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Esta edição da Pensar Verde vem cheia de novidades: novo projeto gráfico, 
novas colunas fixas, Solo Fértil e Coleta Seletiva, e mudança na estratégia 
de produção de artigos, que, agora, não necessariamente tratarão do mes-
mo tema. O objetivo é tornar a revista mais dinâmica, mais atrativa aos mais 
variados públicos, porém, sem perder a qualidade e o aprofundamento dos 
temas que lhe são característicos desde a sua origem, dez anos atrás.

A nossa matéria de capa vem cheia de gás, de energia, com uma moçada que 
está sempre pronta para a luta, para defender seja o meio ambiente, os povos 
tradicionais ou a igualdade social e entre todas as raças, cores e gêneros, 
entre muitas outras bandeiras.

Maial Paiakan, do Povo Kaiapó, no Estado do Pará, atua em causas indígenas; 
Paloma Costa é conselheira jovem do secretário-geral da ONU em Clima; 
Thiago Ávila é socioambientalista e tem 50 mil seguidores no YouTube; Igor 
Abreu criou o grupo Cerrado Flora; Rojú Soares é militante ecossocialista e 
integra o Subverta; e Mikaelle Farias é ativista do Fridays for Future Brasil e 
do Greenpeace Brasil. “Elxs” contam por que entraram para o ativismo e dei-
xam recados para os jovens que têm a mesma vontade.

Nos artigos, temos três temas distintos. No primeiro deles, Cassia Moraes 
e André de Castro dos Santos, do Youth Climate Leaders (YCL), escrevem 
sobre “Como podemos engajar mais os jovens brasileiros na ação climática?”. 
O segundo desenvolve tema crucial para o momento. Donizetti Aurélio do 
Carmo, assessor técnico da Liderança do PV na Câmara dos Deputados, faz 
análise aprofundada sobre a “Flexibilização do licenciamento ambiental” e 
aponta a real dimensão do impacto que a legislação trará.

Luiz Henrique Mandetta é o autor do terceiro artigo, “E no meio do caminho 
tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho...”. Sob o título poéti-
co, uma reflexão sobre as mudanças no rumo político a partir da Covid-19 e 
do atual governo.

No Verdes em Ação, mais um jovem guerreiro: Luciano Frontelle (PV-SP), 
diretor-executivo da Plant-for-the-Planet no Brasil e um dos fundadores do 
coletivo Clímax Brasil. A seção conta um pouco de sua história e de seu tra-
balho na ação climática nacional e global.

Toda a força da juventude expressa na matéria de capa e no Verdes em Ação 
cresce ainda mais quando se une ao conhecimento dos mais experientes. 
Por isso, nossa entrevista ping-pong foi realizada com um dos cientistas mais 
ativos na área ambiental no Brasil neste momento. O climatologista Carlos 
Nobre desdobra as promessas feitas pelo presidente da República na Cúpula 
do Clima. O que pode ser realizado de fato, e como?

Para fechar, as novas colunas. A primeira delas, Solo Fértil, apresenta o texto 
“Para quem quer cantar e dançar para o céu”, de Ailton Krenak, escrito para o 
e-book recém-lançado Cartas para o Bem Viver. E Coleta Seletiva traz breve 
entrevista com o diretor do documentário Amazônia em Chamas, lançado em 
maio no Brasil, Michal Siewierski, além de outras dicas de livros e filmes.

Boa leitura!

Conselho Editorial

e d i t o r i a l
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Ativismo jovem 
no Brasil: 
O que Maial Paiakan, Paloma Costa, Thiago Ávila, 
Igor Abreu, Rojú Soares, Luciano Frontelle (Verdes 
em Ação) e Mikaelle Farias têm em comum? Todos 
eles são jovens ativistas prontos para lutar por seus 
ideais: defender o meio ambiente, os povos tradicio-
nais, a igualdade social e entre todas as raças, cores 
e gêneros, os povos indígenas, o respeito à vida, à 
diversidade cultural e à comunidade LGBTI+, pre-
servar e cuidar do Cerrado, da Amazônia, de todos 
os biomas, dos animais domésticos e dos silvestres, 
ou, ainda, sonhar com o fim de qualquer forma de 
opressão e com um planeta em que as pessoas se 
unam para proteger terra, céu, água, ar e todos os 
seres vivos.

São muitos os nomes de jovens sonhadores, idealis-
tas e, principalmente, realizadores em todo o mun-
do, seja na política ou fora dela. Greta Thunberg, 
Malala Yousafzai, Nayara Almeida, Emma Gonzá-
lez, Amika George, Shaama Sandooyea, Bhagya 
Abeyratne, Katie Hodjetts, Nisreen Elsain, Sabrina 
Fernandes, Sophia Kianni, Sarah Goody… são ape-
nas alguns deles. Mas... e no Brasil? Eles são poucos 

ou apenas não ganham destaque nas mídias? Por 
que seus gritos não ecoam tão fortemente quanto 
deveriam? Onde eles estão?

A Pensar Verde foi ouvir alguns desses jovens atuan-
tes e, também, Cassia Moraes e André de Castro dos 
Santos, do Youth Climate Leaders (YCL), que escre-
veram um artigo para esta edição sobre “Como po-
demos engajar mais os jovens brasileiros na ação 
climática?”. Os autores ressaltam que, entre os jovens 
no Brasil, “a pauta climática compete com problemas 
vistos como mais urgentes, a exemplo do acesso à 
educação e o combate à pobreza e à violência poli-
cial. Nesse contexto, enfrentar a crise climática pare-
ce menos urgente, quando do outro lado está a prio-
ridade de manter-se vivo”.

Formação, informação, educação, condições para 
realizar trabalhos voluntários, apoio de organizações 
ou da família. São muitas as condicionantes para se 
engajar, para ser um ativista ou não – muitos não 
se autodenominam ativistas, e está tudo bem. Para 
quem entrou nessa batalha, como foi, como é?

c a p a

entre bandeiras  
e a luta pela  
sobrevivência
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no Brasil: 
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Finalizando o curso de Direito e Antropologia na 
Universidade de Brasília (UnB), Paloma conta que 
a relação com o meio ambiente entrou em sua vida 
ainda na infância. “Foram valores que a minha mãe 
me passou de cuidado com a natureza, com o meio 
ambiente, com a nossa casa, com o mundo. Sou 
escoteira também. Sempre gostei muito.” Desde 
pequena, falava: “É isso. Eu vou defender a Amazônia. 
O meio ambiente”.

O despertar cidadão, político e social ocorreu mais 
tarde, já na universidade. Quando veio o estágio no 
Instituto Socioambiental (ISA), local em que trabalha 
até hoje, foi um choque. “Ter acesso a tantos estudos, 
tantos dados sobre a crise climática, [ver] a importância 
dos territórios indígenas, quilombolas e de todos os 
povos e comunidades tradicionais e originários... [tudo 
isso] para sustentar essa ‘queda do céu1, para sustentar 
toda essa crise. Isso me chocou muito, sabe?”.

Quando conheceu o Engajamundo2, ela se 
encontrou. “Achei um monte de maluco tão doido 
quanto eu, que estava tão preocupado quanto eu.” Mas 
o mais importante mesmo foi o acesso à informação. 
“Então, eu acho que o acesso à informação e ter tido 
uma educação de qualidade para ter a capacidade de 
compreender, de fato, as informações que chegavam 
até mim, foi o que possibilitou que eu pudesse, hoje 
em dia, fazer uma participação efetiva.” Até porque 
“não existe democracia sem participação”.

Paloma acredita no conhecimento, na educação, que 
é direito de todos, como forma de possibilitar a ação 
e a participação do processo de cidadania engajada. 
“É superimportante para a gente pensar como manter 
valores perenes de proteção ao meio ambiente, de 
respeito à vida, aos povos indígenas e a outras culturas 
e formas de ser e de se relacionar.”

Até que ela chegou ao Climate Action Summit 2019 
e ao Youth Advisory Group on Climate Change, 

em uma trajetória em que todas as experiências e 
oportunidades foram essenciais. “Tudo sempre foi 
parte de um grande trabalho coletivo. Eu sempre tive 
muito apoio das organizações nas quais eu trabalhei, 
da minha universidade, da minha família, dos meus 
amigos, do meu grupo coletivo. Com certeza isso foi 
o que me possibilitou chegar a esses lugares.”

Atuação internacional
Até mesmo a sua participação no contexto climático 
internacional começou por meio do Engajamundo, 
quando, em 2018, foi eleita para coordenar um grupo 
de trabalho de clima. No mesmo ano, também pela 
ONG, coordenou uma delegação para ir à COP24. 
“Foi a minha primeira COP e eu já fui coordenando 
um monte de jovens. Eu estava supernervosa. E aí 
foi lindo.” A viagem se repetiu na COP25, em 2019, 
quando foi selecionada pela ONU para participar da 
Cúpula do Clima em Abu Dhabi, ao lado de 30 jovens 
de diferentes partes do mundo.

A experiência aproximou o grupo – conhecido como 
Abu Dhabi Youth Voices ou Super30 – do Gabinete da 
Juventude e da enviada especial do secretário-geral da 
ONU para a Juventude, Jayathma Wickramanayake. E foi 
assim que “ajudamos a construir o Gabinete de Juventude 
da Jayathma, a construir o Youth Climate Summit, que foi 
o primeiro Youth Climate Summit da história”.

O Super30 também ajudou a selecionar os cem 
vencedores do Green Ticket que foram para Nova 
York durante o Climate Action Summit, finalizado 
com a Assembleia Geral das Nações Unidas. “A 
gente analisou mais de sete mil candidatos e tivemos 
que selecionar apenas cem para participar da 
conferência.” Dessa lista enviada ao secretário-geral 
da ONU, além dos Super30 e de demais grupos de 
juventude, Paloma foi a escolhida para participar 
da abertura do Climate Action Summit, junto ao 
secretário-geral e à Greta Thunberg, entre várias 
outras personalidades.  

Ao final, veio o Youth  Advisory  Group.3“ Quando abriu 
essa oportunidade, alguns grupos que já participam 
de processos com a ONU tiveram a possibilidade de 
fazer a indicação, e o Super30 me indicou, e, também, 
a Nisreen Elsain [ativista ambiental e climática, 
coordenadora-geral de Juventude e Meio Ambiente, 
pelo Sudão]. E fomos selecionadas, e estamos lá, 
juntas agora, no Youth Advisory Group.”

conselheira jovem  
do secretário-geral  
da ONU em Clima

Paloma 
Costa (DF)

https://www.engajamundo.org/
https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group
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Paloma prefere usar o termo juventudes, no plural. 
Isso porque os jovens formam um grupo diverso, 
que vem de realidades distintas, porém é organizado 
e preza pela representatividade. “E temos, sim, uma 
forma de escolher quem nos representa, por meio 
de metodologias de democracia profunda, e que 
gostaríamos que essa organização fosse respeitada 
porque é como a gente faz, [para] que seja possível 
uma cidadania verdadeiramente participativa e que se 
baseie em valores de inclusão e diversidade.”

Para ela, a bandeira número um das juventudes, 
acima de tudo, ainda é a conscientização pelo clima 
e o respeito a todas as formas de vida. “Enquanto a 
gente, como sociedade, não entender isso, muito 
dificilmente vamos avançar para algum lugar.”

Juventudes brasileiras à mar-
gem do debate climático?
Quanto ao fato de os jovens brasileiros ainda 
estarem ou não um pouco à margem do debate 
climático, ela expõe alguns fatores. O primeiro deles 
é a inexistência de uma educação, aqui no Brasil, 

que garanta o aprendizado sobre a crise climática 
de forma estrutural. “Nas escolas, o assunto é 
tratado somente naquela ótica do efeito estufa, do 
aquecimento global, e a crise do clima vai muito além 
disso.” Paloma complementa: “A crise climática é 
multiestrutural, multissetorial e impacta todos nós de 
forma equitativa”.

