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EDITORIAL
Ninguém tem dúvida de que este ano é um dos mais atípicos da história da humanidade e, claro,
do Brasil. Para completar, além da pandemia, o país terá em novembro suas eleições municipais. Por isso,
o Conselho Editorial da Pensar Verde entendeu ser o momento ideal para debater temas essenciais não
somente para as eleições, mas também para o bom andamento do processo político nacional e, consequentemente, da democracia brasileira.
Nosso tema de capa debate a questão dos “Partidos políticos versus movimentos de renovação”.
Humberto Dantas, cientista social, doutor em Ciência Política pela USP e pesquisador da FGV-SP, joga
lenha na fogueira, faz vários questionamentos, levanta o debate e, também, traz suas conclusões, tanto
sobre os movimentos quanto sobre a relevância ou não dos partidos no Brasil. Tem espaço para os dois?
Os partidos ainda têm fôlego? Nossa juventude é de fato renovadora?
“Reflexões sobre eleições e política no Brasil” traz três assuntos também de fundamental importância. As deputadas estaduais Cláudia Lelis (PV-TO), Teresa Britto (PV-PI) e Betânia Almeida (PV-RR), além
da secretária do PV Mulher no Pará, Cristina Vasconcelos, idealizadora de um seminário realizado pela
Fundação Verde em agosto a respeito do tema, compartilham suas histórias e falam sobre “A difícil luta
das mulheres no Brasil para ocupar espaço na política”.
Em seguida, Marcela Tanaka, pesquisadora e doutoranda em Ciência Política pela Unicamp, traz
a questão da pressão política exercida pelas religiões. Enquanto isso, o consultor político Fred Perillo
discorre sobre “A influência das mídias sociais e do WhatsApp nas próximas eleições”. Ele questiona se o
peso dessas mídias nas eleições deste ano será realmente tão grande quanto o que se acredita. Também
fala do corpo a corpo, se vai ou não ocorrer e como, entre outras questões.
Já a matéria “Audiência de cursos realizados pela Fundação Verde reflete a importância da formação
de líderes”, da nossa seção “Verdes em Ação”, apresenta os númeos do Curso Preparatório para as Eleições
Municipais de 2020, que foi realizado de julho a setembro em três modalidades: Cidades Verdes, Dicas de
Campanha e Atualidades, em várias plataformas digitais.
Por fim, a entrevista desta edição traz o presidente do PV em Mato Grosso do Sul e candidato a
prefeito de Campo Grande (MS), Marcelo Bluma. Ele traz seu ponto de vista a respeito dos desafios da gestão
urbana no pós-pandemia e adentra temas como crise climática, mobilidade urbana, moradia acessível,
desemprego, inclusão digital nas escolas públicas, gestão participativa, lixo e crise climática.
O espaço é pouco para o que se tem para falar sobre esses assuntos, pensamentos necessários e
urgentes. Mas ficam aqui sementes para debates e, quem sabe, desenvolvimentos mais aprofundados.
O certo é que o país precisa de reflexões como essas, importantes para sua renovação política e para a
retomada de uma ampla e verdadeira democracia.
Boa leitura!
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Partidos políticos versus
movimentos de renovação:
um debate necessário
Já há algum tempo, um novo cenário vem se configurando na política brasileira: o surgimento de movimentos que se dizem de renovação política. Mas quais
as consequências que eles podem trazer para o futuro da democracia brasileira?
Eles realmente promovem renovação? Seriam uma porta aberta para futuras candidaturas avulsas? É uma consequência da crise político-partidária brasileira?
São muitas as perguntas para um tema ainda novo, para as quais, talvez,
tenhamos respostas corretas somente daqui a muitos anos. Porém, o Brasil não
pode se furtar à obrigação de levantar esse debate. É exatamente isso que a Pensar
Verde faz neste momento.
Quem fala sobre o tema é Humberto Dantas, cientista social, doutor em
Ciência Política pela USP e pesquisador da FGV-SP. E ele joga lenha na fogueira.
Pergunta: “Quem são as juventudes partidárias?” Elas “subvertem as mensagens
carcomidas das legendas?”.
Também debate a crise político-partidária por que passa o Brasil. “Essas pessoas, que se esforçaram demais para atingir essas posições, envelhecem. E os partidos não se renovam.” Também acredita que “Movimento que se vende para além
dos partidos são falsos”.
Então, qual a saída? Ainda tem fôlego e futuro para os partidos no Brasil?
“Diante desses seis rápidos olhares [apresentados pelo autor no texto], você se
sente absolutamente confortável estando filiado a um partido político?” Esta e
outras respostas podem ser encontradas a seguir. Algumas, no entanto, ficarão,
ainda, no vácuo.

6
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Ruim com eles, muito pior sem eles.
Ainda há tempo para os partidos
representarem algo
> Humberto Dantas
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Ruim com eles, muito pior sem eles.
Ainda há tempo para os partidos representarem algo
> Humberto Dantas

Em agosto de 2018, a Escola do Parlamento da Câmara
Municipal de São Paulo realizou uma pesquisa com cerca
de 1.400 jovens do Ensino Médio regular da rede municipal
da capital paulistana. A despeito
de raras escolas no cenário das
políticas públicas de educação,
em São Paulo existem oito escolas de Ensino Médio sob a responsabilidade da prefeitura.
O objetivo principal do estudo foi compreender o que os
jovens pensam sobre a política
e como a vivem e a enxergam.
Uma das perguntas, textualmente, dizia o seguinte:
Na sua opinião, o que os partidos políticos brasileiros precisam fazer para se tornarem
mais próximos e atraentes para
a juventude? (marque quantas
alternativas entende que sejam importantes):
8

Com base nas alternativas apresentadas,
os resultados colhidos foram os seguintes:
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Foto: Christian Parente

Os resultados desse levantamento nos dizem
muitas coisas em relação à política atual. A primeira
coisa é extremamente positiva: a despeito de quase
um quarto que indica que a causa está perdida e de
apenas 2% que apontam que está tudo bem, os jovens consultados têm algo a dizer para as legendas.
E está fácil compreender. Uma agenda estruturada
pela juventude, uma comunicação moderna e o envolvimento de gente de menos idade. Pronto!
O que parece simples, no entanto, se torna uma
catástrofe quando olhamos para dentro dos partidos
brasileiros. Exemplos para ilustrar essa distância não
faltam, e obviamente voltaremos a uma velha frase:
na política não existe vácuo. Espaço vazio se ocupa,
e se os partidos não preenchem esses flancos, outros
agrupamentos da sociedade tratarão de fazê-lo. Uma
série de rápidas cenas ilustrarão o que estou dizendo
aqui. No final, emendarei uma conclusão buscando
amarrar o que estamos tratando.
Cena 1
Em 2013, nos vimos diante da explosão da lógica do #nãomerepresenta. Partidos foram um dos alvos
prediletos das manifestações que trataram de desqualificar a política e refutar a ideia de representação. Na-

quele tempo, ainda havia o horário partidário gratuito
em rede nacional de rádio e TV. A agenda era fechada
semestralmente com a Justiça Eleitoral. As peças publicitárias precisaram ser refeitas, e as legendas correram
para tentar dizer algo. Todas erraram.
O PV colocou no ar alguns de seus governantes
municipais à época e afirmou: ouvimos as vozes das
ruas, filie-se. Oi? Será mesmo que as pessoas queriam
se filiar ou estavam apenas procurando algo diferente? Improvável àquela ocasião. Mas perfeito: como
acertar naquele momento? Estava difícil demais, e
falar hoje parece fácil.
Cena 2
Anos depois, em uma reunião de juventude partidária, o palestrante (eu) apareceu de shorts, camiseta, boné e chinelos na sala onde dezenas
de lideranças o aguardavam. Sem ser conhecido,
foi olhado com estranheza. Um dos participantes
pediu-lhe para reduzir a temperatura do ar-condicionado, confundindo-o com um funcionário do hotel
fazenda. Tudo bem, sem problemas.
Quando foi apresentado e começou a falar,
perguntou aos presentes: “O que acharam de minhas
9
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vestes?” No que foi interpelado por um jovem, que
disse: “Estranho para uma pessoa com o seu currículo, sua atribuição hoje e sua idade”. Perfeito. E ouviu
como resposta: “Tão estranho quanto jovens de terno
numa manhã de domingo, numa reunião da juventude de um partido”.
Quem são as juventudes partidárias? Pessoas
que falam do partido para fora, buscando adeptos
que se identifiquem com uma agenda ousada e comunicada modernamente, ou figuras que buscam
reproduzir os velhos hábitos de quem escolhem para
seguir em busca de um espaço no mundo profissional e político? As juventudes partidárias subvertem
as mensagens carcomidas das legendas? Conquistam
espaço? Se mostram como hackers desses grupos? Ou
estão procurando emprego, fazendo mais do mesmo?
Se as perguntas assustam: ou você se acostumou
a viver na legenda ou envelheceu com a política sem
perceber. Existe ainda a chance de ter se acostumado
no poder. Chegou jovem, reclamando de tudo, mas se
acostumou e se esqueceu de pensar em alternância.
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Cena 3
Pesquisas realizadas com milhares de jovens
do ensino médio nos últimos sete anos, em cursos
livres de educação política da Fundação Konrad Adenauer nas periferias da Grande São Paulo, dão conta
de perguntar se os participantes simpatizam com alguma legenda. Em 2013, três quartos não indicavam
qualquer sigla; em 2014, esse afastamento baixou
para 70%. Mas, entre 2015 e 2019, o indicador foi
de 89%, em 2017, a 80% em 2019, variando sempre
nesse intervalo. Tragédia.
O Índice de Confiança Social do Ibope,
anualmente calculado desde 2009 com amostras
nacionais, tem nos partidos políticos o item mais
mal avaliado em nove dos 11 anos do levantamento. Entre 2017 e 2018, o ex-presidente da República, por demérito próprio, e não por mérito das
legendas, conseguiu se colocar abaixo. Mas foi só.
A última colocação em mais de 90% das oportunidades é dos partidos. Foi isso o que restou aos
olhos da opinião pública.
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ra ideológica condizente com seus dizeres etc. Nada
disso foi encontrado.
Numa escala de 0 a 10 de um ranking calculado em 2018, o primeiro colocado não chegou a três
pontos, raros passaram de um e dois partidos registraram zero ponto. A legenda que atingiu o Planalto
e elegeu a segunda maior bancada de deputados federais do Brasil foi uma delas.
Cena 5
Localize o nome dos dirigentes partidários de
todas as legendas brasileiras em perspectiva histórica nos portais das siglas. Diga o nome de todos os
presidentes nacionais dessas organizações, sobretudo das mais longevas, desde os anos 1980 para cá.
Você só encontrará dois resultados: as mesmas pessoas eternizadas ou o silêncio das informações. Ou o
partido tem dono, ou costuma apagar sua memória.
Essas pessoas, que se esforçaram demais para atingir essas posições, envelhecem. E os partidos não se
renovam. O afastamento também se dá por conta
disso. Quando há renovação, não é incomum que
haja golpe ou acordos opacos. Por que viver sob algo
assim? Cultural? Pode ser, mas teses e mais teses dizem que os partidos espelham a sociedade e seus
governos. Estamos perdidos.
Cena 6

