socioespaciais de 

acesso a oportunidades nas cidades brasileiras 
- 2019, o projeto Acesso a Oportunidades. O pro-
jeto tem como objetivos: i) estimar anualmente 
o acesso da população a oportunidades de tra-
balho, serviços de saúde e educação, por modo 
de transporte, nos maiores centros urbanos do 
país; e ii) criar uma base de dados abertos sobre 
as condições de acessibilidade urbana nas cida-
des brasileiras. 

O propósito é que esses dados sejam uti-
lizados por gestores públicos, sociedade civil e 
pesquisadores, no planejamento e avaliação de 
políticas públicas urbanas e de transporte. Para 
isso, o projeto combina dados de registros admi-
nistrativos, pesquisas amostrais, dados de ima-
gens de satélite e de mapeamento colaborativo 
para criar estimativas de acessibilidade em alta 
resolução espacial, gerando um material inédito 
para pesquisa e avaliação de políticas públicas 
no país.   

O texto apresenta as primeiras estimativas 
do projeto Acesso a Oportunidades, calculadas 
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em outubro de 2019. Nesta edição, o estudo in-
clui estimativas de acessibilidade a empregos, 
saúde e educação, por modo de transporte ativo 
(a pé e de bicicleta), para as 20 maiores cidades 
do Brasil, além de estimativas de acessibilida-
de por transporte público para sete grandes ci-
dades, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Curi-
tiba. O estudo faz o primeiro diagnóstico das 
condições de acessibilidade urbana nas cidades 
brasileiras e apresenta um retrato das desigual-
dades de acesso a oportunidades nos maiores 
centros urbanos do país. 

Os resultados da pesquisa mostram marca-
dos níveis de desigualdades sociais e espaciais 
de acesso a oportunidades nas cidades brasilei-
ras. Em todas as 20 cidades estudadas, a concen-
tração de atividades nas áreas urbanas centrais 
aliada à maior conectividade das redes de trans-
porte resulta em áreas de alta acessibilidade pró-
ximas ao centro das cidades. Essas áreas centrais 
contrastam com as regiões de periferia, carac-
terizadas como desertos de oportunidades, por 
apresentarem baixos níveis de desenvolvimento 
e por serem menos servidas de infraestrutura ur-
bana e transporte público. Essas desigualdades 
também se manifestam tanto como desigualda-

des por níveis de renda, quanto por cor/raça. 
Os resultados apontam que a população bran-
ca e de alta renda tem em média mais acesso a 
oportunidades de trabalho, saúde e educação do 
que a população negra e pobre em todas as cida-
des analisadas, independentemente do meio de 
transporte considerado.

As desigualdades de acesso a serviços de 
saúde e educação são menos acentuadas do que 
no acesso ao mercado de trabalho. Isso se deve, 
em parte, ao próprio planejamento da distribui-
ção de serviços públicos, que, em certa medida, 
busca aumentar a cobertura espacial das po-
líticas de educação e saúde. Por fim, o estudo 
também aponta como os sistemas de transporte 
público têm papel central para a redução das 
desigualdades de acesso a oportunidades. Essas 
desigualdades seriam significativamente maio-
res se fossem consideradas pura e simplesmente 
a distribuição espacial de serviços públicos e os 
padrões de segregação espacial da população. 

Esse retrato das condições 
de acessibilidade nas 

cidades de hoje é reflexo 
dos processos históricos de 
desenvolvimento urbano 
no Brasil. Os padrões de 
organização do espaço 

urbano e dos sistemas de 
transporte que determinam 
aquelas desigualdades, no 
entanto, não são imutáveis. 
Os níveis de desigualdade 
de acesso a oportunidades 
resultam largamente das 

formas de governança e das 
decisões de política pública 

que são adotadas nas  
nossas cidades. 
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Conheça parte dos resultados da pesquisa:

Municípios incluídos na edição da pesquisa

Elaboração dos autores.

Espera-se que este projeto abra caminhos para que futuros 
estudos aprofundem o entendimento dos mecanismos que 

determinam as desigualdades de acesso a oportunidades nas 
cidades brasileiras, e que os dados gerados ajudem a aprimorar 

o planejamento e a avaliação de políticas que contribuam para a 
construção de cidades mais sustentáveis e inclusivas. 
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Elaboração dos autores.

Os mapas apresentam a distribuição es-
pacial da proporção de empregos e escolas 
de ensino fundamental que são acessíveis por 
transporte público em menos de 60 minutos 
na cidade de São Paulo. Eles mostram como 
há grande variação espacial nas condições de 
acesso às oportunidades, e que essas desigual-
dades estão fortemente relacionadas à forma 
como as atividades estão distribuídas no terri-
tório. Por um lado, os níveis de acessibilidade 
tendem a ser consideravelmente maiores nas 
regiões próximas às áreas centrais das cidades, 
devido ao processo histórico de concentração 
de atividades econômicas e serviços de trans-
porte nessas áreas. 