Outro ponto é que o Brasil tem uma democracia 
ainda em estado de amadurecimento, e cuja maior 
parte dos direitos humanos ainda é constantemente 
violada. “É difícil mesmo você mobilizar toda a 
juventude brasileira para tratar de um assunto, sendo 

Fotos: Arquivo pessoal Paloma Costa.

Paloma ao lado de Greta Thunberg 
durante o Climat Action Summit.
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que na mesma semana a gente tem que fazer greve 
pela saúde, pelo transporte, para que as nossas bolsas 
de pesquisa realmente caiam [para que o dinheiro das 
bolsas seja liberado]. É muita crise para dar conta e 
ainda ter que trabalhar e estudar.”

Segundo Paloma, mesmo assim, muitos jovens se 
mobilizam pelo Brasil afora. Mais uma vez, ela ressalta: 
“Não tem como alguém se engajar e participar de 
debates comunitários, debates que rolam sobre 
direitos que são coletivos, como o meio ambiente, se 
a gente não tiver acesso à informação, se a gente não 
tiver educação”.

Teria um recado para as juventudes brasileiras sobre a 
importância de seu engajamento, de sua participação, 
seja na luta ambiental, seja na luta em nome da 
diversidade? “Acho que vou copiar o recado do Davi 
Yanomami [autor de A queda do céu]. Tá foda segurar 

socioambientalista, youtuber  
do canal BemVivendo

Thiago 
Ávila (DF)

1 A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami, de Davi Kopenawa 
Yanomami. 

2 O Engajamundo é uma organização de liderança jovem e feita para 
jovens, que acredita na importância da atuação da juventude para 
enfrentar os maiores problemas ambientais e sociais do Brasil e do 
mundo. Para saber mais: https://www.engajamundo.org/.

3.https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-
advisory-group

‘a queda do céu’. Quanto mais gente é, mais forte. 
Então, bora junto, bora em união, acredite na sua voz.”

“Não somente vamos herdar todas as más decisões 
feitas agora e no futuro, como também precisamos 
encarar a nossa missão. Aí entram gerações, entram 
os processos cíclicos da história, que nem os povos 
indígenas, realmente compartilhando os saberes 
para a gente libertar o nosso futuro, e poder caminhar 
para um futuro ancestral. Awei!”

Há 16 anos, Thiago descobriu seu grande propósito 
de vida: ser mais uma formiguinha colaborando para 
acabar com a exploração, com todas as opressões e 
com a destruição do planeta para construir, no lugar 
de um sistema destrutivo, uma sociedade do “Bem 
Viver”.  “Compreendi a necessidade de dedicar a 
minha vida a isso, quanto mais eu ia percebendo o 
tamanho da desigualdade e a terrível situação em que 
sobrevive a maioria da população humana, os animais 
não humanos e o restante da natureza.”

Segundo ele, o momento em que “deu um estalo” 
foi quando decidiu viajar pela América Latina para 
conhecer “as entranhas de um sistema que esmaga as 
pessoas”. Mas também descobriu povos em luta para 
desenhar um caminho diferente.

No começo, ele acompanhava mais as lutas dos 
povos latino-americanos e conhecia pouco do Brasil 
real, “tamanha a segregação socioespacial que existe 
no Distrito Federal”, onde nasceu e cresceu. Com o 
tempo, entendeu que precisava conhecer muito 
mais do Brasil, e foi para os acampamentos da luta 
camponesa, para os territórios indígenas. “Tiveram 
paciência de acolher aquele jovem com muita vontade 
de aprender e ser útil àquelas resistências. Muito 
rapidamente percebi que não conseguiria colaborar 
o suficiente sem uma bagagem teórica forte, então 
me dediquei a fazer formação política.”

https://www.engajamundo.org/
https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group
https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group
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Em seu caminho, relata ter aprendido a nunca abrir 
mão de uma construção enraizada, cotidiana, “pé 
no barro”. E garantir que essa construção não vire 
algo isolado, mas, sim, parte de uma estratégia de 
transformação do mundo na sua totalidade, abarcando 
cidades, campo e biomas, em uma perspectiva de 
curto, médio e longo prazos. “É difícil construir um 
processo de transformação de tão grande porte, mas 
é necessário.”

Boa parte do que sabe e ensina em cursos para 
ativistas sobre ação direta não violenta aprendeu e 
aprimorou nas resistências com os povos originários 
do Brasil. E foi, também, nos territórios indígenas que 
conheceu o “Bem Viver”, uma “forma cotidiana, e, 
ao mesmo tempo, ancestral, de construir a partir da 
comunidade em harmonia com a natureza”, gerando 
“a verdadeira felicidade e o verdadeiro sentido de 
abundância e realização”.

O “Bem Viver” virou Thiago do avesso, como ele mesmo 
diz, o fez questionar as formas antropocêntrica como 
via o mundo, produtivista como pensava a economia, 
individualista como pensava as suas relações sociais 
e a forma “ainda tão rasa e limitada” como pensava 
seu próprio papel no mundo. “Os maiores momentos 
de transformação interna que tive na vida foram nos 
territórios indígenas, refletindo e vivendo o caminho 
para uma sociedade do Bem Viver, cada dia mais 
necessária e urgente.”

Viver o que se diz
De toda essa jornada, nasceu o seu canal no YouTube, o 
Bem Vivendo4, hoje com quase 50 mil inscritos. “Criei 
o canal no YouTube por livre e espontânea pressão 
das pessoas à minha volta (risos). Então resolvi criar 
aquele espaço para divulgar nossas ações coletivas e 
reflexões que considero importantes para os desafios 
de hoje e do futuro.”

Já o Instagram tem mais de cem mil seguidores. 
“Busco fazer uma comunicação muito orgânica, 
do que realmente construo e vivo. Me incomodam 
pessoas que não vivem o que dizem, e busco fugir 
ao máximo dessa prática. E isso torna o material algo 
muito envolvente.”

No início, Thiago era publicitário e, ao entender 
a dinâmica do desastre ambiental planetário, ao 
perceber as relações sociais, viu que a sua profissão 
não apenas era insuficiente para resolver esses 
problemas, como também os agravava a partir da 
lógica do consumismo.

Thiago Ávila ao lado de Sabrina Fernandes.

https://www.youtube.com/c/bemvivendo
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Resolveu mudar a rota e passou a estudar muito 
sobre agroecologia, sistemas agroflorestais, 
ciências do clima e ambientais no geral. E aplicou 
isso ao cotidiano, a cada mutirão que organizou de 
agrofloresta, em casas de bioconstrução para famílias 
sem-teto, em bacias de evapotranspiração e em tantas 
outras tecnologias socioambientais de transição e 
regeneração da natureza.

 O socioambientalista considera a juventude 
estratégica para a transformação do mundo. “Quanto 
mais cedo as pessoas se engajarem na nossa missão 
histórica de construir uma sociedade do ‘Bem Viver’, 
mais potência elas terão ao longo da vida para 
contribuir decisivamente. Uma das grandes alegrias 
nesse período é a quantidade de jovens que têm se 
engajado nas lutas em defesa da natureza.”

Para quem está no campo, “há um trabalho necessário 
de regeneração a partir de sistemas agroflorestais e a 
consolidação de um modelo produtivo de transição 
agroecológica”. Para quem está nas cidades, “é 
necessário construir, principalmente a partir das 
periferias, cada vez mais o sentido comunitário”.

Entre formiguinhas
 Entre as suas atuações estão as Comunidades 
Agroecológicas do Bem Viver5, trabalho realizado 
com “outras formiguinhas” no campo, e que unem 
famílias agricultoras a pessoas na cidade. Quando a 
pandemia chegou, foi realizada uma edição especial 

do Mutirão do Bem Viver, que buscava misturar 
várias ações. Em uma vaquinha online, por exemplo, 
foram arrecadados mais de R$ 450 mil para comprar 
produções agroecológicas de famílias agricultoras.

Os produtos foram distribuídos em territórios que 
estavam vivendo um momento de precarização. O 
foco “não era o assistencialismo, mas sim a garantia 
de sobrevivência das famílias agricultoras”, além do 
combate à fome.

Thiago deixa uma mensagem para quem quer 
começar a se engajar: “Para iniciar, sugiro que 
conheça as experiências presencialmente, conheça 
as pessoas e busque entender o que está para além 
da ação imediata ali realizada, busque entender o 
propósito. Aonde aquelas pessoas querem chegar? 
Quais sonhos têm para a sociedade? Quais valores 
movem esse coletivo? O quanto conseguem, a partir 
de suas ações práticas, expressar esses valores? 
Qual estratégia possuem para crescer e alcançar 
toda a sociedade?”.

De acordo com ele, “ao fazer esses questionamentos, 
e conhecer outras experiências, a pessoa 
provavelmente vai concluir qual o melhor lugar 
para dedicar a sua energia e tomar essa importante 
decisão de vida de se juntar a uma organização com 
projeto de transformação da sociedade”.

4 https://www.youtube.com/c/bemvivendo 

5 https://comunidades.bemviver.org/

do Povo Kaiapó,  
do Estado do Pará

Maial 
Paiakan (PA)

Mestranda em Direito pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA), Maial Paiakan saiu de sua aldeia pela 
visão de seus pais à frente do tempo. Queriam ter as 
filhas estudando, “com alguma formação para poder 
colaborar e ajudar, para ocupar esse espaço de 
diálogo que, antigamente, não era tão ocupado por 
indígenas”. Assim, tanto ela quanto as irmãs foram 
para a cidade. Antes de sua formação, no entanto, 
Maial já era atuante e acompanhava o movimento 
indígena.

Em 2016, começou a trabalhar na Fundação Nacional 
do Índio (Funai), em Brasília. Depois, foi para a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), onde 
ficou durante cerca de quatro anos. “São dois órgãos 
importantes para a questão indígena. Hoje, ela 

https://comunidades.bemviver.org/
https://comunidades.bemviver.org/
https://www.youtube.com/c/bemvivendo	
https://comunidades.bemviver.org/
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[Sesai] não está trabalhando especificamente para os 
povos indígenas. Pelo contrário, mas a função dela é 
proteção.”

O trabalho com a saúde indígena a fez compreender as 
políticas públicas e as ações para os povos indígenas, 
como elas devem ser feitas. “Entendi como essas 
políticas públicas são formadas, como são aplicadas e 
por que não são aplicadas. A maioria delas vem de um 
olhar do não indígena para o indígena.”

A advogada sempre tenta explicar o trabalho sob o 
olhar indígena. “O Direito sob o nosso olhar, porque 
a narrativa do Direito é única. Parece que não é 
para todos, até pela linguagem jurídica, técnica, que 
precisa sair um pouco desse contexto para podermos 
entender.”

Maial atuou diretamente nas regiões do Brasil quando 
trabalhou na Sesai, época em que, nos estados, teve 
contato com a diversidade. “Pude compreender [a 
questão indígena] não apenas sob a ótica do meu 

Essa melhor compreensão se somou ao seu trabalho, 
a uma melhor forma de lutar. Com a entrada do atual 
governo, porém, Maial deixou a Sesai. “As coisas 
ficaram mais difíceis. Não que antes não fossem, mas 
a gente tinha, pelo menos, um diálogo. Conseguíamos 
implementar [ações] e lutar. Agora, a pressão está muito 
grande. Há uma tentativa de tirar direitos, tudo o que foi 
conquistado pelos povos indígenas.” Daí a importância 
de os jovens estarem ativos, “para manterem [os 
direitos], para ficarem vigilantes, pois, se os direitos 
forem retirados, o que será da gente, dos territórios?”.