Cena 4
Um movimento denominado Transparência
Partidária surge com a incumbência de exigir que as
legendas transcendam o que a lei delas exige. Nem
tudo o que é formal é eficiente aos fins da democracia; nem tudo o que é legal parece legítimo para
quem entende um pouco de ética. Partindo da ideia
de que os partidos detêm o monopólio da representação eleitoral no Brasil – não falamos “política” porque sabemos que é possível governar sem filiação – e
vivem predominantemente e, em tese, de dinheiro
público, o que se pode exigir de tais organizações?
Uma prestação de contas decente, um caminhão de informações em seus sites, o nome de seus
filiados, seus vínculos com governos, processos democráticos para escolha de candidaturas, diretórios
constituídos de forma decente nas cidades e demais
ambientes, alternância de poder, diversidade, postu-

Aula em movimento de renovação política, e
foram várias nos últimos anos. Essa ocorreu em janeiro de 2018, e, no intervalo de um dia inteiro de
atividades, o professor (eu) almoçava com os selecionados. A pergunta que mais ouviu: “Onde me filio?
Onde é mais fácil ganhar a eleição?”.
A resposta ofertada a todos: “Você tem certeza que vai se vender como renovação, procurando
vantagens pragmáticas para se filiar em abril?”. Será
mesmo que é possível dizer que toda essa juventude
que procura movimentos, a despeito dos partidos,
para se candidatarem e se elegerem serão mesmo o
resultado do que existe de mais puro para construirmos uma nova realidade democrática?
Não creio, e depois de dois anos daquele pleito de 2018, posso garantir sem pestanejar: muitos já
demonstraram quem são, e são muito mais comuns
do que poderíamos imaginar. O leitor aqui pode
pensar: “o poder corrompe”. Não acredito nisso, ele
apenas mostra as almas que já estavam marinadas.
Assim: é cultural sim, e isso não significa que deva11
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mos conviver com isso, mas sim revolucionar. Para
piorar: o choro de quem não militou é nítido. Os descolados odeiam ser punidos, suspensos e advertidos.
Querem escolher as vagas nas melhores comissões
no interior dos parlamentos e se revoltam quando
percebem que, sem vida partidária, não se faz política à luz do que temos em termos legais. Paciência.
Quem sabe na próxima filiação seja decidido antes do
limite legal?
Conclusão
Diante desses seis rápidos olhares, você se sente absolutamente confortável estando filiado a um
partido político? Se a resposta for positiva, eu lhe
agradeço. Alguém precisa estar. Alguém precisa se
oferecer como alternativa à sociedade, disputar votos, romper paradigmas. Mas a pergunta é: de que
lado você sente que está?
Não é intuito aqui aprofundar esse debate,
mas é essencial dizer que muitas pessoas desejam estar na política. E não podemos perder isso de vista. As
duas pesquisas citadas com jovens mostram que eles
acreditam em valores essenciais ao funcionamento de nossa democracia. Arrefecer essa percepção é
correr risco absoluto de perder de vez essa conquista
tão importante. Assim, não é por meio de movimentos sociais que vamos renovar a política com base na
ideia de absoluta renovação. Mas é também com a
ajuda dessas organizações que isso ocorrerá.

12

Movimento que se vende para além dos partidos são falsos. Movimentos que buscam dizer que os
partidos são ferramentas importantes da representação tendem a ser mais confiáveis. Quem não quer
os partidos, que seja capaz de aderir a uma pauta
de causa social, política, civil e econômica qualquer.
Isso é essencial, democrático, legítimo e relevante.
Mas que não sonhe em disputar votos. Se o fizer, correrá o risco de subverter a lógica da representação
por meio da “escolha do mais fácil”, e estará inscrito
no que existe de mais comum e pouco ético. Quem
pecou aqui não foi apenas a legenda...
Mas os partidos precisam ser mais transparentes, mais democráticos, suas juventudes precisam
ser jovens e ousadas, suas mulheres mais independentes e valorizadas, e tais organizações mais capazes de formar seus quadros em uma lógica técnica e
doutrinária. Uma legenda é, sim, um centro de doutrinação ideológica capaz de forjar em seu interior as
lideranças políticas e administrativas que seus programas desejam implementar – fosse diferente, legalmente não seriam obrigadas a terem fundações.
Um partido deveria ser um espaço para milhares fazerem suas carreiras no universo público com
base em conhecimento. Velhos políticos deveriam
ser professores, abrindo espaço para jovens candidatos e técnicos. Perceba, é isso que os movimentos de
renovação fazem: ensinam e preparam. Mas como
fazer? Um percentual elevado do Fundo Partidário
não deveria ser destinado a isso? Claro, mas pode
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voltar ao início do parágrafo anterior: o problema
está dado. E para resolvê-lo, diante do poder que os
partidos políticos possuem, basta que ajam para ocupar o espaço que deixam vazio às suas costas. Aqui o
clássico impera: “quem avança muito, toma bola nas
costas”.
Ainda existe tempo para aprimorar sem termos que nos livrar dos partidos. Candidaturas avulsas
em terra de convicção absoluta só podem resultar em
tragédia democrática. Por piores que possam ser, os
partidos ainda endereçam e são encontrados. Uma
cientista política, inclusive, tem dito que o “papo da
candidatura avulsa virou o tema predileto do louco
da palestra”, figura que adora povoar eventos de reflexão com pérolas intensas e ao mesmo tempo rasas.
Ademais, e a despeito de movimentos terem recursos
e aparentemente financiarem campanhas, que fique
evidente: as legendas têm muito mais dinheiro e capacidade para se renovarem e se estruturarem à luz
do século XXI. Assim, por último, fica o lembrete: o
novo século já inicia sua terceira década.

Humberto Dantas
é cientista social, doutor em Ciência
Política pela USP e pesquisador da FGV-SP.
Nos últimos 17 anos, tem se envolvido
diretamente em ações livres de educação
política e pesquisado ações dessa natureza
com base na percepção dos jovens sobre a
democracia. Head de educação do Liderança Pública (CLP) e coordenador da pós-graduação em Ciência Política da Fesp-SP.
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Reflexões sobre eleições
e política no Brasil
As eleições municipais estão próximas e muitos são os temas em pauta neste
momento, porém, alguns debates devem ser constantes e não relegados apenas à
época dos pleitos. Um deles é a questão da mulher na política brasileira. Uma pesquisa da ONU Mulheres e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud Brasil), divulgada em setembro último, traz um dado preocupante: o Brasil
ocupa a nona colocação entre 11 países da América Latina quanto aos direitos políticos das mulheres e à paridade política entre homens e mulheres.
Em agosto, a Fundação Verde Herbert Daniel realizou um debate sobre o
tema, com a participação das deputadas estaduais Cláudia Lelis (PV-TO), Teresa
Britto (PV-PI) e Betânia Almeida (PV-RR), além da secretária do PV Mulher no Pará,
Cristina Vasconcelos, idealizadora do seminário. O foco foi, principalmente, o empoderamento das mulheres, que devem ocupar um espaço que é seu por direito.
Outro tema trazido à tona pela Pensar Verde é a questão dos grupos de pressão política, a exemplo daqueles ligados a religiões. Quem fala sobre o assunto é
Marcela Tanaka, pesquisadora e doutoranda em Ciência Política pela Universidade
de Campinas (Unicamp). Para ela, “os políticos de Cristo atuam de forma muito
mais uniforme quando o objetivo é barrar um projeto de lei tido como progressista, ou que fira a sua moralidade cristã e familiar”.
Já o consultor político, palestrante e estrategista digital Fred Perillo discorreu
sobre a influência das mídias sociais e do WhatsApp nas próximas eleições. Ele
questiona se o peso dessas mídias nas eleições deste ano é realmente tão grande
quanto o que se acredita. Também fala do corpo a corpo, se vai ou não ocorrer e
como. Outro ponto destacado por ele é a necessidade de se trabalhar a imagem nas
mídias sociais com bastante antecedência. Entre outras observações relevantes sobre o eleitorado em ano de pandemia, ele alerta que, em épocas de crise, o eleitor
não gosta muito de inovar.
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A difícil luta das mulheres no Brasil
para ocupar espaço na política
> Live Fundação Verde

Religião e política se misturam?
> Marcela Tanaka

A influência das mídias sociais e do
WhatsApp nas próximas eleições
> Fred Perillo
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A difícil luta das mulheres no Brasil
para ocupar espaço na política
> Live Fundação Verde

Segundo estudo divulgado
no dia 24 de setembro
pelo Programa das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud
Brasil) e pela ONU
Mulheres, o Brasil ocupa
a nona colocação entre 11
países da América Latina
quando os direitos políticos
das mulheres estão no
centro da pauta. Ou seja,
o país está entre aqueles
com os piores indicadores
da América Latina no que
diz respeito ao tema e à
paridade política entre
homens e mulheres.
16