Por outro, os mapas ilustram como os cor-
redores de transporte de média e alta capacida-
de, com sistemas de BRT, trem e metrô, possuem 
papel central na expansão do acesso a oportuni-
dades nas demais regiões das cidades. Na com-
paração entre atividades, observa-se, pela in-
tensidade de cor, que as atividades de emprego 
são relativamente mais concentradas no centro 
da cidade do que as escolas de nível fundamen-
tal, que estão mais distribuídas pelo território 
urbano. Isso acontece, em certa medida, porque 
o próprio planejamento da distribuição espacial 
de escolas públicas é guiado por uma visão de 
que é essencial aumentar a área de cobertura 
dos serviços de educação nas cidades. 

Proporção dos empregos e escolas de ensino fundamental acessíveis por transporte público em 
até 60 minutos – São Paulo (2019)
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Aqui, cabe destacar que o indicador cumu-
lativo de acesso a oportunidades, ilustrado no 
mapa de São Paulo, não é apropriado para se 
comparar o nível de acessibilidade entre cida-
des com tamanhos muito diferentes. Isso ocor-
re porque essa medida é extremamente sensível 
ao porte das cidades. Por exemplo, o tamanho 
do mercado de trabalho em São Paulo é muito 
maior do que em Curitiba. Assim, um nível de 
acessibilidade de 20% de todos os empregos em 
São Paulo significa um número absoluto de em-

Elaboração dos autores.

Outro indicador mais comumente utilizado 
para captar as condições de acessibilidade urbana 
é a medida cumulativa de acesso a oportunidades. 
Com base nessa métrica, o mapa de Fortaleza apre-
senta a proporção de empregos da cidade de For-
taleza que podem ser acessíveis em até 15 ou 30 
minutos de bicicleta em diferentes regiões da cida-
de. O mapa destaca uma forte desigualdade espa-
cial, existente em função, principalmente, da con-
centração de empregos na zona central da cidade. 
Na região do centro expandido de Fortaleza, por 
exemplo, é possível acessar cerca de 50% de todos 
os empregos da cidade em 30 minutos de pedalada. 

pregos muito maior do que o equivalente a 20% 
de acessibilidade em Curitiba. 

Além disso, a extensão territorial das cida-
des influencia, em larga medida, qual o tempo 
máximo de viagem que pode ser considerado acei-
tável para se calcular esse indicador. Um tempo de 
viagem de 60 minutos é mais comum em cidades 
grandes como São Paulo, ao passo que esse tempo 
seria descolado da realidade de municípios meno-
res, como Maceió ou Natal, por exemplo. 

Para o tempo de 15 minutos, identifica-se 
que somente a região central da cidade tem uma 
acessibilidade que pode chegar a aproximada-
mente 25% dos empregos, enquanto regiões pe-
riféricas (e mais pobres) sofrem com baixos ní-
veis de acesso. No contexto brasileiro, em que a 
população de baixa renda é quem mais depende 
do transporte ativo como meio de acesso ao seu 
trabalho, esses resultados apontam como o aces-
so a oportunidades por modo ativo tende a ser 
limitado especialmente nas periferias urbanas, 
onde, via de regra, há maior carência de infraes-
trutura cicloviária.

Proporção dos empregos acessíveis por bicicleta em até 15 e 30 minutos – Fortaleza (2019)
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Razão de Palma entre o número de empregos acessíveis a pé em até 30 minutos pela população 
de alta e baixa renda – 20 maiores cidades do Brasil (2019)

Elaboração dos autores. 

Obs.: População de alta renda – 10% mais ricos; 
população de baixa renda – 40% mais pobres. 

Outra maneira de entender a desigualdade de 
acesso a oportunidades nas cidades é por meio da 
Razão de Palma, que é calculada como o quociente 
entre a acessibilidade média dos 10% mais ricos da 
população e a acessibilidade média dos 40% mais 
pobres. O gráfico mostra esse quociente para todas 
as cidades do projeto em relação ao acesso a empre-
gos em até 30 minutos de caminhada. Em todas as 
cidades, os mais ricos têm maior acesso a oportuni-
dades de emprego do que os mais pobres. 

A cidade de São Paulo se destaca como a mais 
desigual de todas, com uma Razão de Palma maior 
que 9. Isso significa que o número de empregos 
acessíveis pelos 10% mais ricos da população em 

São Paulo é mais do que nove vezes maior do que 
o número de empregos acessíveis por todos dos 
40% mais pobres. Isso pode ser explicado, em parte, 
pela distribuição socioespacial de renda e oportu-
nidades e a dimensão da cidade, o que faz com que 
os pobres estejam concentrados longe das princi-
pais zonas de empregos, acontecendo o contrário 
para os ricos. 

Destaca-se também a cidade do Rio, que, 
apesar de ter grandes dimensões, apresenta uma 
das menores razões de Palma entre as cidades ana-
lisadas. Suspeita-se que isso aconteça porque o Rio 
apresenta aglomerações de população de baixa 
renda próximas ao centro da cidade, o que faz com 
que maior parcela dos mais pobres tenha maior 
proximidade e melhor acesso caminhando até os 
empregos.