Conhecimento que retorna a 
seu povo
O conhecimento obtido por Maial volta para seu 
povo. Não permanece estático. “As pessoas pensam 
muitas vezes que o indígena, quando sai, ele talvez 
não retorne ou, talvez, não consiga passar [o 
conhecimento adquirido]. Pelo contrário”, garante a 

povo, mas de outros povos também. O Nordeste, por 
exemplo, que tem um contexto muito diferente, até em 
relação ao processo de contato, de colonização. Ter 
esse olhar de que os indígenas não estão apenas na 
Amazônia, mas estão no Nordeste, com uma cultura 
muito forte, uma resistência, além de outras regiões.”

mestranda. “Eu saí da base para o nacional. E esse 
conhecimento circula, não fica parado. O movimento 
indígena também circula, não é algo parado.” Assim, 
quando um indígena sai de sua base e vai para a 
cidade, “é porque a gente quer que a comunidade 
tenha esse conhecimento”.

Foto ilustrativa. Acervo Fundação Verde.
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Estar no nível nacional é uma estratégia de pensar 
em uma proteção mais ampla para os povos 
indígenas. Maial cita a advogada Samara Pataxó, 
do Nordeste, “que admiro muito”, que também 
atua nacionalmente, assim como “vários indígenas 
advogados”.

Dessa forma, projetos de lei, como o do licenciamento 
ambiental, entre tantos outros assuntos, chegam às 
comunidades por meio exatamente dos indígenas que 
saíram e foram para a cidade. “Essas pessoas estão 
estrategicamente ligadas com a sua base para poder 
monitorar, fiscalizar. É algo em conjunto, uma escada. 
É necessário cada degrau, é necessário cada pessoa 
estar nesses espaços também.”

Entre as suas atuações, está o acompanhamento de 
reuniões do movimento indígena no Ministério da 
Justiça. “Em Brasília, quando a gente chega, não tem 
nenhum tipo de acesso para os povos indígenas. 
Não temos informações. Então, ter indígenas nesse 
campo abre espaço.” Recentemente, atuou ao lado 
da deputada Joênia Wapixana, a primeira deputada 
mulher indígena no parlamento, praticamente 30 anos 
depois de Mário Juruna. Joênia Wapixana é um símbolo 
de resistência não somente indígena, mas também 
para as mulheres.

No mestrado na UFPA, em um espaço também 
estratégico, Maial busca pôr todo o conhecimento 
obtido enquanto trabalha o tema da Terra Indígena 
Caiapó, seu contexto, a luta histórica e como o 
passado interfere no presente. “Nossa luta é uma luta 
ancestral.”

A força da união intergera-
cional
E para o futuro dos jovens indígenas? “Penso 
que a esperança está no presente, no agora, nos 
jovens que estão atuando, entrando ou saindo de 
uma universidade”, principalmente no contexto da 
pandemia. “Perdemos várias lideranças indígenas, 
vários conhecedores do nosso povo, anciãs e 
anciãos. Os jovens do presente estão herdando uma 
responsabilidade muito prematuramente. Muitos 
acabam assumindo um papel de liderança porque 
algum líder do seu povo foi vítima da pandemia. 
Herdam uma responsabilidade muito maior.”

Maial acredita no intercâmbio intergeracional, 
na conexão e na troca entre os mais velhos e os 
jovens. “Eu sozinha, com a minha graduação, não 
vou conseguir, mas o conhecimento que eu carrego, 
vindo dos meus pais, dos mais velhos, é o que faz a 
gente ficar mais forte nessa luta.”

A tecnologia é considerada uma ferramenta 
fundamental, com comunicadores indígenas que 
dominam a parte técnica e são atuantes em coletivos. 
“[A tecnologia é] uma arma de luta dos jovens, que 
antigamente os mais velhos não tinham”, e que, 
ressalta ela, permite gravar, manter e disseminar a 
voz dos mais velhos. “Assim como no livro A queda 
do céu, como suspender a queda do céu? Acredito 
que os jovens estão aí para isso, para não deixar que 
os nossos direitos, que tudo o que os mais velhos já 
conquistaram acabe.”

Maial Paiakan é mestranda  
em Direito pela Universidade
Federal do Pará (UFPA).

Foto ilustrativa. Acervo Fundação Verde
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youtuber do canal Na Raiz,  
integrante do Subverta

Rojú 
Soares (MG)

“O canal é tocado pelo Rojú Soares, um militante 
ecossocialista marxista, libertário, ativista gay e 
graduando em Ciências do Estado [pela Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG].” Assim se autodefine 
Rojú Soares, do Subverta6, em seu canal no YouTube, 
o Na Raiz7. No meio do caminho de sua história como 
músico, e diante da falta de perspectiva profissional e 
da desilusão artística, veio a sua aproximação com a 
política.

Rojú diz ser um pouco filho da geração de 2013, 
“um momento de contestação no Brasil”, em que 
não pôde estar nas ruas pela idade e por causa dos 
pais. “Mas foi um momento que me marcou muito”, 
pois ele acompanhou todas as bandeiras, todas as 
reivindicações, sentiu muito da indignação dos que 
estavam nas ruas.

A dificuldade de se ver representado pelo poder 
instituído, pelas instituições, pelos políticos em 
si chamou a sua atenção. Quando começou a se 
reconhecer e a se aceitar como homem gay, passou 
a buscar referências que pudessem lhe dar alguma 
perspectiva de luta, mas não queria que isso fosse 
uma pauta isolada. Queria construir relações com as 
pessoas para avançar tanto na consciência quanto em 
uma nova perspectiva para a vida em sociedade.

Quando conheceu pessoas que debatiam a pauta 
LGBTI+, o direito à cidade, o direito ao corpo, “a um 
modo de sociedade onde não tivesse mais opressões 
sociais”, começou a se aproximar de perspectivas 
mais radicalizadas na política. Quando viu que havia 
debates sobre os temas que lhe eram importantes 
“sendo feitos de forma responsável e coerente”, deixou 
para trás a ideia de que a política não o representava. 
Viu que existia um campo que dialogava com ele. Entre 
as suas influências está Jean Wyllys, ex-deputado 
federal pelo PSOL.

Com o tempo, percebeu que outras pautas 
estavam inseridas em sua realidade. Havia lutas de 
solidariedade (opressão, moradia, ocupação urbana) 
que exigiam uma solidarização pela emancipação 
humana. Então, passou a dialogar com essas pessoas. 
“Fui descobrindo como que dentro da política a gente 
consegue mediar caminhos para construir novas 
alternativas.”

O ecossocialismo veio nessa trajetória, atrelado ao 
ideário de uma sociedade melhor e das emergências 
climáticas, levando-o “a uma militância totalmente 
sintonizada ao século XXI, com as demandas do 
nosso tempo e com o que é a nossa missão histórica, 
que é construir uma sociedade sem exploração, sem 
opressões e sem a destruição do planeta”.  

Direito à palavra
O primeiro canal no YouTube surgiu ainda em 
2016, depois de sair de um trabalho como porteiro 
de um prédio comercial. O que o incentivou foi a 
comunicação com as mais diversas pessoas. A partir 
daí, decidiu fazer algo totalmente diferente: “Trabalhar 
em uma comunicação que pudesse dialogar com as 

Fotos: Arquivo pessoal de Rojú Soares.

https://subverta.org/
http://www.youtube.com/naraizcanal
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pessoas em um espaço onde elas tivessem bastante 
acesso. Eu queria ouvir o que as pessoas do cotidiano 
tinham para dizer sobre os assuntos”.

Dessa perspectiva, surgiu o Opinião10. Anos depois, 
com o fim do canal, o estudante iniciou o Dialético, 
que nasceu de uma carência na comunicação da 
esquerda percebida por Rojú, que, para ele, é muito 
deficitária. Ele gostaria de prosseguir, porém de forma 
mais politizada e que marcasse mais as suas posições. 
Primeiro veio o Dialético, mas ao se aproximar do 
ecossocialismo, deu uma guinada no canal.

Repaginou tudo e criou o Na Raiz, em que aprofunda 
ainda mais os temas e trata “das lutas emancipatórias do 
nosso tempo, que são as lutas ecológicas, sociais, LGBT, 
pelo fim da discriminação racial, contra todas as formas 
de opressão”, expandindo o horizonte daquilo que está 
restrito à academia, ao Congresso e a outras instituições.

Já o Subverta (PSOL) é o que Rojú tem como exemplo 
de associação coletiva, até porque, segundo ele, é 
uma organização que constrói o partido internamente, 
mas é diferente do que “costumam ser as tendências” 

do partido. “O Subverta está ali para construir, para 
dialogar, mas está para além do partido”, pois tem 
outros projetos, que se comunicam com outras 
associações e frentes de trabalho.

Política, sim
Seu recado para os jovens é sobre participação 
política. “Uma coisa que talvez muitas pessoas 
não percebam é que a política está presente em 
praticamente tudo na nossa vida. Todas as mediações 
que a gente constrói, quando a gente está dialogando 
coletivamente, até num almoço beneficente, para 
angariar recursos para uma causa, a gente está 
fazendo política.”

Para ele, “o que acontece no Brasil é que a gente está 
acostumado a simplesmente ver a política como uma 
espécie de jogatina de poder, em que as pessoas 
estão disputando quem terá a chave do cofre para 
poder monopolizar aquele espaço sem dialogar com 
os outros atores ali presentes”.

“A política precisa ser vista de uma forma mais ampla 
e naturalizada nesse processo, no sentido de que tudo 
o que a gente está construindo para uma vida melhor 
em sociedade é justamente a política, e é a política 
que nos possibilita criar as mediações para aproximar 
as nossas demandas, as nossas necessidades, das 
suas efetivações.”

Essas efetivações se dão, como explica Rojú, tanto 
na política institucional, elegendo um representante, 
quanto por meio de outros processos – seja no 
grupo de juventude de uma pastoral, seja em um 
coletivo de juventude que vai se organizar em um 
movimento estudantil para gerar melhorias para a 
sua universidade, ou em uma associação de bairro, 
na luta por melhorias ecológicas, entre outros.

O recado é simples: “A gente não pode se furtar e 
negar a política. A gente precisa negar a política 
ruim, aquela que rebaixa as nossas ações e corrompe 
a perspectiva que a gente tem de construir uma 
sociedade justa. […] Precisamos, sim, reivindicar a 
política para nós e construir o que a gente quer.”

6 https://subverta.org/

7 http://youtube.com/naraizcanal

https://subverta.org/
http://youtube.com/naraizcanal
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8 Fridays for Future é um movimento popular iniciado em agosto de 
2018 pela jovem sueca Greta Thunberg, de 16 anos. Seu objetivo era 
protestar contra a inércia dos tomadores de decisão em relação à 
contenção das mudanças climáticas. Para saber mais: https://www.
fridaysforfuturebrasil.org/.

A estudante de Administração de Empresas, de João 
Pessoa, começou a sua jornada no ativismo em 2019, 
quando houve o derramamento de petróleo nas praias 
do Nordeste. “A minha região foi uma das atingidas, 
e ao perceber o tamanho do desastre ambiental que 
prejudicou não só a vida marinha, como também as 
pessoas que vivem da pesca, precisava entender um 
pouco mais por que o governo não estava agindo de 
forma eficaz sobre essa situação.”  

O Fridays for Future Brasil8 surgiu no seu caminho em 
junho de 2020, quando Mikaelle buscava por jovens 
que lutassem por um futuro, como ela estava fazendo. 
“Quando entrei no movimento, consegui me conectar 
com todos eles. Me sinto muito livre para criar projetos, 
campanhas e fazer ações junto aos outros ativistas. 
Temos liberdade e respeito dentro do movimento, algo 
essencial para as nossas ações darem certo.”