O diagnóstico, realizado entre janeiro e
maio de 2019 pelo projeto Atenea – um mecanismo para acelerar a participação política das mulheres na América Latina e no Caribe –, analisou
40 indicadores que vão desde a participação das
mulheres no eleitorado até a efetividade da política de cotas, em oito dimensões relacionadas à
questão. A partir desses dados, foi calculado o Índice de Paridade Política (IPP).
A análise dos 40 indicadores atribuiu ao Brasil
o IPP 39,5, o que o coloca em nono lugar entre os
países latino-americanos já mapeados pela Atenea –
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru e Uruguai.
Foi exatamente essa triste realidade brasileira
que levou a Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD) a
realizar, em agosto, um debate online sobre o tema
“Mulher na Política”, como parte do Curso Preparatório para as Eleições Municipais de 2020, voltado
principalmente para as pré-candidatas e os pré-candidatos do PV.
A aula teve como mediadora a secretária do PV
Mulher no Estado de São Paulo, Ana Acilda Silva, e a
abertura foi realizada pela secretária de Finanças e Organização do PV em Minas Gerais, Daniela Carvalhais.
Foi Daniela quem deu as boas-vindas a todos
os participantes e às palestrantes, as deputadas estaduais Cláudia Lelis (PV-TO), Teresa Britto (PV-PI) e
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Betânia Almeida (PV-RR), além da secretária do PV
Mulher no Estado do Pará, Cristina Vasconcelos, que
foi a idealizadora da aula. “Este evento da Fundação
é extremamente importante. Temos recebido muito
feedback do quanto tem sido importante todo o conhecimento e a informação que têm sido trocados
aqui”, declarou Daniela.
Segundo ela, diante da importância da representatividade voltada para o coletivo, sempre tem
dito: “Se eu estou aqui, você também pode estar. É
um momento. Eu estou hoje, amanhã pode ser você
ou qualquer outra”.
“A oportunidade está em nossas mãos”
A primeira a se apresentar foi a deputada Cláudia Lelis. Para ela, é incrível que, em pleno século
XXI, em tempos tão conturbados, em momento tão
difícil, seja necessário discutir sobre a mulher na política. A participação em um espaço que é livre, “que
é nosso por direito. Mas nós temos os pés no chão,
nós sabemos da nossa realidade, sabemos que, embora tenham acontecido alguns avanços, ainda temos muito chão ainda, temos muito o que lutar”.
Ela lembrou o recente fato de uma “infeliz fala
preconceituosa do presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump”, quando ele disse: “A presença de
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uma mulher como candidata a vice-presidente dos
Estados Unidos poderia ofender alguns homens”.
Fala para ela impensável nos dias de hoje. “Agora,
vocês imaginem onde nós estamos, um tipo de fala
como essa saindo da boca do presidente dos EUA, um
dos maiores líderes políticos do mundo.”
Cláudia, então, questionou: “Por que cito esse
fato, por que faço essa reflexão com vocês esta noite? É justamente para pontuar e deixar muito claro
que, independentemente de estarmos na Europa, no
Oriente Médio, na América Latina, na Região Sul do
país, em uma capital ou em uma cidade com dez mil
habitantes, nós temos que ter uma fala muito coesa, uma fala muito firme, muito consistente, nós não
podemos deixar de forma alguma baixar a guarda. A
gente precisa ocupar nosso espaço que é nosso de direito, seja ele na política, seja ele em qualquer outro
espaço de poder. Obviamente que a gente sabe que
essa luta não é de hoje, é antiga, também não é fácil,
mas nós temos a certeza de que é uma luta justa e
necessária”.
A deputada acredita que as eleições deste
ano são uma grande chance. “A oportunidade está
em nossas mãos. Só depende de nós mulheres mudar um pouco esse quadro que a gente vive hoje.”
Todas as eleições a pergunta é a mesma: o que se
pode fazer para mudar a situação vivida no Brasil?
Para Cláudia, não tem outro jeito: o caminho é incentivar as mulheres a disputarem cargos eletivos,
mostrando para elas que é possível. “E nós, como
deputadas, temos uma grande responsabilidade
de mostrar que é possível, sim. Mais do que isso,
de mostrar que a nossa voz é importante para que
a gente possa fazer a diferença na vida de tantas
outras mulheres.”
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Ela enfatiza que “a representatividade feminina é vital quando nós pensamos na luta pelos
direitos da mulher, em um contexto em que nós
sabemos que ainda vivemos muito preconceito,
exclusão e violência”. De acordo com a deputada,
além de estarmos atrás de vários outros países, estamos estagnados, poucos avanços têm acontecido
nas últimas décadas, na verdade, desde a década
de 1940. “E isso é devido à exclusão histórica das
mulheres na política, que reverbera até hoje em
nosso cenário de representatividade feminina e na
política, em todas as esferas.”
Cláudia também falou da cota de gênero,
de no mínimo 30% e máximo de 70%, a qual, para
ela, pouco contribuiu para mudar a nossa realidade, tanto que os números estão aí para mostrar.
“Como parlamentar, venho buscando fazer um trabalho muito voltado para essa questão do empoderamento feminino, da busca dessa representatividade feminina, propondo projetos que auxiliem
as mulheres, seja na luta pela denúncia dos casos
de violência, seja na própria valorização do papel
feminino na sociedade.”

“Ninguém vence uma mulher que tem um sonho”
A deputada estadual por Roraima, Betânia Almeida, também reforçou que o tema tratado ultrapassa gerações. “Um tema que não vai mudar de um
dia para o outro, porém nós temos que dar continuidade ao que muitas mulheres, muito tempo atrás,
tiveram coragem de fazer. Coragem esta que muitas
vezes nos falta. Nós, muitas vezes, nos acomodamos,
ou melhor, nos acovardamos.”
Para ela, “está mais do que provado que nós,
mulheres, quando estamos à frente dos cargos de poder, ocupando os espaços de poder, nós temos mais

efetividade, temos menos corrupção”. Falou, ainda,
da capacidade da mulher em ultrapassar limites,
barreiras. “Em pleno século XXI, nós, mulheres aqui
reunidas, justamente reivindicando um direito que
já é nosso, que foi provado que somos capazes, que
nós, quando ocupamos esses espaços, fazemos bonito. E representamos quantas mulheres? Não é fácil.
Em Roraima, somos sete mulheres de 24 deputados
estaduais. E nós temos feito esse mandato em conjunto.”
De acordo com ela, que é presidente da
Comissão da Mulher, da Família, da Criança e do
Adolescente, o que se tem visto como resposta do
trabalho realizado “é, justamente, mais denúncia,
mais agressor preso e temos conseguido resgatar
muitas vidas”.
A deputada vê a ação da Fundação de levantar
e permitir esse debate como um passo à frente. “Isso
que nós estamos fazendo hoje, nós estamos à frente,
empoderando mulheres como a deputada Betânia,
que, em 1998, tinha o segundo grau. E eu quis muito. Você tem que, primeiro, saber aonde você quer
chegar.” Para Betânia, “ninguém vence uma mulher
que tem um sonho”.
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Às pré-candidatas, reforçou que “é possível ser
uma vereadora eleita em 2020, é possível ser uma
prefeita, uma vice-prefeita”. No entanto, “é preciso
muita disciplina, determinação, definir metas, contar
com pessoas positivas, pessoas que a induza a ir mais
além”. E conclamou: “Meninas de Roraima, vamos lá.
Nós não temos uma vereadora nos representando. É
hora de arregaçarmos as mangas”.

“Conheçam o papel de vocês e não baixem a cabeça”
A deputada estadual Teresa Britto (PV-PI)
contou um pouco de sua história para estimular as
pré-candidatas. No parlamento há 16 anos, foi eleita vereadora por quatro mandatos consecutivos em
Teresina, “sem apadrinhamento político”. Ela vem
dos movimentos sociais da Igreja Católica e já foi secretária Executiva de Assistência Social. “Nesse perío-

deputada, a vereadora, a suplente de vereadora.
“Isso me deu um pouco de medo, inicialmente. Na
minha primeira eleição, obtive 3.042 votos. Foi a
maior surpresa. Não sou de família tradicional política, não tinha padrinho e não sabia fazer política. Não fui eleita, mas a vida segue.”
Em 2003, entrou para o Partido Verde e também aprendeu que as mulheres são capazes e fazem
a diferença, onde quer que estejam, desde que ela se
empodere, acredite e busque conhecimento. “Para
você se empoderar, antes de tudo, você tem que se
conhecer, você tem que chegar dizendo o que quer,
o que vai fazer, com uma linguagem bastante verdadeira, sempre buscando ser altiva, sem deixar que
outras pessoas a coloquem como um ser inferior.”
E não tem jeito, as mulheres acabam se deparando com situações machistas, “um machismo que,
muitas vezes, passa também pelas mulheres. A mulher não acredita na mulher, não valoriza a mulher”.
Segunda ela, depois de tudo o que viveu, hoje
as pessoas a respeitam, “todos os poderes me respeitam”. Depois deu seu recado, em alto e bom som:
“Queiram ser candidatas e candidatos. Vão em frente, firmes, conheçam o papel de vocês e não baixem
a cabeça, não deixem que ninguém os desanime”.

do todo, aprendi muito no parlamento. No princípio,
não pensava em ser política. E, de repente, diante do
trabalho que exercia socialmente, me encontrei no
meio da política.”
Ela relatou que no início não foi fácil, porque não era do meio e não participava da política.
E citou que muitas mulheres têm medo de xingamentos, de perder sua identidade, porque, quando se entra para a política, a pessoa passa a ser a
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“Lugar de mulher é onde ela quiser”
“Estou muito feliz, muito emocionada, porque
fazer uma aula dessas, para o Brasil inteiro, para falar sobre a importância da mulher na política não é
simples”, iniciou a secretária do PV Mulher do Estado
do Pará, Cristina Vasconcelos. “O espaço da mulher
na política não é tão simples de a gente conquistar.
Estou na política já há alguns anos e eu sei que para
chegar até onde nós estamos, a gente vai com muita
dificuldade, são muitas as pedras no meio do caminho para que a mulher consiga chegar e entender o
espaço real dela.”
Para ela, é fantástico quando a deputada Cláudia Lelis comenta que, quando as deputadas se reúnem, elas conseguem realmente alcançar o direito
devido e provido para as mulheres. “Como é que um
companheiro nosso, um amigo nosso, vai entender
aquilo que a gente passa? O exemplo que a gente tem
colocado é o da violência que a gente passa todos os
dias nos transportes públicos, o constrangimento, até
que, um dia, uma deputada no Rio de Janeiro conseguiu, depois de muita luta, que tivéssemos vagões
específicos para as mulheres.”

Cristina ressalta que houve esse resultado porque mulheres ocuparam um espaço, pois as mulheres lutam por políticas públicas femininas, porque
entendem o que passam. “Ocupar espaços é necessário e a frase ‘Lugar de mulher é onde ela quiser’ é
necessária todos os dias.” E esse é um exercício seu
diário: “Todas as manhãs eu acordo e digo para mim
mesma: O meu lugar é onde eu quiser e ninguém vai
atrapalhar”.
A secretária está convicta de que as mulheres
ocuparão espaços nas câmaras municipais este ano:
“Eu tenho plena certeza, eu tenho convicção de que
neste ano nós vamos aumentar o número de representatividade feminina nas câmaras municipais porque as mulheres estão começando a perceber que
elas são necessárias para fazer política para o bom
andamento da política feminina. Com isso, vamos
aumentar números e tenho a certeza de que não serão apenas números. Nós vamos aumentar a representatividade com qualidade”.
O caminho a ser seguido, para ela, tem de levar a uma direção: “Quando nossos companheiros entenderem que nós estamos ali para ajudar e não para
querer ser melhores, vamos começar a caminhar para
uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa e,
quem sabe, tenhamos um país que realmente respeite
direitos de homens e mulheres de uma forma igual”. A
sua esperança é que, um dia, haverá em uma câmara
municipal, em um Congresso, homens e mulheres na
mesma proporcionalidade.
Para Cristina, ainda é preciso lutar pelo espaço das mulheres, verdadeiramente, dentro das casas
legislativas, além dos 30% na eleição. “Eu quero 50%
de direito das mulheres dentro das casas, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Senado, no Congresso como um todo.”
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Afinal, a consciência de que a mulher deve ocupar seu espaço representa uma evolução da sociedade,
por isso, é mais que necessário falar em igualdade. “Hoje
parece que a gente tem de fazer tudo a mais, apresentar
a mais, mostrar projetos a mais, para que a gente possa
ocupar e ter respeito dos nossos parceiros. Mas tenho certeza de que isso está mudando, as mentes estão sendo
abertas.” Ao final, Cristina também deixou seu incentivo:
“Não desistam de estar na política”, apesar das dificuldades, “porque a política foi feita para você também”.