Proporção dos empregos acessíveis por bicicleta em até 15 e 30 minutos – Fortaleza (2019)
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Média do tempo mínimo de viagem por bicicleta até a escola de nível médio mais próxima de 
casa segundo grupo de renda – 20 maiores cidades do Brasil (2019) 

Elaboração dos autores.

Obs.: Q5 é abreviação de quintil de renda 5, en-
quanto Q1 é abreviação de quintil de renda 1. 

O gráfico compara o tempo mínimo de 
viagem por bicicleta até a escola de nível médio 
mais próxima de casa, segundo o grupo de ren-
da, nas 20 maiores cidades do Brasil. Em todas 

as cidades, com a exceção de Brasília, são gas-
tos, em média, entre 5 e 10 minutos de bicicleta 
para chegar até uma unidade de ensino médio 
mais próxima. Vale ressaltar que, apesar de pos-
suírem portes populacionais e áreas ocupadas 
significativamente diferentes, cidades como 
Guarulhos, Fortaleza e São Paulo apresentam 
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menores resultados de tempo mínimo de acesso 
às oportunidades educacionais de ensino médio 
por bicicleta. 

Cidades como Belo Horizonte ou São Gon-
çalo, que possuem extensões de áreas similares 
às de Fortaleza e Guarulhos, por outro lado, 
apresentam tempos de acesso às oportunidades 
por bicicleta até 58% maiores. Tais diferenças 
podem ser explicadas, em parte, pela topogra-
fia dessas cidades. De maneira geral, no entan-
to, esses resultados contradizem uma concepção 
geral de que a extensão territorial das cidades 
determina o nível de acesso a oportunidades, e 
destacam a importância de políticas de descen-
tralização de equipamentos no território, para 
facilitar seu acesso e estimular deslocamentos 
por modos ativos. 

Em linha com trabalhos anteriores que 
analisam as diferenças de tempo de deslocamen-
to entre faixas de renda no Brasil, os resultados 
do gráfico evidenciam que, em praticamente to-
das as cidades, os moradores de áreas mais po-
bres (primeiro quintil de renda – Q1) precisam 
gastar mais tempo do que os mais ricos (quin-
til de renda Q5) para chegar de bicicleta até a 
escola de ensino médio mais próxima de casa. 
Cidades como Belém e Duque de Caxias se no-
tabilizam pela maior desigualdade entre faixas 
de renda. Nessas cidades, os 20% mais pobres da 
população precisam gastar em média o dobro de 
tempo dos 20% mais ricos para acessar a escola 
mais próxima de casa. 

Como exceção, estão as cidades de Brasília, 
Campinas, Salvador e São Paulo, onde a popula-
ção mais rica precisa de mais tempo que os mais 
pobres para acessar a escola. Esses resultados 
podem refletir uma presença mais marcada de 
autossegregação espacial de grupos de alta ren-
da em regiões afastadas e condomínios fechados 
nessas cidades. Por seu turno, em cidades como 
Fortaleza, Recife, Curitiba e Rio de Janeiro, não 
há diferenças significativas de tempo mínimo 
entre pessoas de baixa e alta renda. Nos casos de 
Rio de Janeiro e Recife, esses resultados refletem 
também uma maior inserção de camadas popu-
lares em regiões centrais das cidades, seja via 
histórico de zonas especiais de interesse social 
(Zeis), no Recife, seja via proximidade de algu-
mas favelas à Zona Central do Rio.

Por fim, cabe destacar, mais uma vez, uma 
limitação desse indicador, que é não considerar 
o efeito competição pelo acesso aos equipamen-
tos. Futuras análises mais sofisticadas poderão 
considerar a relação entre a quantidade de pes-
soas que conseguem acessar essas escolas e a ca-
pacidade de oferta de vagas disponíveis capazes 
de absorver a demanda.
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Arenas urbanas: o capital na contramão  
das cidades sustentáveis
>  Camila Parachini e Eduardo Meireles

Em se tratando do espaço urbano, houve 
significativa melhora da legislação com o Esta-
tuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e com 
a consequente criação de planos diretores, leis 
de parcelamento e zoneamento do solo etc. Ins-
tituições como o Ministério das Cidades, Secre-
taria de Habitação e de Mobilidade Urbana, que 
também foram criadas em decorrência do Esta-
tuto da Cidade, vieram na busca de uma melho-
ria nas condições urbanas e da vida nas cidades. 

No entanto, os conflitos urbanos latentes, 
e os capitais interessados na produção das ci-
dades, com sua forte influência sobre o espaço 
urbano, acabam por pressionar as esferas do po-
der público a agir em favor de seus interesses. 
Mesmo com toda a legislação mencionada, o 
que ocorreu foi um favorecimento dos empre-
endimentos privados, como loteadoras e cons-
trutoras, e não da qualidade da vida urbana em 
si. O programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
que retomou a ponte entre política habitacional 
e investida empresarial, também faz parte do 
cenário de desordem, já que possibilitou a cons-
trução de moradias de forma um tanto impru-

Ao propor um estudo que 
aborde desenvolvimento 
sustentável, é evidente 
que serão considerados 

os famosos pilares 
da sustentabilidade:1 

ambiental, econômico e 
social.  Porém, nos dias de 
hoje, já se pode ir além. 