 A estudante atua em várias frentes, não apenas por 
mudanças climáticas. Luta por justiça social, por 
direitos humanos. “Algo que sempre falamos muito 
no movimento: não há justiça climática se antes não 
houver justiça social. Precisamos que as pessoas 
tenham o direito básico à vida, equidade entre todos 
os povos e raças, para lutarmos como um todo contra 
a crise climática.”

 Para ela, toda forma de ativismo é muito importante, e 
deve ser feita de maneira consciente. “Somos desafiados 
o tempo todo a enfrentar as nossas realidades, e o 
ativismo tem um papel muito importe no mundo.”

 Mikaelle também integra o Greenpeace, e nele vem 
atuando com ações voltadas mais para a parte social, 
a exemplo do apoio aos povos originários, com a 
distribuição de cestas básicas, e ações nas comunidades.

 A política, no entanto, não está em seus planos. “Não 
tenho nenhum envolvimento com política partidária 

integrante do Fridays for Future 
Brasil e do Greenpeace Brasil

Mikaelle 
Farias (PB)

e não pretendo ter. Independentemente do prefeito, 
do governador, ou do presidente que estiver nos 
representando, sempre cobrarei responsabilidade e 
empatia das suas ações sobre a população e o meio 
ambiente.”

 Desde 2019, quando começou a ter mais consciência 
das questões ambientais, não só do Brasil, mas 
também do mundo, e a partir do momento em que 
teve contato com o Fridays, não se vê fazendo outra 
coisa a não ser ativismo. “Lutamos por aquilo que é 
certo, e queremos ser ouvidos.”

 Sobre as ações do Fridays para este ano, elas ainda 
são incertas. “Estamos vivendo em um ano atípico. 
As coisas estão acontecendo em um piscar de olhos, 
e, conforme elas ocorrem, vamos nos moldando e 
fazendo ações. Temos alguns projetos muito grandes 
dentro do movimento e pretendemos lançá-los daqui 
para o final deste ano.”

 O ativismo tem ensinado muita coisa para Mikaelle. 
Uma delas foi a não ficar calada. “Quando nos 
deparamos com um problema, temos que fazer 
de tudo para resolver.” Para ela, não é fácil ser um 
ativista: “Ainda mais quando somos jovens e temos 
consciência de que somos e seremos julgados o 
tempo todo. Mas somos convictos de que temos 
vozes, e quando estamos juntos sabemos o tamanho 
da nossa força”.

Fotos: Arquivo pessoal de Mikaelle Farias.

https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.fridaysforfuturebrasil.org/
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No começo da quarentena, sem aula na faculdade, 
o estudante de Biologia do Instituto Federal Goiano, 
Campus Rio Verde, Igor Goulart de Abreu, criou 
uma página no Instagram para publicar fotos de sua 
autoria e levantar debates sobre o Cerrado. A sua 
iniciativa tomou um alcance maior do que o esperado, 
e ele convidou os amigos de faculdade Luana Almeida 
de Sousa, Ana Carolina Veloso e Gustavo Daniel para 
trabalhar ao seu lado. Depois, com a saída de Gustavo, 
chegou Maria Eduarda Soares.

Assim nasceu o grupo Cerrado Flora, uma 
organização de estudantes de Ciências Biológicas 
que tem o objetivo de promover divulgação científica 
e educação ambiental voltadas para a conservação da 
biodiversidade do Cerrado. 

Além dos debates e das postagens no Facebook e no 
Instagram – que, criado em 9 de julho de 2020, já tem 
1,4 mil seguidores –, o grupo realiza eventos online 
sobre conservação do Cerrado e, também, participa 
de aulas online para crianças. “Quando alcançamos 
as crianças do Ensino Fundamental com essas 
mensagens, estamos atingindo o futuro.” 

O objetivo, para quando a pandemia terminar, é 
confeccionar material didático para ser trabalhado 

Igor, Paloma, Maial, Thiago, Rojú, Mikaelle: vários caminhos, uma 
mesma luta, a mesma força e coragem para trabalhar o agora e mudar 
o futuro. Muitos jovens não conseguem entrar nessa batalha, por mais 
que queiram. Falta tempo. Têm de se sustentar e de sustentar a família. 
Falta conhecimento. A educação no Brasil é muito deficitária e ainda 
não é para todos. Falta esperança. Muitos têm de lutar para continuar 
vivos, para não levar um tiro pelas costas. Que haja cada vez mais 
condições para que esse movimento se expanda e ganhe o Brasil de 
ponta a ponta. Todas as juventudes juntas contra a “queda do céu”.

do Cerrado Flora

Igor 
Abreu (GO)

nas escolas do Ensino Fundamental, com palestras 
e mesmo brincadeiras, na busca pela formação de 
futuros adultos mais conscientes do valor do Cerrado, 
o segundo maior bioma brasileiro, atrás somente da 
Amazônia. 

“Presente em 11 estados e esparramado por cerca de 
dois milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado 
ocupa um quarto do território nacional, abriga 5% 
das espécies do planeta e 30% da biodiversidade 
brasileira.” Mas, “apesar dos superlativos, vive sob 
ameaça diuturna do agronegócio, que substitui 
vegetação nativa por extensas áreas de monocultura 
e pecuária” (do texto “O Cerrado em (muito) perigo”, 
do Projeto Colabora9).

Vários 
caminhos, 

uma 
mesma 

luta

 9 https://projetocolabora.com.br/ods13/o-cerrado-em-perigo/

https://projetocolabora.com.br/ods13/o-cerrado-em-perigo/
https://projetocolabora.com.br/ods13/o-cerrado-em-perigo/
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O programa Lixo Zero foi criado pela 
ONG EcoAmazon em parceria com a 
Fundação Verde Herbert Daniel, tendo 
como objetivo conscientizar a popu-
lação paraense sobre a importância da 
sustentabilidade e, com isso, propor 

uma mudança de hábitos para todos.

@ECOAMAZON.ONG/ONGECOAMAZON

LIXO
ZERO
LIXO
PROGRAMA
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Como podemos engajar 
mais os jovens brasileiros 
na ação climática?

é mestre em Administração 
Pública e Desenvolvimento pela 
Universidade de Columbia, CEO 
do Youth Climate Leaders (YCL), 
embaixadora Planetiers e mem-
bro do Conselho Regional para 
a América Latina da iniciativa 
Making Cities Resilient 2030, da 
UNDRR. 

é pesquisador, doutorando em 
Alterações Climáticas e Políti-
cas de Desenvolvimento Sus-
tentável pela Universidade de 
Lisboa, membro do Conselho 
Consultivo Acadêmico do YCL 
e advogado membro da Latin 
American Climate Lawyers 
Initiative for Mobilizing Action 
(LACLIMA).

Cassia 
Moraes 

André 
de Castro 
dos Santos 

a r t i g o

Crianças e jovens de todo o mundo estão nos enviando uma mensagem.  
Greta Thunberg, a jovem de 18 anos que lidera o movimento Fridays for  
Future, foi enfática: “Por que devemos ir à escola se não teremos futuro?”. 
Com seu simples ato de desafio, ela nos ensinou uma lição importante. Por 
outro lado, a maioria das pessoas continua vivendo as suas vidas como se a 
crise mais urgente que a humanidade já enfrentou não estivesse acontecen-
do, ou como se ela fosse se resolver sozinha. Mas ela não vai.
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É essa urgência que o crescente movimento liderado por 
crianças e jovens demanda. Não estamos mais pedindo 
educadamente. É tarde demais para isso. Enquanto os 
formuladores de políticas negociam melhorias pontuais, 
estamos iniciando uma revolução. Todos os dias, esta-
mos construindo esse novo mundo que precisa emergir. 
Nós o construímos quando escolhemos uma bicicleta 
em vez de um carro, ou uma refeição vegetariana em 
vez de um hambúrguer. E, cada vez mais, nós o construí-
mos quando decidimos dedicar nossas vidas e carreiras 
para encontrar uma solução para um problema que não 
criamos, mas que devemos resolver. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que as mu-
danças climáticas são um problema de (in)justiça in-
tergeracional. Crianças, jovens e as futuras gerações 
terão que lidar com um meio ambiente mais hostil, em 
decorrência dos impactos causados por atividades hu-
manas das gerações anteriores. Por serem as princi-
pais partes interessadas na resolução desse problema, 
as gerações mais jovens também tendem a propor e 
desenvolver soluções mais ambiciosas. 

Apesar de ser realidade há muito mais tempo, o 
ativismo climático jovem ganhou notoriedade nos 
últimos anos com a atuação de Greta. Contudo, 
em comparação com outros países, sobretudo 
com os mais desenvolvidos, a ação dos jovens 
brasileiros é mais tímida. Isso é ainda mais intri-
gante, uma vez que, segundo pesquisa realizada 
pelo Ibope Inteligência, em 2020, 78% dos entre-
vistados consideram muito importante a ques-
tão do aquecimento global e 61% se declararam 
muito preocupados com o meio ambiente. Além 
disso, destaca-se o resultado de que 88% dos en-
trevistados disseram acreditar que o aquecimen-
to global pode prejudicar muito as futuras gera-
ções. Por que os jovens brasileiros não agem de 
forma proporcional à preocupação que têm com  
o tema?

Para chegarmos à resposta dessa pergunta, deve-
mos considerar dois fatores, simultaneamente: o 
acesso à informação e a precariedade de acesso ao 
emprego enfrentada pelos jovens brasileiros.
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O problema do acesso  
à informação

No que se refere ao acesso à informação, a referida 
pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que o co-
nhecimento sobre o tema das mudanças climáticas 
está bastante associado à escolaridade e ao acesso à 
internet. Se não é possível conhecer o problema, não 
há como se preocupar com ele. Um primeiro problema 
enfrentado pelo jovem brasileiro que quer se informar 
sobre o tema é a qualidade da informação à qual ele 
tem acesso. A informação técnica possui linguagem 
densa e inacessível, enquanto a internet oferece todo 
o tipo de visões sobre o tema: algumas mais embasa-
das cientificamente, outras pautadas no negacionismo 
científico, em busca de cliques e acessos. 

Devemos considerar, ainda, que o conhecimento mais 
aprofundado sobre a crise climática ainda é muito 
restrito ao ensino superior, sendo abordado super-

ficialmente nos ensinos fundamental e médio. Isso 
decorre, sobretudo, do fato de que os professores 
que hoje lecionam em escolas se formaram décadas 
atrás, quando o conhecimento sobre as mudanças 
climáticas ainda era menos conclusivo e acessí-
vel. Tendo isso em vista, o Youth Climate Leaders, 
organização que treina e conecta jovens com opor-
tunidades de trabalho na área de clima, criou um 
programa com foco nos educadores, para que eles 
possam levar a melhor informação científica a seus 
alunos, preparando-os desde cedo para o potencial 
crescente das carreiras climáticas.

Por fim, muitas organizações e eventos buscam "dar 
voz" ou conscientizar os jovens, mas quase nenhuma 
oferece oportunidades concretas para que eles pos-
sam agir depois. E, mesmo aquelas que oferecem 
oportunidades, quase sempre são exclusivamente no 
voluntariado. Para muitos jovens do Brasil, entretanto, 
essa conta não fecha, uma vez que eles têm outras de-
mandas a serem supridas.
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Ativismo climático x empre-
go e outros problemas so-
ciais do Brasil
A segunda razão pela qual os jovens brasileiros não 
estão, ainda, tão engajados no movimento climático 
é que a maioria deles não pode ser ativista de forma 
voluntária. Muitas vezes, eles têm que contribuir para 
complementar a renda familiar desde muito jovens e 
continuam trabalhando durante os estudos. Com pou-
quíssimo tempo livre, eles podem ter mais dificuldade 
em aderir ao movimento climático, mas isso não signi-
fica que não estejam cientes ou que não se importem 
com a crise climática.