O estudo completo do Pnud Brasil e da ONU
Mulheres pode ser acessado a partir deste link:
http://www.onumulheres.org.br/noticia/ - sob o
título “Estudo conduzido pelo PNUD e pela ONU
Mulheres sobre direitos políticos das mulheres coloca o Brasil em 9º lugar entre 11 países da América Latina”.
Assista ao debate completo: www.youtube.
com/c/TVFundacaoVerde.

Recomendações do Pnud Brasil e da ONU
Mulher, a partir do Diagnóstico realizado
pelo projeto Atenea:
Impulsionar ações que promovam o acesso das mulheres negras e indígenas ao poder político a partir de uma perspectiva interseccional, enfrentando o sério déficit existente em
termos de raça/cor/etnia e as barreiras/fatores impostas pelo
racismo estrutural.
Promover e intensificar o controle público sobre os partidos
políticos, com ações de fiscalização e punição diante do descumprimento da legislação de cotas.
Além da dimensão eleitoral, é preciso implementar transformações que garantam às representantes a efetividade no
exercício do poder político no mandato, combatendo a divisão sexual do trabalho político.
Promover ações de enfrentamento à violência política contra as mulheres nas suas diversas formas e meios de manifestação.
Impulsionar o fortalecimento de lideranças políticas por meio
de alianças entre diferentes redes e atores comprometidos
com a igualdade de gênero (movimentos feministas e de mulheres, legisladores, jornalistas, academia, organismos internacionais etc.).
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Religião e política se misturam?
> Marcela Tanaka

Democracia é um termo que pode ser compreendido de formas distintas. Em sentido mais
estrito, ou mais formal, pode ser entendida como
um conjunto de regras e procedimentos que
garantem legitimidade aos sistemas políticos.
Também pressupõe que essas regras sejam compreendidas por todos os jogadores e que exista regularidade nesses processos. Isto é, imaginem um
jogo de futebol no qual a cada rodada uma nova
regra é criada, ou que no meio da partida o juiz
decida que a regra do impedimento não vale mais
e, com isso, altera o resultado do jogo. Isso faz
com que os jogadores não saibam qual resultado
é possível e que, portanto, não tenham incentivos
para cooperar, nem para seguir as regras, dado
que elas podem ser alteradas a qualquer momento. Democracia, nesse sentido, é entendida de
maneira mais procedimental.
No caso brasileiro, por exemplo, aplica-se à
ideia de eleições livres, regulares e justas. Todavia, a democracia, como dito acima, pode ir além
disso. Dentro de suas facetas também há espaço
para a representação, a participação e a inclusão. É
dentro dessa chave de compreensão que podemos
discutir e argumentar sobre o papel da sociedade
civil organizada, ou não, nos processos políticos.
Classicamente se discutia o papel dos sindicatos
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e dos movimentos sociais organizados, mas, de
forma mais contemporânea, um ator desse jogo
político tem ganhado uma atenção específica: os
setores religiosos.
Curiosamente, a intersecção entre religião
e política no contexto brasileiro não é um fenômeno novo, nem exclusivamente nacional. Digo
que não é novo porque, se observado longitudinalmente, a Igreja Católica sempre foi muito
próxima ao Estado. Além disso, muito do desenvolvimento histórico e social brasileiro foi permeado por instituições religiosas. Nesse sentido,
a religião sempre esteve na esfera pública, o que
foi se alterando ao longo dos anos foi a forma de
se olhar para essa intersecção e o tamanho da influência desses grupos na sociedade atual. Também passa longe de ser um fenômeno exclusivamente nacional, bastando-se olhar para alguns
processos contemporâneos vizinhos que ocorrem
no Chile e no Peru, por exemplo. O que é especificidade brasileira, e que acredito que devemos
olhar em detalhe, é que, apesar de não ser um fenômeno exclusivamente nacional, há inovações
importantes na forma como os grupos religiosos
se organizaram aqui e que não é tão eficiente
politicamente quanto nos demais países. Ou seja,
há algo de muito doméstico no processo em que
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esses novos atores se colocaram na esfera pública
e na política e como o Estado os absorveu.
Se nós partirmos da percepção de que a religião nunca esteve exclusivamente na esfera privada,
ou seja, familiar, podemos perceber que, a despeito
da separação formal entre Estado e Igreja Católica em
1889, esse processo nunca acabou com os privilégios
do catolicismo e nem com a discriminação estatal em
relação a outras religiões, especialmente as de matriz
africana. Assim, o movimento de entrada dos pentecostais e neopentecostais na esfera pública se deu por
meio do pluralismo e da competição religiosa. Com o
intuito de proteger a liberdade religiosa e de culto, o
pentecostalismo brasileiro se lançou na competição
partidária e abriu espaço para um mercado religioso
até então muito ocupado pelo catolicismo. É durante
a redemocratização no Brasil no final dos anos 1980
que o número de políticos pentecostais passa a subir.
Não por coincidência, é nos anos 1990 que passamos
a observar um maior número de candidatos católicos
contra o que seria chamado de “perigos da expansão
pentecostal”.
A despeito desse contramovimento católico, é
nítido que a força do pentecostalismo brasileiro se
sobrepôs em termos políticos, a questão é: por quê?
A resposta passa longe de ser simples, mas há um ca-

minho pelo qual as grandes denominações passaram
e que ilumina a forma como isso se deu. Em primeiro
lugar, é vital compreender que o pentecostalismo e
o neopentecostalismo são absolutamente diversos.
Variando em termos teológicos, estruturais e organizacionais é possível encontrar pastores, igrejas e fiéis
extremamente conservadores, como o pastor Marco
Feliciano, deputado federal por São Paulo (PSC). Mas,
por outro lado, há outra parte que é alinhada à esquerda do espectro político, como o pastor Henrique
Vieira (PSOL-RJ). Contudo, o que mais encontramos
na esfera pública e na política é o setor conservador
ainda majoritário.
A explicação se dá por dois caminhos. O primeiro deles é a organização interna dessas denominações, o caso expoente aqui é o da Igreja Universal
do Reino de Deus (IURD). Apesar de não ser a maior
denominação em número de fiéis, que é a Assembleia de Deus (AD), a IURD foi pioneira na forma de se
organizar internamente para a disputa de eleições.
No começo dos anos 1980, contava com uma tecnologia eleitoral bastante sofisticada de recenseamento
dos fiéis a ponto de saber quantos e quais políticos
seria capaz de eleger. Esse movimento ficou conhecido como a máquina evangélica da IURD, que passou a ser mimetizada pelos mais diversos segmentos
religiosos. Novamente, a IURD também inova ao se
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aproximar de um partido político, o Republicanos
(antigo-PRB), em que é possível encontrar todos os
seus representantes oficiais concentrados nesse mesmo partido. Esse caminho pela via institucional foi
importante para garantir o acesso dos políticos de
Cristo ao poder público e lhes garantir um papel importante nas pautas que mais lhes interessam: barrar
qualquer tentativa de avanço no debate sobre o aborto e direitos civis LGBTs e garantia de concessão de
rádios e emissoras de TV.
O segundo caminho está relacionado com o
primeiro, mas dialoga mais diretamente com os eleitores, que é a maneira como as igrejas evangélicas
selecionam seus representantes. Em geral, as maiores
delas têm seus candidatos oficiais que contam com
o apoio do clero e das estruturas eclesiásticas. Ainda
que seja proibido por lei a propaganda política dentro de templos religiosos, contar com o apoio público
da hierarquia da igreja dá uma vantagem desproporcional a esses candidatos. Ser o escolhido da igreja
garante a esse candidato tempo de púlpito e uma
visibilidade que não seria possível fora dessa máquina. Assim, é uma via de mão dupla, o candidato consegue acesso a um eleitorado mais amplo por meio
da rede de difusão dos pastores e a igreja consegue
um representante para levar suas pautas adiante no

24

debate público. Não é à toa que boa parte da Frente
Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional seja
composta desses políticos evangélicos oficiais.
Assim, ao longo dos anos, as igrejas evangélicas têm se mobilizado internamente e têm aprendido cada vez mais como jogar o jogo. Atuando muitas
vezes de forma similar a um partido político, têm
sido capazes de se articularem em todos os níveis
da federação, do município ao governo federal. Interessante é notar, entretanto, que o lugar de maior
sucesso desses políticos tem sido nos cargos legislativos. E esse sucesso tem uma razão de ser. Uma delas é que os próprios eleitores evangélicos acreditam
que eleger vereadores e deputados é uma maneira
de proteger seus interesses. Isto é, acreditam que
escolher o candidato da igreja lhes traria maior benefício porque esse representante seria afinado com
a sua visão de mundo. Outra razão é que a grande
pauta do (neo)pentecostalismo mais contemporâneo
tem sido a reatividade às propostas de lei mais do
que a proposição destas.
Ou seja, os políticos de Cristo atuam de forma
muito mais uniforme quando o objetivo é barrar um
projeto de lei tido como progressista, ou que fira a
sua moralidade cristã e familiar. Cabe lembrar, con-
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tudo, que o sucesso no Legislativo tem se expandido aos poucos para as disputas majoritárias. Alguns
exemplos foram as candidaturas de Anthony Garotinho (PSB), em 2002, e de Marina Silva (PV e PSB), em
2010 e 2014; a eleição de Marcelo Crivella (Republicanos-PRB) para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em
2016; e a eleição de políticos ligados à Igreja Católica,
como Jair Bolsonaro (sem partido -PSL), em 2018.