É possível e desejável que 
o olhar crítico ao meio 

ambiente seja expandido 
para outros campos como 
o espaço urbano, a esfera 

política, o contexto cultural 
(FARIA, 2014).
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dente, desconsiderando o planejamento urbano, 
localidades e infraestrutura (MARICATO, 2015).

Essa forma de produção das cidades é bas-
tante insustentável. Primeiramente, porque o 
espraiamento urbano vai de encontro aos prin-
cípios de sustentabilidade ambiental (LEITE, 
2010), e depois porque essa indústria imobiliária 
é altamente dependente de incentivos e capitais 
do Estado, causando um ciclo perigoso de enri-
quecimento de poucos interesses privados, cen-
tralizando o capital (SHIMBO, 2016), elevando os 
preços de moradia, criando dependência de fi-
nanciamentos bancários para a população, entre 
outros.

Essas ações são particularmente nocivas ao 
meio ambiente, já que as cidades são os labo-
ratórios da humanidade (LEFEBVRE, 2001), são 
protagonistas no impacto ambiental, geradoras 
das ilhas de calor, focos de produção de gases 
poluentes, consumo exacerbado de recursos, e 
mais. Considerando essa urbanização crescente 
e desregrada, e a escassez paulatina dos recursos 
naturais,2 é preciso repensar a produção urba-
na, conscientizando os cidadãos da responsabi-
lidade de suas ações no domínio do espaço e do 
tempo (SEGAUD, 2016). 

Sobretudo, este artigo 
buscou sintetizar, por 
meio de uma pesquisa 

bibliográfica, as 
consequências genéricas 

do atual modelo de 
construção urbana, para 
o homem e para o meio, 
e questionar a atuação 
do Estado diante dessa 

conjuntura.

1O Triple Bottom Line, Tripé da Sustentabilidade ou ainda os Três 
Ps da Sustentabilidade (People, Planet, Profit), é um conceito 
que foi disseminado nos anos 1990, quando John Elkington se 
utilizou desses parâmetros para medir a sustentabilidade no am-
biente corporativo.

2Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA, 2009), para atender às nossas demandas, em 2030 seriam 
necessários dois planetas Terra.
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Os capitais da guerra urbana

Para que haja um entendimento dos con-
flitos agindo no espaço urbano, é preciso indagar 
quem são os sujeitos que controlam a ocupação 
do solo e as direções da cidade. Quem constrói, 
financia e possui a terra urbana? Qual é o papel 
do Estado nesse aspecto? (MARICATO, 2015).

Shimbo (2016) diz que são quatro os prin-
cipais agentes da produção habitacional urbana, 
passando pelo próprio Estado, destacando-se as 
prefeituras e as articulações políticas locais, suas 
instituições, em especial a Caixa Econômica Fe-
deral; em seguida, os agentes financeiros como 
proprietários de terra, empreiteiras, investidores 
internacionais; e, por fim, os agentes da produ-
ção em si, que são os fornecedores de materiais 
e insumos, a mão de obra do setor de construção 
civil. Esses agentes são capazes de influenciar a 
produção do espaço urbano, pois produzem em 
grandes escalas e detêm o acesso aos mecanis-
mos de distribuição do espaço.

O chamado “efeito máquina de habitar” 
(SEGAUD, 2016, p. 136) se tornou um importan-
te aparelho de dominação ideológica: vende-
-se o sonho da casa própria para manter as 
condições de funcionamento de um mercado 
imobiliário altamente especulativo, que, por 
essa característica, está fadado a ser restrito 
a uma minoria e perpetuar as desigualdades 
sociais (MARICATO, 2015). 

Mazelas ambientais da luta nas cidades

Para que se possa considerar uma socie-
dade como sustentável, é preciso considerar 
alguns fatores como segurança, educação, saú-
de, preocupações ambientais e até estilos de 
vida e consumo. A sustentabilidade em termos 
espaciais ainda inclui o equilíbrio do cresci-
mento populacional, a garantia de áreas ver-
des e o controle da expansão urbana e do uso 
de materiais prejudiciais ao ambiente (FARIA, 
et al., 2017)
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No meio urbano brasileiro, os problemas 
ambientais têm se avantajado e os poucos esfor-
ços para a resolução deles, até então, consen-
tiram o aumento desmesurado de enchentes, a 
gestão insuficiente dos resíduos sólidos e seu 
despejo inadequado no meio ambiente, a dete-
rioração dos recursos hídricos e os impactos cada 
vez maiores na saúde da população devido à po-
luição destes e também do ar. Essa situação cria 
outro campo de conflitos, que corrobora com os 
embates espaciais, já que desordens ambientais 
como enchentes e poluição muitas vezes levam à 
apropriação de territórios e vice-versa. Esse ciclo 
dificulta imensamente uma gestão mais susten-
tável das cidades ( JACOBI, 2006).