Além da falta de tempo, a pauta climática compete 
com problemas vistos como mais urgentes, como o 
acesso à educação e o combate à pobreza e à violên-
cia policial. Nesse contexto, enfrentar a crise climáti-
ca parece menos urgente, quando do outro lado está 
a prioridade de manter-se vivo. Por isso, o movimen-
to climático brasileiro deve apostar em soluções e 
campanhas que demonstrem como o enfrentamento 
da crise climática contibuirá para outras pautas prio-
ritárias para os jovens brasileiros.

A boa notícia é que enfrentar a crise climática tam-
bém pode ser uma oportunidade única para incluir 
milhões de jovens na nova “economia climática”. Um 
estudo do World Resources Institute, chamado “Uma 

nova economia para uma nova era”, mostra que se 
implementarmos hoje as políticas de baixo carbono 
que precisamos, isso poderá resultar em um aumen-
to do PIB brasileiro projetado de R$ 2,8 trilhões e 
criar dois milhões de empregos. Não podemos per-
der essa oportunidade!

Assim, nosso desafio hoje é capacitar os jovens para 
que se tornem “profissionais do clima”, qualificados a 
atuar na transição para sociedades de baixo carbono, 
independentemente da carreira que queiram seguir. A 
atual conjuntura geopolítica, alterada após a eleição de 
Joe Biden nos Estados Unidos, deixa o cenário mais 
interessante para o aumento de postos de trabalho e 
empregos verdes. As políticas para estimular a econo-
mia e para reconstruir as sociedades após a pandemia 
devem, portanto, canalizar esforços e recursos em pro-
jetos que também tornarão as cidades e os países mais 
resilientes à crise climática. 

É fundamental que os jovens brasileiros estejam 
preparados para acompanhar essa mudança, não só 
por ser uma questão de justiça, mas também porque 
precisamos de suas ideias inovadoras, paixão e cora-
gem para sonhar e construir o futuro que desejamos. 
Juntos, podemos transformar um desafio assustador 
como a crise climática em uma oportunidade única 
para incluir milhões de jovens na economia climática 
que emerge.
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De acordo com os cálculos da Global Footprint  
Network, nossa demanda por recursos ecológicos 
renováveis e os serviços que eles fornecem é atual-
mente equivalente a mais do que 1,6 Terras. Os dados 
nos mostram que estamos no caminho para atingir 
uma demanda de recursos equivalentes a dois plane-
tas, bem antes da metade do século1. 

É uma dívida ecológica, pela qual estamos pagando 
juros altíssimos, caminhando, a passos largos, para 
inviabilizar a vida em nosso planeta. 

Nessa diretriz, os países devem procurar estratégias 
que viabilizem a produção de uma forma sustentá-
vel, objetivando, pelo menos, que consigamos rege-
nerar, de forma proporcional, os recursos naturais  
que exploramos.

Isso passa, necessariamente, pela mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas, haja vista que a pe-
gada ecológica mundial está devidamente associada 
à liberação dos gases responsáveis pelo efeito es-
tufa e pela adoção de mecanismos e instrumentos 
inteligentes e eficientes, tais como o licenciamento  
ambiental.

Flexibilização 
do licenciamento 
ambiental

a r t i g o

é assessor técnico da Liderança do Partido Verde na 
Câmara dos Deputados, ex-diretor de Licenciamento e 
Qualidade Ambiental do Ibama, engenheiro florestal e 
engenheiro agrônomo, com diversos cargos na estrutura 
do Ibama (superintendente estadual, diretor de departa-
mentos etc.).

Donizetti Aurélio  
do Carmo

O Dia da Sobrecarga da Terra 
marca a data na qual, anual-
mente, os recursos naturais se 
esgotam, superando a capaci-
dade de o planeta regenerar 
a quantidade de resíduos que 
produzimos durante todo o 
ano, principalmente o dióxido 
de carbono.
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Todavia, ao contrário do mínimo desejável, estamos 
vivendo uma situação de enfraquecimento total das 
instituições responsáveis pelo controle ambiental, 
notadamente no que diz respeito à fiscalização am-
biental, além da edição de normativas infralegais que 
dificultam, sobremaneira, as efetivas ações de fiscali-
zação e controle, beneficiando os infratores ambien-
tais, favorecendo, ao contrário do que precisamos, 
que o Dia da Sobrecarga da Terra chegue, anualmen-
te, cada vez mais cedo, colocando em risco a nossa 
segurança alimentar, energética e hídrica.

Porém, a ofensiva de enfraquecimento da nossa ges-
tão ambiental não para por aí. Temos, ainda, mais um 
avassalador e complicado capítulo que muito nos 
preocupa. Trata-se do processo de enfraquecimento 
da legislação ambiental, como um todo.

Existem hoje em tramitação, no âmbito do Parlamento 
brasileiro, diversas proposições danosas ao nosso meio 
ambiente, às comunidades tradicionais, aos povos indíge-
nas, aos remanescentes de quilombo, ao nosso patrimô-
nio histórico, cultural e arqueológico. Essas proposições 
estão voltadas, por exemplo, a flexibilizar as regras para 
a concessão de agrotóxicos, até mesmo daqueles can-
cerígenos, mutagênicos e já banidos em outros países; 
a permitir a mineração em terras indígenas; a facilitar a 
grilagem de terras, dentre outros não menos nocivos.  

Flexibilização das regras de 
licenciamento ambiental: 
argumentos injustificáveis
Materializando-se em um dos maiores retrocessos so-
cioambientais no âmbito da nossa República, jogamos 
luzes sobre o PL nº 3.729/2004. Ele flexibiliza as regras 
do licenciamento ambiental, aprovado no último 12 de 

maio, em uma velocidade viral, desprezando importan-
tes cautelas socioambientais. Tudo isso em meio a uma 
pandemia sem precedentes na humanidade, que já cei-
fou a vida de mais de 450 mil2  brasileiros.

O relator da proposição, deputado federal Neri Geller 
(PP-MT), argumentou que as regras vigentes geram 
“burocracia e uma alta complexidade do processo”, 
que, na sua equivocada opinião, “não agrega qualida-
de ao licenciamento ambiental, resultando em longos 
prazos para a obtenção de licenças, aumento de cus-
tos, insegurança jurídica e, no fim, a conhecida inefi-
ciência do Brasil”3. 

Essa justificativa não pode prosperar, pois, seguramen-
te, o atraso na concessão de licenças é oriundo do pró-
prio enfraquecimento institucional dos órgãos respon-
sáveis pelo licenciamento ambiental e pela qualidade, 
por vezes inadequada, dos diversos estudos, que, por 
sua vez, demandam complementações, entre outros 
fatores, que impedem a efetiva comprovação da viabili-
dade ambiental do empreendimento, atrasando ou, até 
mesmo, inviabilizando a concessão da licença4.  

Por oportuno, um relatório do Tribunal de Contas da 
União (TCU) escancara que a motivação ambiental 
para a paralisação de obras é mínima, sendo as 
maiores causas relacionadas ao fluxo orçamentá-
rio/financeiro, problemas no projeto e execução das 
obras, inadimplência, rescisão contratual, problemas 
na construtora, bloqueio da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e decisão judicial5. (Vide gráfico abaixo)

Das mais de 14,4 mil obras paralisadas no país em 
2019, apenas 1% o foram por questões ambientais, 
segundo o relatório do TCU6. Isso joga por terra o 
principal argumento do relator e dos defensores do 
projeto de que as grandes obras deixavam de ser im-
plantadas no país pelo atraso na concessão de licen-
ças de ambientais. Uma grande falácia.

Fonte: Causas de  
paralisação de obras.  
TCU TC 012.667/2006-4.
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Por outro lado, a insegurança jurídica, conforme vere-
mos mais à frente, gerada pelo novo texto, levará, sim, 
à judicialização dos diversos processos, tendo como 
principal consequência justamente o atraso na con-
cessão das licenças.

Imaginar o licenciamento ambiental como uma difi-
culdade a mais para o setor produtivo, gerando “bu-
rocracia e atrasando a emissão das licenças ambien-
tais”, além de ser uma argumentação incoerente com 
as prioridades da nação, é desconhecer, completa-
mente, que não se trata apenas de uma ferramenta 
autorizativa, mas, sim, de um importante e insubstituí-
vel instrumento de gestão, de maior relevância tanto 
para o meio ambiente, quanto para a economia e toda  
a sociedade. 

O licenciamento ambiental é de fundamental impor-
tância para que a sociedade não seja vítima da si-
tuação de “privatização dos lucros e socialização dos 
prejuízos”, desejada por aqueles despreocupados com 
o futuro do planeta e da humanidade, não sendo um 
mero processo burocrático de aposição de carimbos 
e assinaturas. Trata-se de procedimento complexo, 
durante o qual são analisados inúmeros dados e re-
latórios a respeito dos diferentes aspectos a serem 
impactados pelo empreendimento desejado. Dentre 
esses aspectos destacam-se os impactos ambientais 

e socioeconômicos, cuja análise direciona decisões 
do poder público, o que faz com que o processo de 
licenciamento seja também instrumento de planeja-
mento socioeconômico e de gestão ambiental.

Um grande retrocesso
O que se denota da versão aprovada é uma total falta 
de sintonia com todo arcabouço jurídico voltado para 
se garantir o acesso aos recursos ambientais para a 
nossa e para as futuras gerações, tendo a sustentabi-
lidade como objetivo a ser alcançado.

Em muitos pontos, até mesmo importantes postula-
dos constitucionais deixam de ser observados, prin-
cipalmente aqueles referentes ao artigo 225 e ao arti-
go 231 da nossa Carta Magna.

O que temos aqui e agora, para nortear o processo 
de licenciamento, é um apanhado de dispositivos 
que tem como finalidade, unicamente, aprovar todo 
e qualquer tipo de empreendimento, sem as devi-
das cautelas socioambientais, e desprezando todo o 
avanço que a humanidade experimentou no que diz 
respeito à necessidade de todos nós termos um meio 
ambiente sadio, equilibrado, dentro das diretrizes da 
economia verde e da sustentabilidade.
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Parece que continuamos a não aprender com os 
nossos erros. Tudo aquilo que foi discutido, acorda-
do e materializado como avanços – desde a primei-
ra reunião mundial, a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo em 19727, passando pelo advento da Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, 
que colocou a necessidade do estudo prévio de 
impacto ambiental, além das discussões e avanços 
no âmbito da Rio 92 e de todas as conferências de 
cúpula, inclusive sobre a necessidade do enfrenta-
mento ao aquecimento global – foi, solenemente, 
ignorado por essa versão e depositado na lixeira 
da história, em uma visão equivocada do que é me-
lhor para o nosso país e para a humanidade, agora  
e sempre.  

A proposta, em vários pontos, leva a uma situação 
de isenção ou diminuição de responsabilidades, 
por parte do empreendedor, no que diz respeito 
às diversas compensações, mitigações que tanto 
os impactos diretos quanto os impactos indiretos 
geram. Assim, as condicionantes que compõem o 
processo de licenciamento, agora, não podem obri-
gar o empreendedor a manter ou operar serviços 
de responsabilidade do poder público para mitigar, 
justamente, impactos socioambientais que sim-
plesmente aconteceram em função da implanta-
ção do empreendimento.  