Por fim, grupos de pressão
sempre existiram e sempre
existirão na política.
Não é um movimento
exclusivamente pentecostal,
católico ou religioso. Há
grupos de pressão ruralistas,
armamentistas, verdes,
sindicalistas, e assim
por diante. Faz parte do
movimento democrático a
coexistência da divergência
dentro dos parlamentos e
governos. Especificamente
em termos da religião
na política, um Estado
realmente laico, ou secular,
não relega o religioso à
esfera privada ou traça
limites para ele, mas é capaz
de incorporar todas as visões
de mundo religiosas, não
religiosas e antirreligiosas
de maneira justa e
democrática. Assim, não é
um problema em si que a
religião busque espaço para
representar seus interesses
na esfera pública.

O problema é quando esses interesses visam
tornar-se unânimes e silenciar outras vozes, transformando-se em um movimento antidemocrático
do qual uma única voz seria ouvida. É evidente,
portanto, que a democracia entendida em sentido
ampliado garante espaço para a representação de
todos os setores da sociedade. O sistema político e,
principalmente, os partidos políticos têm aprendido
a lidar com esse novo e importante ator que são os
setores religiosos organizados, de modo que já não
é possível mais descartá-los como um jogador café
com leite. Cabe, então, certificar que as instituições
democráticas sejam sólidas e eficientes o suficiente
para garantir que a pluralidade e a diversidade de
opiniões sejam respeitadas, que as leis e regras eleitorais não sejam extrapoladas e que a competição
seja, por fim, justa e democrática.

Marcela Tanaka
é doutoranda em Ciência Política (DCP/
Unicamp) e integra o Grupo de Estudos
em Política Brasileira (PolBras/Cesop/
Unicamp) e o Grupo de Estudos e Pesquisa
em Geografia Eleitoral (Gepege/Unicamp).
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A influência das mídias sociais e do WhatsApp
nas próximas eleições
> Fred Perillo

Era praticamente um consenso: as eleições municipais de 2020, segundo especialistas, candidatos e palpiteiros em geral, seriam as mais "digitais" da história.
O maior peso das mídias sociais no processo eleitoral deste ano se deveria à soma de fatores como uma
maior conectividade dos eleitores brasileiros; iniciativas
de inclusão digital por parte de governos e empresas;
um maior tempo dedicado à navegação nas redes sociais – segundo uma pesquisa da consultoria americana
ComScore, cada brasileiro gasta, em média, uma hora e
vinte e dois minutos do dia nas redes sociais – e o fenômeno de capilaridade chamado WhatsApp, entre outros.
O número de brasileiros conectados aumentou
bastante nos últimos anos. De acordo com a pesquisa
TIC Domicílios 2019 – que é o mais importante levantamento sobre acesso a tecnologias da informação
e comunicação, realizado pelo Centro Regional para o
Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic.br), vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil –, 74% dos brasileiros acessaram a internet pelo menos uma vez nos últimos três meses.
Ainda segundo o estudo, três em cada quatro
brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Embora milhões de brasileiros ainda
estejam excluídos do banquete digital (existem diferenças de renda, gênero, raça e regiões), temos no país um
número muito relevante e decisivo de eleitores conecta26

dos. Para ficar apenas nas três principais mídias sociais,
são cerca de 130 milhões de brasileiros no Facebook,
mais de 70 milhões no Instagram e 120 milhões de
usuários ativos no WhatsApp.
E já que estamos falando de estatísticas, o instituto DataSenado divulgou em dezembro de 2019 uma
pesquisa que aponta que o WhatsApp é a principal
fonte de informação do brasileiro, ultrapassando as mídias tradicionais (televisão, rádio, jornal) e o YouTube.
O WhatsApp, diga-se, é um polêmico capítulo à parte
dentro do universo das chamadas mídias sociais – tecnicamente, ele não é uma rede social e, sim, um mensageiro instantâneo.
Ao mesmo tempo em que o popular "zap" é a
principal ferramenta de mobilização digital – voltaremos ao tema no final deste artigo –, também é uma tecnologia bastante visada pela possibilidade dos disparos
em massa – que são proibidos – e, principalmente, porque é a principal fonte de disseminação de fake news.
Com o WhatsApp não tem meio termo. Ao mesmo tempo que ele tem uma capilaridade absurda, chegando praticamente a todas as camadas sociais, por
outro lado, é a ferramenta ideal para disseminar informações mentirosas e viciadas.
Que fique claro que as fake news não foram inventadas pelo mensageiro – as mentiras e os boatos in-
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felizmente contaminam o debate político desde as mais
remotas eleições –, mas encontraram nele uma forma
eficaz de viralização e alcance massivo de pessoas.
De volta ao debate proposto, era de se supor,
portanto, que as eleições deste ano fossem majoritariamente disputadas no campo de batalha digital, com os
candidatos se digladiando por curtidas, visualizações e
atenção do internauta para o seu conteúdo.
Se já teríamos um processo eleitoral congestionado nas redes, no meio do caminho teve uma pandemia.
Uma crise sanitária sem precedentes, que obrigou boa
parte da população mundial a permanecer meses em
isolamento social e cujo desfecho é imprevisível.
É consenso entre especialistas que enquanto não
houver vacina confiável à disposição da população, a
pandemia – e todas as suas restrições sanitárias – persistirá. Ou seja, quando forem às urnas no dia 15 de novembro, os brasileiros ainda estarão sob uma pandemia
e correndo riscos reais de contraírem a doença.
Com todo esse cenário adverso, o que tem intrigado consultores políticos, marqueteiros e equipes é a
dificuldade de fazer campanha política sem aglomeração e um contato mais próximo do candidato com grupos de eleitores.
A pergunta a seguir eu invariavelmente respondo
em lives de que participo e em palestras e cursos que
ministro: com a campanha tradicional (reuniões políticas, comícios, caminhadas, visitas casa a casa) extremamente limitada pelos protocolos sanitários, a disputa
eleitoral será agora apenas nas redes e não mais nas
ruas, como tradicionalmente sempre foi?
Sugiro muita calma nessa hora. A resposta certa
seria: sim e não.
Quando a pandemia começou a afetar a
pré-campanha, já em meados de março – provocando

inclusive o posterior adiamento das eleições para 15 de
novembro –, alguns “gurus” do marketing digital e político começaram a alardear em vídeos, artigos e posts
em redes sociais que a campanha, doravante, seria apenas digital.
– Não vai ter campanha de rua, agora é só nas
redes – bradavam os “especialistas".
É até compreensível a ânsia de alguns profissionais da comunicação política com uma atuação mais
voltada para o digital, de querer agregar valor às suas
expertises. No entanto, a realidade da pré-campanha (e
aposto que na campanha será assim também) tem desmentido essa tese.
A campanha nas ruas vai, sim, acontecer. Como
já está acontecendo na pré-campanha.
Obviamente, com um modus operandi completamente diferente, com protocolos sanitários, sem os
tradicionais apertos de mão ou tapinhas nas costas, sem
o chamado “corpo a corpo” que os candidatos adoram.
No entanto, visitas pontuais, reuniões com pequenos grupos de pessoas, caminhadas em feiras e espaços públicos (com os candidatos devidamente mascarados) já estão acontecendo em campanhas de maior e
menor porte, da majoritária à proporcional.

O que ocorrerá, afinal?
A pergunta que não quer calar é: como a pandemia vai impactar a disputa eleitoral, no tocante à comunicação e ao marketing?
A resposta que arrisco a dar é simples e direta:
a campanha não será apenas nas redes, mas será mais
nas redes do que ocorreria em um contexto sem a pandemia. É isso.
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E outra indagação me ocorre: uma campanha
com menos reuniões presenciais, menos contato direto
dos candidatos com o eleitor, sem comícios e debates,
seria menos democrática? O debate político fica mais
pobre e limitado na internet?
Colocando um pouco mais de pimenta: a campanha digital seria mais elitista nas redes, pois não
levaria o debate para o contingente de eleitores sem
acesso à internet?
Esta é uma discussão muito ampla para ser debatida em um artigo de pouco fôlego, mas eu me arriscaria
a dizer que sim. Será uma campanha de certa forma
mais elitista, pois o debate político se dará com mais
intensidade em um ambiente onde parte considerável
(embora minoritária) da população brasileira está excluída: a internet.
E nesse “novo normal” (na falta de uma expressão
melhor, vamos com esse clichê mesmo) quais seriam os
candidatos mais favorecidos por esse contexto? Aqueles mais conectados? Os mais jovens, habituados aos
gadgets e aplicativos? Os nativos digitais?
Naturalmente, aqueles políticos que já utilizavam
a internet de uma forma intensiva e estratégica antes da
pandemia levarão ampla vantagem sobre os retardatários, aqueles candidatos que deixaram para a última hora
para pensar e estruturar suas presenças digitais.
A crise da Covid-19 traz ainda um elemento novo
que ultrapassa a questão digital e tem a ver com as expectativas e desejos dos eleitores: o cidadão, na tempestade, em tempos de crise, tende a optar por candidatos
mais experientes.
Em momentos como o que estamos vivendo,
com tantas incertezas e angústias sobre emprego e renda, saúde e alta da inflação, o eleitor tende a buscar um
ponto seguro, um comandante mais experiente para o
barco que está em meio a uma tempestade. Diversas
pesquisas publicadas recentemente mostram que o sentimento de manutenção do status quo pode se sobrepor
ao desejo de mudança.
Não seria um absurdo afirmar que os candidatos
outsiders (principalmente aqueles que estão na disputa
majoritária), com perfil oposicionista, deverão ter mais
dificuldades nessas eleições.
Um fato curioso tem acontecido nos últimos
meses para reforçar essa tese: é impressionante o número de prefeitos, de norte a sul do país, com uma
popularidade que capengava antes da crise da Covid-19 e que estão conseguindo viabilizar suas reelei28

ções após uma gestão firme e segura da pandemia
em seus municípios.
Os governantes que conseguiram transmitir à
população a sensação de que ela estava sendo protegida do inimigo invisível conseguiram dar uma bela
lustrada em suas reputações. E voltaram para o jogo
eleitoral com chances mais concretas de vitória. Nesse
ponto, a pandemia (que é dramática do ponto de vista
da saúde pública) tornou-se uma oportunidade política
para muitos candidatos prefeitos.
E também pode acabar favorecendo aqueles políticos mais conhecidos, que já tiveram ou ainda têm
mandato. Com as limitações de abordagem ao eleitor,
os candidatos novatos terão menos oportunidades de
se apresentarem e se tornarem conhecidos.