O processo de urbanização descontrolado, 
com as cidades esparsas, leva à degradação do 
meio ambiente, pois necessita de mais investi-
mentos em equipamentos urbanos como ilumi-
nação, saneamento básico, transporte público, 
segurança, entre outros. Quanto maior e mais 
espalhada a demanda urbana, maior a perda de 
ecossistemas (SHEN, PENG, et al., 2012). 

Direito à cidade e qualidade de vida

Para Ferre (2015), é impossível discutir 
sustentabilidade desvinculada de democracia, 
já que deliberação e conscientização coletiva 
são necessárias para que haja preservação de re-
cursos. E, quando pensamos em democratização 
do espaço, em geral compreendemos que esta 
seja realizada por meio da intervenção do poder 
público na criação de melhores equipamentos 
urbanos e, consequentemente, de qualidade de 
vida. Contudo, as pressões do capital imobiliário 
e as demandas habitacionais estéticas das clas-
ses mais altas acabam por transformar a criação 
de equipamentos públicos em ferramentas de 
deslocamento das populações indesejadas. Nes-
se contexto, melhoria de qualidade de vida e dos 
espaços urbanos se torna forma de segregação 
(SANTOS, 2017).

Segundo Villaça (2015), essa segregação 
urbana objetiva diminuir o tempo de desloca-
mento de certas classes sociais para fazer as ati-
vidades diárias na cidade. Como ainda não foi 
encontrada uma forma de eliminar esse tempo, 
há uma briga para que ele seja diminuído ou 
otimizado, gerando mais qualidade de vida.

Apesar desses problemas 
terem maior impacto 
nas parcelas pobres da 
população, não se pode 

dizer que todos têm 
igual responsabilidade 
na guerra urbana. Os 
capitais mencionados 

no item anterior 
geralmente pertencem 
a grupos restritos, que 

possuem certa identidade 
econômica e étnica. Esses 

grupos hegemônicos e 
seus objetivos financeiros 
vorazes são os principais 
responsáveis pela crise 

ecológica (PULEO, 2010).
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Portanto temos uma contradição: para 
que haja sustentabilidade social e ambiental, é 
preciso democratizar espaços por meio da me-
lhoria dos equipamentos urbanos, porém a me-
lhoria dos equipamentos urbanos, devido à va-
lorização do entorno, promove a gentrificação. 
Como será possível garantir o direito à cidade e 
a qualidade de vida das parcelas mais carentes 
da população diante desse paradoxo?  

Conclusões

A urbanização generalizada é um aspecto 
da sociedade mundial: existe uma apropriação 
global que é sintetizada na configuração dos 
espaços urbanos. As tentativas de ordenamento 
do espaço, de responsabilidade do poder públi-
co, deveriam trabalhar para reduzir as tensões, 
promover a acessibilidade, garantir circulações 
mais fluidas, melhoria do equipamento urbano 
e acesso democratizado à terra, avalizando as-
sim a qualidade de vida de todos os cidadãos 
(SEGAUD, 2016).

Mas até então as medidas realizadas não 
foram (e nem pretenderam ser) suficientes para 
melhorar o acesso ao transporte e à moradia, 
visto que o aumento salarial não acompanha 
o aumento de tarifas e preços de aluguéis (MA-
RICATO, 2015). Isto é, os esforços para a distri-
buição de renda são engolidos pelos reajustes e 
acabam por ir parar nos bolsos dos mesmos de-
tentores dos monopólios, que são as empresas e 
os grandes investidores.

Entretanto, se existem esforços agindo em 
direção oposta a esse existir mais gentil, é inútil 
seguir com tentativas de distribuição de renda 
sem agir na base do problema. A permissão da 
urbanização desordenada produz um ciclo infin-
dável de responsabilidades estatais para gerar 
transporte, saneamento, iluminação e outras 
necessidades de infraestrutura urbana. A guerra 
dos capitais urbanos está inviabilizando o direi-
to à cidade e a qualidade de vida, por meio de 
gentrificação disfarçada de política de acesso 
habitacional. Cabe ao poder público atuar na 
via contrária dessa corrente, regulamentando 
esses interesses, e não sendo agente financiador 
desse processo. 

 

Onde fica, nesse 
contexto, o direito à 

cidade? Lefebvre (2001) 
nos lembra que o 

direito à cidade não se 
restringe a um pedaço de 
território, envolve muito 

mais. Seres humanos 
precisam das cidades 

para suas necessidades 
de informação, de 

simbolismo, de atividades 
esportivas e lúdicas, 
ou seja, de lugares 

qualificados para essas 
práticas.