Belo Monte, um exemplo a 
não ser seguido
Neste contexto, mister se faz focalizar o caso da UHE 
Belo Monte, que consumiu mais de R$ 30 bilhões8 
para produzir uma média de 4.000 MW de energia por 
mês, bem menos do que a sua capacidade instalada 
de 11.000 MW, um verdadeiro absurdo técnico, am-
biental, social e econômico. 

Um empreendimento que demandou obras gigantes-
cas de engenharia; que levou ao aumento da vazão 
na curva grande do Rio Xingu, alterando para pior 
a qualidade e diminuindo a quantidade de pescado, 
que representa o principal alimento dos índios que 
ali vivem; e ainda ocasionou um aumento brusco da 
demanda por serviços públicos nos municípios da 
região, teria que apresentar condicionantes realmen-
te elencando, no âmbito do Projeto Básico Ambien-
tal (PBA), antes do licenciamento de instalação, as 
ações, os projetos e os programas do ponto de vista 
socioeconômico necessários à mitigação dos impac-
tos na região.

O senhor relator, por diversos momentos, afirmou em 
sua argumentação que era um absurdo que o con-
sórcio responsável por Belo Monte fosse obrigado a 
construir e manter um hospital e desenvolver ações 
de saneamento para a região. 
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Ora, a implantação de um empreendimento desse 
porte leva a um aumento rápido da população local, 
que permanece por muitos anos, sendo que boa parte 
dos seus servidores também vão permanecer no mu-
nicípio após a implantação do empreendimento. As-
sim, é natural a pressão sobre os serviços públicos, 
por vezes insuficientes, tais como assistência médi-
ca, saneamento básico, e outros, os quais se fizeram 
necessários, justamente, em função dos impactos 
sociais negativos oriundos da implantação dos em-
preendimentos, decorrentes do aumento da demanda 
por esses serviços.

A legislação proposta, menos exigente e inadequa-
da, incentiva, também, que situações totalmente 
inaceitáveis voltem a se repetir, infelizmente, com 
mais frequência – tais quais o desastre/crime am-
biental do rompimento da barragem de Brumadi-
nho, em Minas Gerais, que levou à degradação to-
tal do Rio Doce, avançando pelo Estado do Espírito 
Santo, poluindo suas praias localizadas a mais de 
800 km do evento9, causando não somente prejuízo 
a toda a biodiversidade, mas também ocasionando 
perdas econômicas e sociais em toda essa exten-
são. Foram prejudicados por esse crime ambiental 
desde o pequeno pescador artesanal, em MG, até o 
negócio do turismo no ES.

Das (des)obrigações do em-
preendedor no PL
Ainda no que tange às obrigações do empreende-
dor, magicamente, surgiu um dispositivo colocando 
que o licenciamento ambiental independe da emis-
são da certidão de uso, parcelamento e ocupação 
do solo urbano emitida pelos municípios, e de au-
torizações e outorgas de órgãos não integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Isso 
poderá gerar intensos conflitos com os três níveis 
de esfera de poder, uma vez que pode contrariar 
desde o planejamento municipal, até situações nas 
quais o empreendedor vai estar licenciado, mas, 
por exemplo, sem obter uma outorga para a utiliza-
ção da água. Inverte-se toda a lógica e o bom senso. 
Nesse caso, hipoteticamente, a construção da casa 
começa pelo telhado. 

A delegação de competência para que os entes fede-
rados possam tomar importantes decisões quanto ao 
tipo de licenciamento, estudos ambientais, tipologias 

de atividades e empreendimentos, é um equívoco, 
podendo gerar uma “guerra econômica/ambiental”, 
entre os entes federados, os quais, na expectativa 
de atraírem investimentos, poderão oferecer vanta-
gens aos empreendedores, tais como a diminuição 
ou a isenção de licenças e estudos, podendo levar, 
fatalmente, à judicialização dos processos e, princi-
palmente, à não observância dos parâmetros neces-
sários à mitigação e à compensação dos impactos 
negativos. 

Essas tipologias podem e devem ser definidas pelos 
órgãos consultivos e deliberativos do Sisnama, com 
uma tipologia nacional definida pelo Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (Conama), a qual, considera-
das as peculiaridades de cada estado da federação, 
poderá ser adaptada pelos conselhos estaduais do 
Meio Ambiente, pacificando o tema.

Autolicenciamento e isen-
ção de licenciamento
A proposição cria a Licença por Adesão e Compro-
misso (LAC), que aumentou, em muito, o leque de 
atividades e/ou empreendimentos que podem ser 
beneficiados, ao colocá-los como de não significa-
tivo impacto ambiental ou risco ambiental. Assim, 
qualquer empreendimento que não necessite de 
um Estudo de Impacto Ambiental e de seu Relató-
rio de Impacto Ambiental (EIA/Rima) poderia ser 
beneficiado. Ocorre que esse tipo de licença só se 
justificaria para empreendimentos com baixo impac-
to ou risco ambiental. A LAC também poderá ser 
emitida de forma automática, sem análise prévia 
do órgão ambiental competente. 

A LAC mostra-se praticamente um autolicenciamen-
to, uma vez que a licença poderá ser emitida automa-
ticamente pelo órgão ambiental sem quaisquer tipos 
de análise prévias, beneficiando cerca de 95% dos 
empreendimentos licenciados no Brasil, que são 
aqueles que não demandam a apresentação de 
um EIA/Rima.

Essa autolicença declaratória, conforme colocado em 
manifestação dos ex-ministros de Meio Ambiente do 
Brasil, “também poderá ser aplicada à ampliação de 
capacidade e à pavimentação em instalações pré-
-existentes ou em faixas de domínio e de servidão, o 
que abrange empreendimentos cuja implantação 
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historicamente causa mais de 95% do desmata-
mento da Amazônia, como a pavimentação ou a am-
pliação de estradas e a ampliação de hidrelétricas, os 
quais poderão ser realizados sem a adoção de qual-
quer medida destinada a conter o impacto do desma-
tamento e da grilagem de terras no bioma10.”

O art. 8º evidencia a isenção de 13 atividades, das 
quais destacamos a isenção para as obras de distri-
buição de energia elétrica, por meio da instalação e 
operação de Linhas de Transmissão, as quais deman-
dam supressão de vegetação, deslocamento de fau-
na por redução de seu habitat, impactos à avifauna, 
eventuais interferências em unidades de conservação 
de proteção integral, entre outros.

Efeitos contrários na desti-
nação dos resíduos sólidos
A isenção de licenciamento para os sistemas e es-
tações de tratamento de água e de esgoto sanitário, 
um dos maiores responsáveis pela poluição hídrica, 
inclui ainda a dispensa da outorga de direito de uso 

de recursos hídricos para o lançamento do efluente 
tratado, o que representa um verdadeiro absurdo, vis-
to que pode prejudicar novas iniciativas, tais como a 
efetiva implementação do novo Marco Regulatório do 
Saneamento Ambiental, por judicialização da matéria.

Também, ao eximir do licenciamento ambiental os 
serviços e as obras de infraestrutura e transporte, 
inclusive dragagens, atividades de alto potencial de-
gradante, excluindo até mesmo a exigência de Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA), coloca-se em risco o 
meio ambiente e faz-se um convite à judicialização 
dos processos. 

Ao contrário do efeito desejado de agilizar o atendi-
mento dos serviços públicos, tanto na triagem, quan-
to na destinação ambientalmente adequada dos re-
síduos sólidos, a isenção proposta pode levar a uma 
situação de total descontrole no que tange à gestão 
do assunto. Sem um regramento mínimo, podem 
ocorrer falhas, por exemplo, na coleta de lixo e em ou-
tras fases do processo, deixando a população, neste 
momento de pandemia causada pela Covid-19, ainda 
mais suscetível à proliferação de doenças, tais como 
a dengue, o zika vírus e a chinkungunya.
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O risco da isenção para o 
cultivo de espécies agrícolas 
e atividades de pecuária 
O artigo 9º isenta de licenciamento ambiental ativida-
des de cultivo de espécies agrícolas e atividades de 
pecuária extensiva, intensiva, semi-intensiva, definin-
do essas benesses para propriedades regularizadas 
ou em regularização, baseando-se na inscrição do 
interessado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 
na eventual adesão ao Programa de Regularização 
Fundiária (PRA); ou ainda que tenha firmado termo de 
compromisso para a regularização da supressão de 
vegetação em Reserva Legal e em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs)! 

Um verdadeiro festival de 
anistias e subterfúgios
Destaque-se que essas atividades demandam a uti-
lização de agrotóxicos, insumos, captação de água, 
sendo responsáveis diretas, ao lado da exploração 
madeireira clandestina, pelo aumento dos índices de 
desmatamento, queimadas e incêndios florestais. 

Deixar essas atividades isentas de licenciamento é 
muito mais do que falta de compromisso com os as-
pectos socioambientais e com a garantia da seguran-

ça hídrica, alimentar e energética da nação. É reco-
nhecer que o Brasil terá dificuldades de cumprir 
os compromissos assumidos no âmbito do Acordo 
de Paris, podendo sofrer reveses comerciais com 
a não efetivação de acordos, tais como o acordo 
comercial do Mercosul com a União Europeia; 
também ficando desabilitado a receber recursos 
de cooperação técnica, a exemplo daqueles oriun-
dos do Fundo Amazônia, dentre outros, justamen-
te para controlar as ações de prevenção e comba-
te a desmatamentos e incêndios florestais.  

Também vale ressaltar que o assunto isenção de li-
cenciamento ambiental já foi objeto de apreciação 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da 
ADI6288. Em 20 de novembro de 2020, o STF deci-
diu pela inconstitucionalidade de dispositivo da Re-
solução nº 2/2019, do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente do Ceará, o qual isentava atividades e em-
preendimentos de licenciamento ambiental.  O STF 
considerou ainda inconstitucionais as leis estaduais 
de Santa Catarina e Tocantins, que isentavam de li-
cenciamento ambiental as atividades agropecuárias, 
por exemplo: no bojo da ADI nº 5312/TO, para o Esta-
do do Tocantins, em Acordão de 25/10/2018. 

A equiparação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
validado à licença ambiental para atividades agro-
pecuárias e silvicultura – inclusive dispondo que a 
inscrição no CAR tem efeitos de licença, e com o 
condão de ser utilizado para fins de regularização 
fundiária do imóvel, mesmo que a propriedade te-
nha déficit de vegetação nativa – é outro ponto que 
facilita o aumento do desmatamento e incentiva a in-
vasão e a grilagem de terras.  

Ora, isso é totalmente inapropriado, uma vez que li-
cença e CAR são instrumentos administrativos de 
diferentes naturezas, os quais, do ponto de vista le-
gal, nunca podem vir a ser comparados, e, do pon-
to de vista técnico, o CAR ainda apresenta sérios 
problemas, materializados em um alto percentual 
de sobreposição e de não validação. Isso leva ao 
aumento da insegurança jurídica e dos conflitos no 
campo pela posse da terra, uma vez que basta aces-
sar o programa por computador e declarar a posse 
de determinada área, mesmo que ocupada. 

Um exemplo clássico e recente da potencialização 
dos conflitos no campo pela posse da terra aconte-
ceu agora, em abril e maio de 2021, quando agrotóxi-
cos foram lançados por avião em comunidades rurais 
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do Maranhão e do Pará, atingindo, inclusive, crian-
ças. “O quadro é muito grave, porque nós já temos 
um conflito agrário e, agora, eles jogaram veneno em 
cima das casas. É uma guerra química contra essas 
famílias”, manifestou um dos líderes da comunidade11.

Também o texto retira a necessidade de se consi-
derar a relevância e a fragilidade ambiental na de-
finição dos procedimentos de licenciamento, quais 
sejam, trifásico, simplificado, por adesão e compro-
misso ou corretivo. Ora, tanto a relevância quanto a 
fragilidade ambiental sempre deveriam ser os princi-
pais parâmetros a serem observados nesta questão!