Uma lição para os candidatos
Além dessas oportunidade (para alguns) e ameaças (para outros), a pandemia, na minha avaliação, deixa uma grande e definitiva lição para os candidatos:
a de que o marketing político digital, para ser efetivamente eficaz, deve ser permanente e começar bem antes das eleições propriamente ditas.
Aqueles candidatos que se planejaram para participar apenas da corrida de tiro curto (podemos comparar com uma prova de atletismo de cem metros rasos), que é o período oficial de campanha, terão sérias
dificuldades no percurso.
Já os que iniciaram a maratona da pré-campanha há mais tempo, ativando seus canais, construindo
reputação, montando banco de dados, produzindo
conteúdo relevante e o distribuindo de forma segmentada e estratégica, levarão enorme vantagem sobre a
concorrência.
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Eu mesmo, como consultor político, ajudei
a montar algumas estratégias de pré-campanhas
com mais de dois anos de antecedência. Em contrapartida, na véspera de começar o período oficial de campanha, tem candidato ainda contratando equipe digital e pensando em que canais
atuar. A diferença de performance e de resultados
será brutal.
Quem é do ramo sabe que é impossível criar
uma comunidade em torno de uma candidatura e ter
resultados efetivos a apenas dois ou três meses de um
processo eleitoral. Criar relacionamento com o eleitor por meio das redes sociais leva tempo e deve ser
um trabalho constante e regular.
O difícil é convencer os políticos de que a campanha na internet deve começar lá atrás, no momento
em que ele decidiu ser pré-candidato. Antecedência é
fundamental, e também saber utilizar corretamente
o mix de ferramentas digitais. O marketing digital vai
muito além do Facebook.
O WhatsApp (principalmente via listas de transmissão) será uma ferramenta fundamental para a
mobilização digital. Por mais que um candidato faça
impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, se
não tiver um exército digital apto a compartilhar seu
conteúdo e ajudar a combater boatos, de forma orgânica, não terá alcance nas postagens.

E, para finalizar, faço um pequeno alerta para os
pré-candidatos e suas equipes de trabalho. A pandemia
tornou as eleições ainda menos relevante na lista de
preocupações dos brasileiros. Se a apatia já era uma característica antes da crise, agora é muito mais.
Essa deve ser a campanha da sutileza, a campanha sem cara de campanha. O eleitor ainda não
está no clima do processo eleitoral – e muitos deles
só irão se interessar pelo tema às véspera do pleito. Para quem a prioridade é conseguir manter (ou
encontrar) o emprego e não contrair o coronavírus,
eleição virou supérfluo.
É bem provável também que a abstenção seja
altíssima, acima da média das eleições anteriores. Os
candidatos terão um segundo desafio além de conquistar o voto: fazer o eleitor sair de casa para cumprir a sua obrigação democrática.
Nas eleições mais desafiadoras da história, o
eleitor deve ser conquistado por meio de sutis trocas de olhares, como nos romances de antigamente.
E não com abordagens agressivas e invasivas. Quem
radicalizar vai se dar mal.
Das ruas para as redes, das redes para as ruas.
Será assim. E #UseMáscara.

Ele é a ferramenta perfeita para fazer a convergência das ruas para as redes. É o complemento
para a visita do candidato, que, após a reunião na
casa do eleitor, converte o visitado para sua base de
dados no WhatsApp. Preferencialmente, em uma lista
de transmissão segmentada.
O site também será fundamental para alguns
candidatos – especialmente os majoritários – como
repositório de conteúdo e plataforma de download
de materiais, assim como para reunirem em um único local a biografia e as propostas. O site é o cartão de
visitas da candidatura.
Em algumas candidaturas, até mesmo o velho
e bom e-mail será eficaz, caso tenham uma boa e orgânica base de dados segmentada. Se for uma candidatura voltada aos jovens, até o aplicativo chinês Tik
Tok deve ser considerado.
Já que a pandemia tornou a campanha
mais digital, é fundamental que os candidatos
saibam usar todo o ecossistema à sua disposição
e não fiquem reféns da dobradinha Facebook/
Instagram.

Fred Perillo
é consultor político, palestrante e estrategista
digital. Atua com marketing político e eleitoral desde 1992 e comunicação digital desde
2008. Tem larga experiência em coordenação
de equipes de comunicação em campanhas
eleitorais e mandatos. Foi secretário de
Comunicação do governo de Rondônia e
comandou dezenas de campanhas a governos estaduais, prefeituras e parlamentos
federal e estadual. Atualmente, tem se
dedicado ao desenvolvimento de projetos de
comunicação digital em mandatos políticos e
campanhas eleitorais.
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VERDES
EM AÇÃO
AÇÃO
Audiência de cursos realizados pela
Fundação Verde reflete a importância
da formação de líderes
mulher na política, primeira infância, educação, saneamento, administração verde, movimento negro,
mandatos compartilhados e coletivos, meio ambiente, contas de campanha, direito eleitoral nas rede,
agricultura familiar e desenvolvimento sustentável,
entre vários outros.
Os cursos foram transmitidos pela plataforma
Zoom, sistema EAD da Fundação, canal do YouTube
da Fundação e páginas do Facebook da FVHD e do
PV-SP. Via Zoom, WhatsApp e plataforma EAD, foram
atendidas aproximadamente 4,5 mil pessoas.
No Facebook do PV-SP, foram 26.270 alcances (número de pessoas que assistiram aos vídeos) e
2.936 engajamentos (interações, desde curtidas até
comentários). Já no Facebook da FVHD, foram 6.881
alcances e 1.292 engajamentos; e no canal do YouTube da Fundação, 8.418 visualizações até 25 de setembro e 3.199 espectadores únicos ao vivo.
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A Escola de Formação Ricardo Silva foi instituída pela Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD) em
março deste ano e já teve papel fundamental na formação dos verdes. De julho a setembro deste ano, a
escola realizou o Curso Preparatório para as Eleições
Municipais de 2020, em três modalidades: Cidades
Verdes, Dicas de Campanha e Atualidades.

Os números refletem a importância do papel
da Fundação e da Escola Ricardo Silva, constituída
com o objetivo de formar em caráter permanente
e continuado, preparando líderes para atuarem nas
diversas frentes de transformação socioambiental.
O objetivo é que a escola seja modelo de formação,
complementando as demais atividades da FVHD.

Foram realizados cerca de 27 cursos sobre temas diversos como urbanismo e sustentabilidade,
redes sociais, prevenção de crises, importância da

Todos os vídeos podem ser acessados no canal da Fundação no YouTube: TV Fundação Verde
(www.youtube.com/c/TVFundacaoVerde)
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Facebook PV-SP
Curso

Alcance

Engajamento

23/7 - Proteção animal nas eleições 2020

1.500

237

27/7 - Dicas de campanha

1.500

101

29/7 - Dicas de campanha

457

63

4/8 - Urbanismo e sustentabilidade

717

68

10/8 - Como planejar sua campanha nas redes sociais e prevenir crises

396

69

11/8 - O uso das redes sociais na campanha e na pré-campanha

906

104

17/8 - Saúde e aperfeiçoamento vocal

900

77

18/8 - A importância da mulher na política

1.100

173

20/8 - Memes e técnicas de Hollywood na propaganda política

1.300

149

25/8 - Superação e política

451

46

26/8 - Primeira infância e eleições 2020

980

95

27/8 - Educação e eleições 2020

1.000

82

31/8 - Saneamento e eleições 2020

1.100

118

1/9 - Administração verde

764

95

2/9 - Viver bem, viver verde e eleições 2020

1.200

200

3/9 - Movimento negro

1.000

122

7/9 - Uma campanha verde e de baixo custo

1.000

227

8/9 - Segurança municipal

1.300

127

9/9 - Mandatos compartilhados e coletivos

1.900

172

1/9 - Produção de memes na prática

1.300

106

14/9 - Meio ambiente no topo da agenda

1.400

121

15/9 - O não lugar do idoso brasileiro

699

26

16/9 - Contas de campanha

1.200

110

17/9 - Direito eleitoral nas redes

1.300

191

22/9 - Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

900

57

Total

26.270

2.936
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TV Fundação Verde - YouTube
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Cursos

Visualizações
até 25/9

Espectadores
únicos ao vivo

23/7 - Proteção animal nas eleições

_

_

27/7 - Dicas de campanha

300

167

29/7 - Dicas de campanha

1.281

594

3/8 - Resgate da escala humana nas cidades

504

150

4/8 - Urbanismo e sustentabilidade

413

147

10/8 - Campanha nas redes sociais e crises

342

106

11/8 - O uso das redes sociais na campanha

361

107

17/8 - Saúde e aperfeiçoamento vocal

291

102

18/8 - A importância da mulher na política

667

211

20/8 - Memes e técnicas de Hollywood

367

157

25/8 - Superação e política

204

84

26/8 - Primeira infância e eleições 2020

612

185

27/8 - Educação e eleições 2020

335

161

31/8 - Saneamento e eleições 2020

124

53

1/9 - Administração verde

157

53

2/9 - Viver bem, viver verde e eleições 2020

141

59

3/9 - Movimento negro

203

57

7/9 - Uma campanha verde e de baixo custo

175

107

8/9 - Segurança municipal

102

36

9/9 - Mandatos compartilhados e coletivos

176

82

10/9 - Produção de memes na prática

171

99

14/9 - Meio ambiente no topo da agenda

314

111

15/9 - O não lugar do idoso brasileiro

208

77

16/9 - Contas de campanha

269

108

17/9 - Direito eleitoral nas redes

355

143

22/9 - Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

156

43

23/9 - Terapias integrativas no âmbito do SUS

87

Em apuração

24/9 - Condutas vedadas na campanha eleitoral

103

Em apuração

Total

8418

3199
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Facebook Fundação Verde
Cursos

Alcance

Engajamento

23/7 - Proteção animal das eleições

140

10

27/7 - Dicas de campanha

398

140

29/7 - Dicas de campanha

169

63

3/8 - Resgate da escala humana nas cidades

_

_

4/8 - Urbanismo e sustentabilidade

153

16

10/8 - Como planejar sua campanha nas redes sociais e prevenir crises

224

59

11/8 - O uso das redes sociais na campanha e pré-campanha

208

151

17/8 - Saúde e aperfeiçoamento vocal

279

31

18/8 - A importância da mulher na política

498

127

20/8 - Memes e técnicas de Hollywood na propaganda política

214

24

25/8 - Superação e política

326

31

26/8 - Primeira infância e eleições 2020

95

29

27/8 - Educação e eleições 2020

495

80

31/08 - Saneamento e eleições 2020

194

23

1/9 - Administração verde

122

37

2/9 - Viver bem, viver verde e eleições 2020

126

25

3/9 - Movimento negro

329

93

7/9 - Uma campanha verde e de baixo custo

294

14

8/9 - Segurança municipal

76

8

9/9 - Mandatos compartilhados e coletivos

723

53

10/9 - Produção de memes na prática

801

47

14/9 - Meio ambiente no topo da agenda

170

90

15/9 - O não lugar do idoso brasileiro

104

18

16/9 - Contas de campanha

195

18

17/9 - Direito eleitoral nas redes

136

33

22/9 - Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

140

21

23/9 - Terapias integrativas no âmbito do SUS

109

9

24/9 - Condutas vedadas na campanha eleitoral

163

42

Total

6881

1292
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Entrevista
O QUE PENSA

MARCELO
BLUMA
Campo Grande (MS) e os temas tratados aqui são
importantes não somente para ele, como também
para qualquer candidato, para qualquer gestor.