É necessário um 
planejamento urbano 
efetivo, democrático e 

inclusivo, priorizando as 
necessidades das pessoas 
(VALDIVIA, 2018) e não as 

do mercado imobiliário nas 
decisões espaciais. Somente 

com uma postura mais 
consistente do Estado será 
possível a transformação 
da vida nas cidades e o 

alcance de um urbanismo 
sustentável. 
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Fundação Verde inaugura Escola  
de Formação Ricardo Silva 

Com caráter permanente e continuado, a instituição visa à formação 
de líderes para atuação nas diversas frentes de transformação socio-

ambiental e é voltada para multiplicadores e verdes em geral
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Será inaugurada no dia 26 de março, em Bra-
sília, a Escola de Formação Ricardo Silva, instituída 
pela Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD), com 
base em um de seus objetivos, que é o de criar “cen-
tros educacionais de natureza assistencial destinados 
à formação política, ambiental e cultural de crianças, 
jovens e adultos”.

Outro ponto foi a avaliação do Conselho 
Curador da FVHD quanto à necessidade de estru-
turar uma escola de formação de caráter perma-
nente e continuado, visando à formação de líderes 
para atuação nas diversas frentes de transforma-
ção socioambiental. O objetivo é que a escola seja 
modelo de formação, complementando as demais 
atividades da instituição.

O nome destinado à escola é uma homenagem 
ao dirigente Ricardo Silva. Membro do Conselho Fis-
cal da Fundação Verde, Ricardo, falecido em 28 de 
setembro de 2019, foi um incentivador da formação 
de longa duração, apostando na educação libertado-
ra como instrumento decisivo para a construção de 
uma sociedade justa, igualitária e ambientalmente 
sustentável.

O objetivo é que a escola, na modalidade a 
distância (EAD), atue em duas frentes. Uma será per-
manente, atemporal, e conterá quatro módulos: “Ins-
trumentos para análise da conjuntura política”, “Eco-
nomia verde”, “Ecologia” e “Organização política”. A 
segunda contará com cursos segundo demandas pon-
tuais, a exemplo da formação em marketing digital 
(redes sociais) voltada para as eleições deste ano.

O público-alvo da Escola de Formação Ricardo 
Silva serão os multiplicadores, que levarão o conhe-
cimento adquirido para ser repassado nos estados e 
municípios, e os verdes em geral. 
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O QUE PENSA

Entrevista

GUSTAVO LOBO
DA GAMA

O secretário nacional de Juventude do Partido 
Verde, Gustavo Gama, eleito conselheiro nacional 
de Juventude no processo seletivo ocorrido em 
dezembro do ano passado, tomou posse em fever-
eiro último como secretário-geral do Conselho Na-
cional de Juventude (Conjuve). Ele também ocupa 
a coordenação, pela sociedade civil, da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa das Políticas Públicas de 
Juventude no âmbito do Congresso Nacional e atua 
como secretário de Finanças da Federação dos Jo-
vens Verdes da América, além de integrar a Cúpula 
Jovem do BRICS, formada por jovens do Brasil, Rús-

sia, Índia, China e África do Sul. Nesta entrevista, 
Gustavo Gama fala sobre a atuação política e am-
biental da juventude brasileira e como ela pode 
contribuir para a construção de um país mais justo 
e igualitário. 

Pensar Verde: Hoje no mundo, quando falamos 
em ativismo ambiental, o nome e a imagem que 
vêm à mente são os de Greta Thunberg. No Brasil, 
no entanto, mesmo com a questão climática sen-
do um dos principais temas neste momento, não 
temos esse protagonismo ou, se temos, ele é ainda 
incipiente. Por quê? 

Gustavo Gama: As mudanças climáticas são sentidas 
da mesma forma, mas a reação a elas tem formas di-
ferentes entre latino-americanos e europeus. Acredi-
to que, para nós, a questão climática se faz implícita 
no saneamento básico; na economia verde, que cres-
ce no Brasil a um nível superior à média mundial; 
na mudança de períodos de chuva e seca, que afeta 
diretamente o agronegócio; no planejamento urba-
no, que, a cada ano, se torna mais caótico e acom-
panhamos nos noticiários pessoas desabrigadas por 
quedas de encostas e enchentes em grandes centros. 
Recentemente, houve os incêndios na Amazônia a 
níveis jamais imaginados e os desastres ambientais 
causados pela falta de fiscalização e de responsabili-
dade na mineração, além do vazamento de petróleo 
no litoral e de infinitos outros exemplos. 

Os jovens no Brasil têm visto a questão ambiental 
com uma enorme importância, o que tem ganhado 
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clareza a cada ano que passa, enquanto a Greta é 
um ícone mundial no tema. O fato é que, apesar 
de a mídia não dar notoriedade ao assunto no Bra-
sil, temos lideranças de expressão no país fazendo 
trabalhos reconhecidos nacionalmente e interna-
cionalmente. 

Pensar Verde: Os jovens verdes estão dispostos a 
cumprir esse papel? 

Gustavo Gama: O principal ponto é que temos de 
despertar para o fato de que as mudanças climáti-
cas e o meio ambiente estão diretamente associados 
ao desenvolvimento social e econômico. A agenda 
de crescimento da juventude do Partido Verde ocu-
pando espaços importantes é um reflexo disso. Nossa 
significativa participação no Conselho Nacional de 
Juventude, às vésperas de apresentarmos um novo 
Plano Nacional de Juventude para os próximos dez 
anos, coloca a questão climática no centro da pauta. 
Temos uma Conferência Nacional de Juventude que 
é realizada por força de lei e que fará um diagnósti-
co da política no Brasil. A juventude verde pautará a 

conferência em mais de mil municípios, ou seja, 1/5 
do país. É a oportunidade de dialogarmos profunda-
mente sobre o futuro do planeta e o papel do Brasil 
nesse processo.