O descaso com as terras in-
dígenas
A não contemplação no texto da previsão de con-
sulta livre, prévia e informada aos povos indígenas 
e tribais estabelecida pela Convenção nº 169, da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), materia-
liza-se em mais um retrocesso que levará à judicia-
lização dos processos. E, mais uma vez, prejudicará 
as comunidades indígenas, hoje, tão carentes de 
apoio em função da contaminação pela Covid-19 e 
pela grilagem em suas terras, homologadas ou não, 
principalmente, para o desenvolvimento do garim-
po ilegal, contaminando as suas águas e compro-
metendo a sua alimentação. 

Realmente, a exclusão da obrigatoriedade da análi-
se de impactos e da previsão de adoção de medidas 
para prevenir danos sobre as terras indígenas (TI) 
ainda não demarcadas fica explícita na proposta, 
servindo, ainda, como um convite para a grilagem 
dessas terras.

O artigo 40 se materializa como um dos mais incon-
sistentes em termos de segurança jurídica e socioam-
biental, limitando consideravelmente a participação 
das autoridades envolvidas e, por consequência, 
promovendo a diminuição da proteção aos indíge-
nas, aos remanescentes de quilombos, às unidades 
de conservação de proteção integral e ao patrimô-
nio cultural e histórico. Vale lembrar que todas essas 
questões são agraciadas, com especial atenção, pela 
nossa Constituição. Outro convite à judicialização.
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Perda de segurança técnica 
e ambiental 
Não foi também contemplada a necessária manifes-
tação dos entes federativos interessados em outras 
fases do licenciamento no caso de alteração rele-
vante de projeto, a critério da autoridade licencia-
dora. Isso, além de reduzir a participação desses 
entes federativos, leva à perda de segurança técni-
ca e ambiental do processo de licenciamento, dimi-
nuindo, por conseguinte, a sua legitimidade.

Por outro lado, os prazos para que os órgãos res-
ponsáveis emitam as licenças são por demais exí-
guos. Isso, necessariamente, demanda um fortale-
cimento institucional desses órgãos, na forma do 
devido aporte de recursos humanos e materiais, 
além do estabelecimento de programas permanen-
tes de capacitação e aperfeiçoamento. Ou seja, o 
contrário do que vemos hoje!

A proposta, ao alterar o art. 36 da Lei nº 9.985/2000, 
coloca acima da integridade das unidades de con-
servação da natureza (UC) a implantação de obras 
que possam afetar, em quaisquer proporções, tan-
to a própria UC quanto a sua área tampão, ao não 
exigir mais a autorização da autoridade respon-
sável pela gestão da unidade, colocando em risco 
toda a sua biodiversidade e abrindo o caminho para 
a liberação da exploração de petróleo em áreas de 
alta sensibilidade ambiental, tais como Abrolhos, do 
Parque Nacional de Fernando de Noronha, e a Bacia 
Potiguar.

Vale lembrar que os mosaicos de unidades de con-
servação e de terras indígenas se constituem em uma 
estratégia exitosa em termos de prevenção ao desma-
tamento e aos incêndios florestais.

Existe, ainda, a necessidade de restabelecer a Avalia-
ção Ambiental Estratégica (AAE), importante instru-
mento de gestão voltado a compatibilizar e integrar as 
políticas governamentais, o desenvolvimento econô-
mico e a sustentabilidade, além do Zoneamento Eco-
lógico e Econômico (ZEE) – outro não menos impor-
tante instrumento para o ordenamento territorial, no 
âmbito do licenciamento –, promovendo, assim, uma 
visão holística de todas as potencialidades, além de 
verificar a sinergia entre os diversos empreendimen-
tos licenciados em determinado locus.

Imaginar um marco legal para o licenciamento am-
biental que não considere esses modernos e impor-
tantes instrumentos de gestão é mais do que um re-
trocesso, é, negligentemente, ver a vida passar pelo 
retrovisor da história.

Por fim, não existem restrições a que os dispositivos 
da presente proposta, altamente permissivos, sejam 
utilizados, equivocadamente, no licenciamento de 
atividades e empreendimentos de exploração, pro-
dução e transporte de petróleo, atividades extrema-
mente impactantes e de altíssimo risco de desastres 
ambientais, e nos projetos de mineração, inclusive na 
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1 https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobrecarga-da-terra-
entenda

2 Diversos veículos de imprensa.

3 http://jbnews.com.br/relatorio-chega-a-camara-atendendo-a-
necessidade-do-pais-diz-neri-geller/

4 https://www.oeco.org.br/colunas/a-insustentavel-lei-geral-do-
licenciamento-ambiental

5 https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-
diagno%CC%81stico-de-obras-paralisadas.pdf

6 h t t p s : / / w w w. s o c i o a m b i e n t a l . o r g / p t - b r / n o t i c i a s -
socioambientais/camara-aprova-texto-principal-de-projeto-que-
praticamente-acaba-com-licenciamento-ambiental

7 https://pt.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Estocolmo

8 https://amazoniareal.com.br/o-custo-de-belo-monte/

9 https://noticias.r7.com/minas-gerais/lama-de-barragem-
percorreu-826-km-entre-minas-e-espirito-santo-25112015

10 https://drive.google.com/filed/1ReejTLabWo7SCueb3YCrmrua_
uPv6Py0/view

11 https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-
de-aviao-sobre-criancas-e-comunidades-em-disputa-por-terra/

construção de barragens de rejeitos, tais quais as que 
se romperam em Mariana e Brumadinho.

Vale ressaltar que os rompimentos dessas barragens 
de rejeitos estão entre os maiores desastres do mundo, 
em termos de impactos socioambientais. A atividade, 
por tudo isso que representa, deveria ser licenciada  
a partir de critérios mais restritivos, mas, ao que 
parece, as centenas de vidas perdidas nesses 
desastres, verdadeiros crimes ambientais, va-
lem infinitamente menos do que os custos para 
os empreendedores necessários à implantação 
desses projetos ultrapassados e inseguros.

O Brasil, enfatizamos mais uma vez, poderá ficar ain-
da mais desgastado em termos internacionais para 
a colocação de nossos produtos, comprometendo 
a nossa saúde econômica. Também pode represen-
tar um adeus do país ao acordo comercial entre o  
Mercosul e a União Europeia, aos recursos do Fun-
do Amazônia e aos recursos que poderiam vir a estar 
disponíveis no âmbito dos acordos voltados ao en-
frentamento das mudanças climáticas, além de várias 
outras restrições. 

Esperamos e temos a esperança de que o Senado 
Federal, antes de buscar a aprovação da proposi-
ção, promova a avaliação necessária, passando a 
proposição por todas as comissões de mérito, para 
que todos aqueles interessados na verdadeira sus-
tentabilidade possam, com o devido compromisso 
com a qualidade de vida da nossa população, ofer-
tar as suas contribuições, no intuito de que todas 
as inconsistências e retrocessos socioambientais  
da versão aprovada na Câmara dos Deputados se-
jam devidamente consideradas e equacionadas, 
restabelecendo um texto que possa, efetivamente, 
propiciar um licenciamento ambiental com a segu-
rança jurídica e o equilíbrio que o Brasil quer e pre-
cisa, evitando mais impactos ambientais negativos 
e resgatando o ambiente de credibilidade e de ne-
gócios, ao nível internacional, além de garantir, em 
toda a sua plenitude, o efetivo desenvolvimento em 
termos sustentáveis.

https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobrecarga-da-terra-entenda
https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobrecarga-da-terra-entenda
http://jbnews.com.br/relatorio-chega-a-camara-atendendo-a-necessidade-do-pais-diz-neri-geller/
http://jbnews.com.br/relatorio-chega-a-camara-atendendo-a-necessidade-do-pais-diz-neri-geller/
https://www.oeco.org.br/colunas/a-insustentavel-lei-geral-do-licenciamento-ambiental
https://www.oeco.org.br/colunas/a-insustentavel-lei-geral-do-licenciamento-ambiental
https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-diagno%CC%81stico-de-obras-paralisadas.pdf
https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-diagno%CC%81stico-de-obras-paralisadas.pdf
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/camara-aprova-texto-principal-de-projeto-que-praticamente-acaba-com-licenciamento-ambiental
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/camara-aprova-texto-principal-de-projeto-que-praticamente-acaba-com-licenciamento-ambiental
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/camara-aprova-texto-principal-de-projeto-que-praticamente-acaba-com-licenciamento-ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Estocolmo
https://amazoniareal.com.br/o-custo-de-belo-monte/
https://noticias.r7.com/minas-gerais/lama-de-barragem-percorreu-826-km-entre-minas-e-espirito-santo-25112015
https://noticias.r7.com/minas-gerais/lama-de-barragem-percorreu-826-km-entre-minas-e-espirito-santo-25112015
https://drive.google.com/filed/1ReejTLabWo7SCueb3YCrmrua_uPv6Py0/view
https://drive.google.com/filed/1ReejTLabWo7SCueb3YCrmrua_uPv6Py0/view
https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-de-aviao-sobre-criancas-e-comunidades-em-disputa-por-terra/
https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-de-aviao-sobre-criancas-e-comunidades-em-disputa-por-terra/
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a r t i g o
“E no meio 
do caminho 
tinha uma 
pedra. Tinha 
uma pedra 
no meio do 
caminho...”

é médico ortopedista, ex-ministro da Saúde, ex-secretá-
rio de Saúde de Campo Grande, deputado federal pelo 
MS, de 2011 a 2018, e deputado do Mercosul, de 2011 a 
2017. Lidera, desde 2020, com final em 2022, o Stop TB 
Partnership Board, instituição que busca eliminar a tu-
berculose no mundo vinculada ao Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS/ONU).

Luiz Henrique 
Mandetta

Quantas pedras Drummond poetizou quando retratou 
nosso caminho em 1928, na Revista de Antropofa-
gia? As pedras da ignorância, do racismo, do homem 
pequeno frente aos seus dramas pequenos. Da huma-
nidade frente aos seus dilemas. Nunca um poema re-
tratou tão bem o momento delicado da humanidade e 
do Brasil neste início do século 21.

A pandemia materializou nossas pedras em uma gran-
de rocha. O vírus surge, derruba conquistas e provoca 
retrocessos em todos os países. Ele não ataca o in-
divíduo, mas acomete toda a sociedade. As ditaduras 
torturam os números. As democracias teimam com 
os números. O Brasil nega os números. E a pedra fica 
cada vez maior, mais intransponível, por ser negada. 
Quanto mais o país a nega, maior o obstáculo.

O homem pequeno leva o país a quebrar a cara contra 
a pedra. E ela vai ficando mais larga. Não basta escalar 
a pedra. Teremos que atravessar seu cume e retomar 
o caminho, reconhecendo os desafios do novo trajeto.

Já não será um caminho como o de antes de perce-
bermos a pedra. Sem matar a fome, não superaremos 
a pedra – e ela tem que ser combatida já. Para que 
haja esperança de atravessar tal pedra, será preciso 
retomar a geração de emprego e renda. O combate 
às desigualdades e às chances remotas deverá ser a 
base de qualquer caminho novo. Não, ao programa 
que perpetua desigualdades! Sim, ao que promove ci-
dadania e reconstrução do caminho!

O espinho de uma educação deficiente do velho ca-
minho será uma gigantesca pedra geracional. Será 
preciso decidir pela educação para asfaltar o caminho 
das novas gerações. E isso terá que ser feito com mais 
tempo em sala de aula e consciência de que a úni-
ca política capaz de amenizar a nossa dívida social é 
o conhecimento de qualidade, acessível a todos, por 
meio do magistério digno e qualificado.