Pensar Verde: No pós-pandemia e diante da crise climática, o que muda na gestão urbana?
Marcelo Bluma: A pandemia deixou claro que é

O presidente estadual do diretório do Partido Verde em Mato Grosso do Sul, Marcelo Bluma, fala
sobre os desafios da gestão urbana no pós-pandemia. Em 2000, ele foi eleito vereador e cumpriu
três mandatos, até 2012. Formado em Engenharia Civil e em Direito, depois do último mandato,
retornou à iniciativa privada. Em 2018, disputou
o cargo de governador do estado. Natural de Corumbá (MS) e morador de Campo Grande, Bluma
vive de perto o dilema da destruição do Pantanal e
as agressões a lugares como Bonito e questiona a
falta de ação de muitos gestores diante dessas atitudes. Este ano, ele é candidato do PV a prefeito de
34

preciso evoluirmos nos processos digitais. Eu gosto
de dizer que nós vínhamos nos aprofundando pouco
a pouco nesses processos, mas com uma velocidade menor do que a pandemia mostrou que pode ser
feito. E também foi posta em xeque uma série de
procedimentos da gestão da administração pública tradicional, que não estava preparada para isso.
Eu vejo aqui no meu município, Campo Grande. A
escola pública municipal teve uma pane. Ela parou.
O que é que acontece? Nas escolas, havia uma propaganda de que nós tínhamos salas com computadores. Mas, na verdade, nada havia efetivamente.
O procedimento digital nas escolas, na educação
municipal, não existia. Eu citei Campo Grande, mas
tenho certeza de que isso acontece na maioria esmagadora dos municípios brasileiros.
Agora, as administrações municipais começaram a
correr atrás disso, perceberam que nós estávamos
em um atraso muito grande. Portanto, a pandemia
acelerou um processo de digitalização das cidades
brasileiras, do setor público. A gestão pública municipal terá que se reinventar, correr atrás do prejuízo,
se repensar, porque isso pode ser muito importante
para a melhoria da qualidade de vida das cidades.
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trapassado. Nós precisamos trabalhar isso, trabalhar
os aplicativos, os corredores verdes. O transporte de
massa é complexo e precisa de vários elementos.

Pensar Verde: Qual peso passa a ter a mobilidade urbana, uma vez que esse foi um dos fatores
no Brasil que dificultaram muito o isolamento,
portanto, o controle da doença?

Pensar Verde: E quanto à moradia acessível?

Marcelo Bluma: A pandemia mostrou que a

Marcelo Bluma: A moradia precisa ser pensada

maioria dos municípios brasileiros utiliza um sistema de transporte público obsoleto, completamente defasado em relação àquilo que deveria ser
a realidade. Eu observo Campo Grande. O transporte público é baseado em ônibus, uma concessão antiga com empresas que trabalham de forma
ineficiente, e a pandemia causou um colapso nisso
porque você não podia ter muitas pessoas dentro
de um ônibus. As empresas começaram a questionar a sua margem de lucros e isso criou um impasse muito grande. Para a nossa sorte, os aplicativos [de transporte] começaram a fazer o papel do
transporte coletivo. Eu observo hoje aqui nos bairros um movimento intenso dos aplicativos, que
estão nos bairros mais populares da cidade, mais
simples, cumprindo um papel importantíssimo.
A pandemia mostrou, também, que nós não temos
alternativas no município. Eu observo, por exemplo,
a necessidade de corredores verdes, de mais ciclovias verdes, porque nós temos algumas experiências
de ciclovias aqui, porém sem arborização. Aí, você
imagina uma cidade do Centro-Oeste que às vezes
chega a 38, 40 graus, como é que as pessoas vão utilizar uma ciclofaixa se você não tem arborização? Nós
temos avenidas que foram urbanizações de fundo de
vale e que são equipamentos importantíssimos, porém, sem arborização.
Por isso, esses lugares não são utilizados para transportes, o que é um desperdício. É algo que está no
meu plano de ação. Eu observo que o uso da bicicleta
elétrica nos bairros mais populares da cidade também vem crescendo exponencialmente. Então veja,
se nós aparelharmos esses bairros com ciclovias, pistas para pedestres com arborização adequada, nós
podemos ajudar bastante na mobilidade. O transporte coletivo baseado somente no ônibus está ul-

junto com o transporte, porque cidade sustentável
é aquela cidade onde você consegue compactar
moradia, trabalho e lazer, porque, com isso, a gente enfrenta o problema da mobilidade urbana. Você
ter pessoas morando em uma determinada região,
como é o nosso caso aqui, e ela precisar cruzar a cidade para ir ao Núcleo Industrial, isso é algo que não
se concebe mais. Na lógica de uma gestão urbana
sustentável não dá.
Campo Grande, segundo o IBGE, tem agora 906
mil habitantes. Ou seja, vai para um milhão de
habitantes e para você cruzar a cidade de uma
ponta a outra, você vai gastar mais de uma hora,
principalmente por um problema de trânsito. Nós
aqui temos exemplos de pessoas que moram no
bairro Moreninha e vão para o Núcleo Industrial.
A pessoa precisa acordar às quatro da manhã,
sair de casa com o ônibus às cinco horas, descer
no centro da cidade, pegar outro transporte para
chegar às sete horas no trabalho. Depois, saem às
17 horas de lá para chegar às 20 horas em casa. Ou
seja, você acaba com a vida familiar dessa pessoa.
Agora, se ela tem trabalho próximo, vai sair bem
mais tranquila, vai tomar o café da manhã com o
filho, com a família, vai trabalhar, voltar, praticar
uma atividade esportiva, de lazer.
Esse é o grande desafio que as cidades, principalmente as médias e grandes, precisam enfrentar. Essas cidades no Brasil sofreram um processo de especulação diária que produziu uma série de vazios
urbanos, o que é uma pena, porque é um processo
de longo prazo de recuperação. Mas é preciso compactar a cidade para utilizar melhor toda a infraestrutura já paga com impostos, com o dinheiro da população, e evitar o máximo esses grandes vazios que
dificultam muito, inclusive, a mobilidade urbana.
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Pensar Verde: O home office pode ser uma das
soluções para esses problemas?
Marcelo Bluma: Eu penso que sim. E acho que a pan-

demia abriu as portas para que a gente conseguisse
visualizar isso, utilizar ao máximo os procedimentos
digitais, otimizando o trabalho sem precisar, necessariamente, de deslocamento. À medida que a gente consiga fazer isso em uma proporção maior, nós
inclusive contribuiremos para diminuir a poluição do
ar, ajudando no enfrentamento da crise ambiental,
porque emitiremos menos CO2. O transporte nosso baseado em combustível fóssil é terrível. Então,
potencializar procedimentos como o trabalho home
office é um grande desafio que eu vejo incluído no
desafio de administrar a cidade.
É um caminho importante e a pandemia mostrou
que, nesse caso, nós já tínhamos tecnologia para
isso. Nós fizemos a convenção nacional do Partido
Verde totalmente online, fizemos uma reunião que,
tradicionalmente, custaria para o partido em torno
de R$ 100 mil com passagens e estadias. Veja a eco-

nomia que nós conseguimos para o partido e também a economia, se a gente for pensar, em emissão
de carbono. A pandemia acelera, na minha concepção, um processo que vinha acontecendo de forma
mais lenta e que agora vai se acelerar, inclusive, nas
eleições, que também sofrerão um impacto que eu
considero muito interessante.

Pensar Verde: No curto prazo, o pós-pandemia
trará diversas consequências. Entre elas, algumas das mais sérias talvez sejam o desemprego
e a crise econômica generalizada. Essa situação
pode agravar muitas outras, a exemplo da violência, do número de pessoas em situação de
rua, da miséria etc. Como lidar com o problema
a curto, médio e longo prazos?
Marcelo Bluma: É um problema muito sério e um

desafio muito grande. Primeiro, é importante fazer um
parêntese aqui – fizeram uma reforma trabalhista no
Brasil prometendo modernizar a legislação trabalhista
e, na verdade, precarizaram as relações de trabalho.
Antes da pandemia, a gente já percebia o processo de
precarização, pessoas começando a trabalhar de forma
terceirizada, sem carteira assinada, sem garantia e sem
segurança alguma. Lamentavelmente, em fevereiro,
chegou a pandemia no Brasil e agravou muito mais
ainda o problema, porque a economia sofreu uma retração. É inegável isso e agora nós teremos que correr
atrás do prejuízo no pós-pandemia. Eu vejo que a curto
prazo não tem jeito: tem que trabalhar para fortalecer
novamente toda a economia nacional e aí é preciso
de crédito. Esse vai ser o grande desafio dos gestores,
tanto do presidente da República, quanto dos governadores e dos prefeitos eleitos. A curto prazo é preciso
fazer isso: crédito e capacitação de pessoal. Não existe
fórmula mágica para você fazer a economia voltar a se
movimentar.
A médio prazo, eu penso que os gestores vão ter que
modernizar a administração pública municipal. Nós
precisamos reinventar essa administração. É interessante observar que, quando uma empresa da iniciativa privada se torna ineficiente, ela quebra e outra
mais eficiente ocupa o espaço dela. Infelizmente, no
Estado, ou felizmente, não existe essa possibilidade.
O Estado não quebra. Quando você tem uma administração municipal ineficiente é preciso modernizála e isso é algo necessário para a maioria das cidades
brasileiras. Na minha cidade, a administração pública é hoje uma máquina, um paquiderme lento, com
processos ruins, totalmente desequilibrada. É preciso modernizar isso a curto prazo para que sobrem
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cipalista e discutirem um novo pacto federativo. Não
isso que ficam falando em Brasília, mas um pacto federativo que deixe a maioria dos recursos no município. É o que o nosso amigo Eduardo Jorge costuma
dizer: “Mais Brasil e menos Brasília”.