Pensar Verde: Como despertar em nossa juventu-
de a garra, a coragem e o engajamento que a cau-
sa ambiental exige?  

Gustavo Gama: Temos a maior geração de jovens da 
história do Brasil. Em 2020, temos quase 51 milhões 
de jovens brasileiros. Passamos por uma revolução 
energética no país, com o crescimento da indústria 
fotovoltaica em 200% ao ano, o emprego formal com 
a indústria 4.0 tem desaparecido e estamos com a 
revolução industrial 5.0 batendo na nossa porta. To-
dos os indicadores apontam para uma economia co-
laborativa, inovadora e sustentável nos próximos 20 
anos. Corremos o risco, como nação, de nos amarrar-
mos aos modelos tradicionais de desenvolvimento 
econômico e nos atrasarmos em relação aos demais 
países na busca por um modelo de ecologia política. 
O jovem só entenderá a causa ambiental como prio-
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ridade quando assumirmos o protagonismo da pauta 
e discutirmos as mudanças que vivemos por meio de 
educação política. 

Pensar Verde: Para além da questão ambiental, 
como você analisa hoje a atuação da juventude no 
âmbito político e social no Brasil? 

Gustavo Gama: A política de juventude obteve seu 
ápice em 2005, com a criação da Secretaria Nacional 
de Juventude e do Conjuve. Casos específicos já acon-
teciam em diversos estados e no nível federal desde 
a década de 1920. Em 2013, com forte influência do 
Conselho Nacional de Juventude, uma batalha histó-
rica foi vencida no Congresso Nacional, com a apro-
vação do Estatuto da Juventude, celebrando na Cons-
tituição a figura do jovem que vai de 15 a 29 anos, 
que antes era confundida com a da criança e a do 
adolescente, que têm sua legislação própria garanti-
da no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em 2017, com a nossa participação, foi aprovado, 
via decreto presidencial, o Sistema Nacional de 
Juventude, o modelo de governança de políticas 
públicas de juventude mais moderno do mundo. 

Agora em 2020, ele foi reeditado, retroagindo em 
diversos aspectos para que seja possível a adesão 
dos municípios e estados. Estamos falando de uma 
política recente, transversal e que abarca o motor 
econômico e social deste país pelos próximos 30 
anos, os jovens. 

Em controvérsia, somos a parcela da população com 
o maior número de homicídios, suicídios e vulnera-
bilidades sociais de todas as naturezas. Isso é reflexo 
de que a política de juventude no Brasil, em estados 
e municípios, é em alguns casos mínima ou até mes-
mo ausente. Existe uma máxima que diz que o gov-
ernante não entende de política de juventude e, por 
isso, não dá a devida importância, nomeando, as-
sim, uma pessoa incapaz para o cargo, que também 
não entende da temática, para conduzir a política 
de juventude. Logo, as ações não são desenvolvidas 
e não há avanço ou resultado, retomando o círculo 
vicioso no governante, que, por não assistir a resul-
tados, continua acreditando que não é estratégica. 
Esse é um retrato de diversos estados e municípios 
no Brasil. Não seria justo generalizar, temos, em con-
traponto, excelentes gestores de juventude em todo 
o país.
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Pensar Verde: Qual é a melhor ação que a juventu-
de, não somente os verdes, pode ter frente à atual 
conjuntura política brasileira em prol de um futu-
ro mais justo e com maior igualdade social para 
todos? 

Gustavo Gama: Temos dito na política nacional 
de juventude que a gestão do Conselho Nacional 
de Juventude que acabou de ser eleita é a gestão 
do conselho dos conselhos, que precisa realizar a 
conferência das conferências e aprovar o plano dos 
planos para a juventude. Isso significa que, com 
o fim do bônus demográfico, que chega a 2020 
com quase 51 milhões de jovens e começa a cair 
de agora em diante, com o envelhecimento da po-
pulação – visto que a projeção populacional é que, 
em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais 
de 65 anos –, vamos envelhecer em 30 anos mais 
do que os países como a França envelheceram em 
120 anos. Isso mostra a dinâmica populacional  
brasileira. 

Vislumbramos o jovem como ativo da nação, mas 
que, ao mesmo tempo, é muito vulnerável aos desa-
fios sociais, o que demonstra que a causa é impor-
tante, grave e urgente. Envelhecermos como país 

antes de prosperarmos será o pior dos cenários. É 
a nossa última chance de colocarmos o Brasil no 
rumo do desenvolvimento econômico-sustentável, 
resultando em justiça social. Precisamos politizar 
o jovem, entender seu papel transformador em 
uma estrutura social e econômica decadente. 

Temos menos de dez anos para fazermos o que 
não foi feito em cem anos: pensar uma geração de 
forma estruturada, com políticas eficazes em nível 
nacional, estadual e municipal. Por isso, a questão 
ambiental se torna tão importante e central nessa 
pauta. O desenvolvimento sustentável promove 
um crescimento econômico comprovado a curto, 
médio e longo prazos. Tenho absoluta certeza de 
que o jovem, ocupando espaços de liderança cada 
vez mais cedo e pautando a política, é o principal 
caminho para obtermos uma qualidade de vida 
melhor para todos.

Pensar Verde: Como formar politicamente essas 
crianças e esses jovens para serem, de fato, o futu-
ro dessa nação mais igualitária?  

Gustavo Gama: O mundo tem mudado cada vez 
mais rápido. Hoje, temos uma mudança política e 
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social a cada seis anos. Devemos lembrar como era 
a nossa sociedade seis anos atrás e como ela é hoje. 
Visto isso, é possível dizer quais são os caminhos que 
esse final da geração Y e o início da geração Z devem 
trilhar. O fomento de uma política direcionada ao 
desenvolvimento geracional, com foco em garantir 
um desenvolvimento social e econômico sustentá-
vel, vai inclusive nos permitir prover essa parcela da 
população que está envelhecendo. 

Se o final da geração Y e o início da Z forem bem-
sucedidos no seu papel no combate à corrupção, 
desenvolvimento sustentável e melhor aplicação 
dos recursos públicos, haverá uma alavancada 
econômica com resultado em desenvolvimento 
social. Para que isso seja possível, precisamos fa-
lar de educação política de forma prática, desde 
a participação social e educação cívica, até a par-
ticipação democrática, e pensar novas formas de 
participação. E também avançar nas plataformas 
de participação democrática, produzidas no Brasil 
por iniciativas de jovens e pelo terceiro setor, que, 
em casos práticos, são jovens resolvendo os prob-
lemas do país de forma autônoma. Apenas assim 
teremos condições de formar nossas crianças em 
cenário otimista.

Pensar Verde: O que temos a aprender com os ver-
des da Alemanha, por exemplo, com os do Par-
lamento Europeu, mesmo que nossas realidades 
sejam tão distintas?  

Gustavo Gama: Acredito que o principal ponto que 
devemos aprender com os verdes da Alemanha é 
a defesa de um sistema parlamentarista. O presi-
dencialismo promove uma estrutura política verti-
calizada, que é fruto das principais crises políticas 
que enfrentamos. Isso significa que, se tivermos 
um mau presidente, vamos amargar quatro anos 
até a oportunidade de corrigirmos o erro. O Brasil 
caminha para uma política horizontal, em que a 
sociedade tem cada vez mais interação e protago-
nismo nas decisões que moldam o rumo do país. 
Para os verdes brasileiros, a defesa do parlamen-
tarismo é ir ao encontro dos interesses sociais da 
nossa nação.   

Pensar Verde: Você acaba de ser eleito secretário-
-geral do Conselho Nacional de Juventude, repre-
sentando a Fundação Verde. Qual a importância 
dessa atuação no Conjuve, não somente para a 
juventude do Partido Verde, mas também para a 
juventude brasileira como um todo?
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Gustavo Gama: É a primeira vez que o Partido Verde 
tem uma bancada tão expressiva no Conselho Nacio-
nal de Juventude. Destaco a eleição dos jovens ver-
des Lucas Pretti, do Espírito Santo, Jaireson Santos, 
do Acre, e Pedro Reis e Nilson Grimm, de Tocantins. 
Proporcionalmente, na política de juventude já so-
mos maiores que os verdes europeus. Isso se deve 
ao despertar de líderes jovens em todo o país com a 
questão ambiental. Temos o papel de conduzir a Con-
ferência Nacional de Juventude, que é organizada 
pelo Conselho Nacional de Juventude, e vamos fazer 
isso com foco na temática ambiental. Estamos falan-
do de uma mobilização – se pegarmos os dados da 3° 
Conferência Nacional de Juventude, que ocorreu em 
2015 – de mais de 600 mil jovens em todo o país. É o 
maior evento de política de juventude das Américas. 

Se analisarmos a mesa diretora do Conjuve – que 
tem em sua composição o presidente Rafael Davi, 

que vem de um amplo histórico de atuação no 
movimento estudantil, o vice-presidente Marcus 
Barão, que é um dos maiores nomes da política 
mundial de juventude, e representa o terceiro 
setor, e nós na secretaria-geral, que representamos 
uma crescente da questão ecológica na discussão 
das políticas de juventude –, temos um aprofun-
damento das discussões sociais para garantir que a 
pauta ambiental seja levada muito a sério. 

Acredito que ao final da 4° Conferência Nacional 
de Juventude teremos material suficiente para, 
em formato de projeto de lei, enviar ao Con-
gresso Nacional documento prevendo os próxi-
mos dez anos da política de juventude, que é 
tão sonhado há décadas, o Plano Nacional de 
Juventude. Acredito muito que podemos deixar 
o legado de estruturar uma geração inteira ao 
final de todo esse processo.



“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