Pensar Verde: As novas formas de ensino, a inclusão digital nas escolas e, principalmente, a
evasão escolar também serão grandes desafios.
Quais os passos a serem dados na direção do
novo, como implementar essas mudanças?
Marcelo Bluma: A pandemia mostrou que nós es-

távamos profundamente atrasados, principalmente
no setor público. A administração pública municipal
terá que correr atrás do prejuízo e incorporar toda
essa nova tecnologia no processo de educação. Existem experiências muito interessantes, inclusive no
Brasil. Hoje, com todos os jovens com um celular na
mão, é fundamental que a educação passe por aí,
tem que rodar nessa linguagem.

recursos, ou aumentar os recursos para investimento. Não dá para manter essa máquina cheia de cargos
comissionados.
Assim, a médio prazo é preciso enxugar a máquina
para sobrar recursos para investimentos, para potencializar a economia, modernizar a administração
pública municipal. Ou seja, é necessário diminuir o
número de cargos comissionados, fazer uma readequação dos servidores, fazer com que cada servidor
entenda o seu papel e volte a produzir, porque nós
temos outro problema: o número de servidores afastados por estresse, por problema mental, por depressão é muito grande. O cara faz um concurso, depois é jogado em uma repartição, e ele não se sente
parte da engrenagem. Na administração pública municipal não existe aquele procedimento da empresa
privada que motiva o funcionário, que mostra para
ele a sua importância ali dentro. Então, você tem cargos comissionados em excesso e você tem servidores
também concursados ineficientes.
Já a longo prazo, eu vejo que é um grande desafio
para o país. E aí os prefeitos têm de se engajar no
movimento em defesa da pauta municipal. É necessário rever o pacto federativo, porque hoje o recurso
arrecadado no município vai para Brasília e não volta. Eu penso que agora, com o agravamento trazido
pela pandemia, é uma excelente oportunidade para
os prefeitos eleitos fortalecerem o movimento muni-

Essa questão, inclusive, a médio e longo prazo, vai
colocar em xeque toda a estrutura de prédios públicos que nós construímos nesses anos todos.
Nós precisamos ter planejamento, visão de futuro,
porque ali na frente nós teremos o prédio público
obsoleto. É fundamental repensar o processo de
educação e os prédios. Eu espero que a gente não
transforme esses prédios em penitenciárias. No caminho que estamos trilhando, aumentando a desigualdade social, corremos esse risco.

Pensar Verde: A poluição e a crise climática estão mais do que nunca no cerne dos debates e
a busca de soluções passa a ser ainda mais prioritária e urgente. Quais as soluções possíveis,
como ter cidades mais verdes e mais saudáveis?
Marcelo Bluma: Eu vejo que a solução, primeiro,

é fortalecer o processo de planejamento urbano e
eu nem chamaria de planejamento urbano e, sim,
de planejamento sustentável. Ou seja, pensar a cidade para o futuro, de forma que a gente construa
uma cidade mais sustentável naquela lógica que
eu disse anteriormente: a lógica de você ter o tripé
moradia, lazer e trabalho próximos. Eu vejo que,
para construirmos cidades verdes e sustentáveis,
primeiro precisamos retomar o processo de planejamento que se chamava planejamento urbano e era
forte no Brasil, mas foi desmontado nesses anos. Eu
vejo Campo Grande como exemplo. Nós tínhamos
um sistema de planejamento urbano muito forte,
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a cidade conseguiu grandes avanços exatamente
porque pensou seu futuro.
Hoje, mais de cem anos depois, a cidade tem uma
característica muito interessante no centro porque
ela foi pensada, não acontece milagre por milagre.
Você vai a cidades em que o centro é aquela coisa, a
rua vai fazendo curva e tal, exatamente porque não
houve planejamento. Hoje, para que a gente melhore o perfil das cidades brasileiras, é preciso fortalecer o planejamento, pensar a cidade como um todo,
fortalecer a construção de um processo em que você
tenha moradia digna, trabalho e lazer próximos para
que as pessoas tenham uma cidade boa para viver,
com qualidade de vida.

Pensar Verde: As pessoas podem ajudar nesse
processo? Como você vê a gestão participativa?
Marcelo Bluma: À medida que a gente digitaliza os

processos da administração pública, nós podemos ampliar a participação do cidadão e podemos, inclusive,
aumentar aquele processo tradicional que nós fazíamos
no passado. Cada bairro vai ter o seu presidente e eles
vão se reunir, fazer um “conselhão” e trazer os problemas. Hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível
que não só o presidente do bairro, mas também uma
parcela grande do bairro participe. Isso pode ajudar
muito na gestão do prefeito. A cidade é um ser complexo, você tem uma série de interesses girando em torno,
por isso, se você consegue ampliar a participação do
cidadão, das pessoas, você consegue um resultado muito melhor, e tudo isso com transparência, discutindo o
orçamento com toda a cidade, porque o dinheiro é das
pessoas, não do prefeito.
A partir do momento em que nós temos plataformas
digitais para ouvir as pessoas e para lhes dar satisfação, nós podemos melhorar muito a qualidade da
nossa democracia, porque a democracia, embora
seja até hoje o melhor sistema político que nós inventamos para conduzir a sociedade, pode ser de baixa
qualidade. Se você não presta conta e as pessoas não
têm conhecimento da administração pública, elas
vão escolher sem critério, elas vão escolher da forma
que escolhem hoje. A participação do cidadão garante o sucesso na administração da cidade.

Pensar Verde: O problema do lixo também está
sempre à frente dos debates sobre meio ambiente, saúde e qualidade vida. Estamos muito
atrasados nesse setor. Qual a sua visão sobre o
assunto?
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Marcelo Bluma: A questão do lixo é um grande

problema em todos os municípios, alguns mais outros menos. Os pequenos municípios têm problemas
muito sérios, alguns têm lixões a céu aberto e estão
correndo atrás para, pelo menos, ter o aterro sanitário, por conta da obrigação legal. Como avançar nisso? Eu, quando fui vereador, participei de uma experiência muito interessante, mas que, infelizmente,
não decolou. Fizemos uma identificação da quantidade de catadores. Existe um número muito grande
de catadores que são pessoas invisíveis. E são pessoas essenciais. Mas o foco deles é sobrevivência.
Assim, acabam fazendo o trabalho voltado para o
que dá mais dinheiro. É preciso fazer uma política
voltada para a coleta seletiva.
Talvez você ter uma cobrança pelo peso do lixo produzido ajudaria a pessoa a fazer a coleta seletiva,
fazer a compostagem. Porque hoje para o cidadão,
para o bolso do cidadão, efetivamente tanto faz. As
pessoas que fazem coleta seletiva, fazem por questões de princípios e valores. Infelizmente, a grande
massa não tem essa educação e consciência. Por
esse caminho, nós temos um grande desafio: pensar outras formas de potencializar a coleta seletiva,
diminuir a quantidade de resíduos e ampliar a compostagem. Essa é uma questão que os municípios
devem pensar mais a fundo.
Outra questão é a queima do lixo para gerar energia
elétrica. É necessário pensar o lixo como uma alternativa. Inclusive, o valor que o setor da coleta seletiva movimenta é muito interessante, é um valor expressivo,
mesmo não tendo uma coleta seletiva forte, mesmo
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com a reciclagem baseada no catador invisível. É preciso entender o lixo como uma oportunidade de geração
de riqueza e não como essa coisa ruim que eu não quero que fique na frente da minha casa.

Pensar Verde: Por fim, qual o papel do gestor
hoje no país diante de toda a situação ambiental
por que passa o Brasil, em todas as regiões, mas
mais tragicamente no Centro-Oeste e no Norte,
com queimadas, desmatamento e mineração ilegal e contrabando de animais?
Marcelo Bluma: Nós estamos passando por um

momento muito delicado com as queimadas no Pantanal. Temos um problema muito sério também com
a fronteira agrícola fazendo pressão. Nós tivemos um
problema em Bonito, por exemplo, das águas ficarem
turvas, e Bonito é água. Eu penso que o gestor precisa
usar aquela máxima que a gente fala há muitos anos
no PV: ele precisa pensar globalmente e agir localmente, cada um na sua esfera. O prefeito trabalhando para
construir uma cidade verde, sustentável, dentro do seu
espaço, cuidando daquilo que for importante para a
sua cidade. Se ele fizer isso no seu município, ele estará fazendo a sua parte, estará ajudando globalmente.
Se o gestor no seu município enfrentar a proteção das
nascentes, implantar um programa de coleta seletiva
forte, o manejo dos lixos, dos resíduos sólidos, talvez
queimando, produzindo energia elétrica, compactando a cidade, melhorando a mobilidade, diminuindo os
trajetos, a emissão de CO2, se ele fizer isso, já estará
ajudando significativamente na conta nacional.
O mesmo se dá se o governador entender isso também na esfera dele, que aí abrange todos os municípios, toda a área rural, se ele também entender que
é muito importante fazer um zoneamento econômico-ecológico sério, correto, que preserve as riquezas.
Por exemplo, lá em Bonito a soja e o gado são dois
produtos muito fortes e de excelência no Mato Grosso do Sul. Tudo bem. É importante, geram divisas,
mas é preciso fazer um zoneamento econômico-ecológico que não prejudique o potencial de Bonito do
ecoturismo, que não prejudique o Pantanal.
Fortalecer o ecoturismo aqui em Mato Grosso do Sul, e
fortalecer o turismo em Campo Grande, é fundamental
nessa ação de todos colaborando para enfrentar a crise
climática, cada um fazendo a sua parte. Agora, quando
um prefeito não cumpre a sua parte e o governador vira
as costas, eles estão permitindo desmatamentos em
alta escala, como está acontecendo agora. É um desafio para todos os gestores e aí chegando ao presidente

da República. Não é possível que a gente desmonte a
legislação ambiental como foi feito nesses últimos anos
– lamentavelmente, eu quero deixar registrado aqui.
Quando isso acontece fica muito ruim. Cada um tem de
fazer a sua parte para que a gente tenha o Brasil como
uma grande potência ambiental, porque é isso que o
mundo vê no Brasil.

Pensar Verde: Algo mais a acrescentar?
Marcelo Bluma: Para concluir, seria muito importante, no contexto da sustentabilidade, enfrentarmos também os problemas dos tributos sustentáveis e justos,
fazer uma distribuição tributária neste país que faça
justiça com a população. Esse é um tema que a gente escuta todo dia no noticiário. Inclusive perplexo, eu
vejo os governantes querendo trazer de volta a CPMF.
Um absurdo! Por outro lado, não regulamentam o imposto sobre grandes fortunas. No âmbitos municipal,
estadual e federal, é preciso repensar essa carga tributária para que a gente faça justiça, enfrente o problema
da desigualdade social, traga recursos daqueles que
têm muito para a base da pirâmide, pois, enfrentando
o problema da desigualdade social, a gente enfrenta
uma série de outros problemas sociais, principalmente
o da violência, da falta de segurança que assola todos
os municípios deste país.
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“É preciso estabelecer vínculos entre as
lutas pelo direito à posse da terra com
as lutas que buscam ecologicamente
definir uma nova relação com a Terra.”
Herbert Daniel