Foto: Pedro Ladeira.

https://ims.com.br/por-dentro-acervos/ha-90-anos-no-caminho-poeta/
https://ims.com.br/por-dentro-acervos/ha-90-anos-no-caminho-poeta/
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“É possível matar a fome 
sem matar o ecossistema”
No novo caminho, haveremos de tratar do meio am-
biente como uma solução para esta e para as próxi-
mas gerações, sob pena de nem mais existir o cami-
nho se assim não o fizermos. O Brasil tem muito a 
fazer, e tem muito a mostrar sobre o que faz. É pos-
sível matar a fome sem matar o ecossistema.   No 
novo caminho, teremos que nos sentar à mesa dos 
grandes fóruns multilaterais, de cabeça erguida, e 
propor o acesso universal à saúde como objetivo da 
humanidade para o milênio. É possível. O SUS foi o 
único vencedor desta luta contra a pedra do nega-
cionismo e da ignorância.   No novo caminho, pas-
sada a pedra, teremos que reconstruir a liga social 
brasileira e pacificar o país. Caminhos violentos cau-
sarão dor e retrocessos. Isso vale para a pedra da 
interrupção da democracia. A volta dos regimes de 
exceção, que levamos 40 anos para superar, projeta 
as suas sombras de dor e traz trevas ao caminho. 
É preciso reafirmar a democracia como único cami-
nho possível de trilhar. As liberdades de imprensa, 
de credo, de opção sexual, de posição política são 
matérias-primas para as bases do novo caminho.

A política será desafiada ao extremo. É preciso levar 
às pessoas [a mensagem] que a esperança de nos en-
contrarmos para a paz, e unidos, virá das nossas reti-
nas tão fatigadas, mas resilientes ao tempo, e que essa 
esperança será renovada de uma energia incurável de 
transformar nossa dura caminhada em um caminho de 
cidadania.

O desafio é unir o país ao redor do bom senso, do que 
é bom, correto e longe dos extremos populistas e in-
consequentes. Nos extremos da pedra estão os desfi-
ladeiros, a queda, a intriga, o ódio e as soluções popu-
listas de curto prazo, pensando nos atalhos enganosos 
que nos levaram a andar em círculos por tanto tempo.

O desafio é imenso. A pedra parece intransponível. Mas 
vá juntando gente! Vá enxergando o caminho após a pe-
dra, chamando quem tem coração e alma de união. Vá se 
inspirando no nascer da nova estação, vá desafiando os 
ódios, semeando o amor. Vá, porque temos que ir. Não 
há caminho se teimarmos em não enxergar a pedra. Não 
há caminho em brigas para jogar os seus contrários no 
desfiladeiro das merencórias decisões equivocadas. O 
momento é plural, é eclético, é holístico, é barca para ca-
ber todo mundo no novo caminho. E é preciso não deixar 
ninguém para trás. Vamos juntos!
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Luciano Frontelle  
e a sua atuação  
na ação climática  
nacional e global 

“Os cientistas hoje dizem que, se a temperatura 
média global da Terra subir mais de um grau e 
meio em comparação à nossa era pré-industrial, a 
gente vai estar em sérios problemas. Todas as es-
pécies do planeta.” 

Era fevereiro de 2020, em um auditório daquelas 
famosas conferências curtas, em Sorocaba, interior 
paulista, quando um jovem que não aparentava 
mais que 30 anos falou sobre a importância da es-
cola na formação de pessoas não só mais conscien-
tes, mas também mais ativas em relação à preser-
vação ambiental. 

“A escola é esse espaço onde as grandes transfor-
mações podem acontecer. Pensem comigo: em que 
tipo de futuro nós queremos viver? O que você pre-
cisa começar a fazer agora para que isso seja pos-
sível, e com a ajuda de quem?”

Pensar Verde

v e r d e s 
e m  a ç ã o
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Por quase 12 minutos, Luciano Frontelle (PV-SP) – di-
retor-executivo da Plant-for-the-Planet no Brasil e um 
dos fundadores do coletivo Clímax Brasil – defendeu 
um movimento que conhece bem. Ele citou os jo-
vens ativistas Greta Thunberg e Felix Finkbeiner como 
exemplos da influência positiva que a escola pode ter 
para atitudes de preservação do meio ambiente des-
de a mais tenra idade. Mas poderia ter mencionado a 
própria trajetória de ativista, que começou aos 14 anos. 
“Minha vida de ativismo começou como a de muita 
gente, na escola, em um grêmio estudantil. Foi lá que 
comecei o meu aprendizado sobre mobilização, causas 
e construção das coisas na coletividade.”

BonnPlant 2019 – Encontro Global da Plant-for-the-Planet, 
em Bonn Alemanha.

Capitão Planeta
Nascido em Sorocaba (SP) em 1990, a grande inspira-
ção do menino Luciano era o Capitão Planeta, um su-
per-herói que alertava os espectadores para a neces-
sária mudança de atitude em relação ao meio ambiente 
a fim de garantir o futuro da Terra. Mais tarde, o docu-
mentário Uma verdade inconveniente1, do jornalista, 
político e ambientalista norte-americano Al Gore, visto 
na escola, definitivamente impulsionou o jovem para o 
ativismo ambiental.

A estreia dele em um vultoso evento da área – a 
Rio+20, em 2012 – foi em grande estilo: fantasiado de 
Capitão Planeta! Em junho de 2013, no Global Power 
Shift, evento realizado em Istambul, Luciano e outros 
11 jovens brasileiros criaram um coletivo para mobilizar 
a juventude para a luta contra as mudanças climáticas 
– o Clímax Brasil. Ele e seus companheiros tinham em 
mente conquistar o maior número possível de crianças 
e jovens para a atuação na causa ambiental, usando 
uma linguagem mais próxima a esse público e o hu-
mor. Assim, ele adotou a estratégia de se vestir de Ca-
pitão Planeta em alguns eventos em defesa do meio 
ambiente e nunca passa despercebido.

Frontelle esteve entre os cem jovens selecionados 
para participar da 4ª Reunião de Alto Nível de Pes-
soas Eminentes da ONU para a Agenda de Desen-
volvimento Pós-2015, em 2013, em Bali, na Indoné-
sia, compondo um grupo responsável por rascunhar 
a parte de governança inclusiva da minuta que viria 
a ser o documento dos 17 Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável2. 

Nesse mesmo ano, também foi convidado para partici-
par do projeto-piloto de jovens embaixadores do fórum 
European Development Days, em Bruxelas, na Bélgica. 
Na oportunidade, participou de debates e painéis com 
membros da ONU, do parlamento europeu e da comis-
são europeia, quando falou sobre governança inclusiva 
e financiamento para clima e pobreza.

Peru 2014 – Primeira conferência da ONU sobre clima 
(COP20) de que Luciano Frontelle participou.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uma_Verdade_Inconveniente
http://www.agenda2030.org.br/ods/17/
http://www.agenda2030.org.br/ods/17/
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Em 2014, Luciano trabalhou junto à Agência Jovem In-
ternacional de Notícias na cobertura da Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP20), 
no Peru, e colaborou com as negociações realizadas 
pelo Movimento Climático da Juventude (YOUNGO) 
nesse evento. 

Malala Yousafzai e a Cúpula 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável
Outro acontecimento marcante na trajetória do am-
bientalista foi em setembro de 2015, quando conheceu 
a ativista paquistanesa e mais jovem ganhadora do No-
bel da Paz, Malala Yousafzai, que luta principalmente 
para garantir acesso à educação básica para todas as 
crianças do mundo, mas apoia a causa de proteção do 
planeta. Ela, Luciano e mais 191 jovens dos Estados-
-membros da ONU participaram da abertura da Cúpula 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, em Nova Iorque. 

 

Para se ter uma ideia da importância da participação 
dos jovens em iniciativas como essa, líderes mundiais 
e representantes da sociedade civil definiram, nesse 
evento, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável, que resultou na criação dos  17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em dezembro de 2015, Paris, COP21, ocasião em que 
foi aprovado o Acordo de Paris, lá estava Luciano. No 
ano seguinte, ele compareceu à 22ª Conferência do 
Clima das Nações Unidas como colaborador da Fun-
dação Verde Herbert Daniel (FVHD), produzindo con-
teúdos e atualizando as redes sociais a respeito das 
negociações para as mudanças climáticas. O principal 
objetivo da COP22 foi ratificar o Acordo de Paris.

Além da fantasia de Capitão Planeta, Luciano também 
já se caracterizou como um dos personagens da no-
vela O Clone, exibida na Rede Globo em 2001. Foi em 
2016, na COP22, em Marraquexe, no Marrocos. “A ra-
zão era fazer algumas intervenções e chamar a aten-
ção para o poder das juventudes, quando se unem ao 
redor de uma causa.”

Nova Iorque 2015 – Frontelle com Malala e outros jovens 
no lançamento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, na sede da ONU, em Nova Iorque.

Paris 2015 – Frontelle fantasiado de Capitão Planeta na COP21
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Frontelle, que é da Juventude do PV, participou do En-
contro Nacional de Jovens Verdes de 2016, em Bruma-
dinho, Minas Gerais, onde pôde trocar experiências 
com vários jovens e incentivar o protagonismo político 
em outros estados. A essa altura, ele decidiu concorrer, 
pelo PV-SP, a uma vaga na Assembleia Legislativa de 
Sorocaba com uma proposta que ele chamou de “ve-
reança compartilhada” com Denise Oliveira. 

Plant-for-the-Planet
Outra atividade importante que Luciano Frontel-
le começou a desenvolver em 2017 foi a participa-
ção como formador voluntário nas “academias” da 
Plant-for-the-Planet, um movimento criado pelo 
alemão Felix Finkbeiner, em 2007, quando tinha 
apenas nove anos de idade. A ideia de Felix era 
plantar árvores para combater a crise climática. En-
tão, nessas academias, as crianças participam de 
brincadeiras e dinâmicas, plantam árvores, rascu-
nham projetos e recebem um certificado de “em-
baixadoras da Justiça Climática”. Hoje, 14 anos de-
pois, mais de 91.666 crianças e jovens de mais de 
70 países já foram treinados nas 1.608 academias da  
Plant-for-the-Planet3. 

E Luciano? Depois de formador nas academias, 
passou a coordenador de ações e parcerias, aju-
dou na expansão da organização no Brasil e hoje 
é diretor-executivo. Desde então, ele tem parti-
cipado de várias ações de plantio de árvores no 
Brasil e no exterior, afinal a meta da Plant-for-the-
-Planet é restaurar florestas e combater a crise cli-
mática plantando um trilhão de árvores ao redor  
do mundo. 

Marraquexe 2016 - 
COP22 no Marrocos, 
Luciano participou 
fazendo a cobertura 
do evento pelo Clí-
max. Foram criados 
personagens basea-
dos na novela  
O Clone.

Campanha Eleições 2016 – 
Vereança compartilhada 
com Denise Oliveira.

Brumadinho 2016 – Encontro Nacional de Jovens Verdes.

1  Disponível em: https://youtu.be/obKZhfztb34. Acesso em: 24 

maio 2021.

2 Disponível em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/
embaixadores-da-juventude/conhea-mais/a-agenda-2030-para-
o-desenvolvimento-sustentvel.html. Acesso em: 25 maio 2021.

3 Para saber mais sobre a Plant-for-the-Planet, visite o site  
https://www1.plant-for-the-planet.org/.

https://www1.plant-for-the-planet.org/
https://youtu.be/obKZhfztb34
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/embaixadores-da-juventude/conhea-mais/a-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentvel.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/embaixadores-da-juventude/conhea-mais/a-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentvel.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/embaixadores-da-juventude/conhea-mais/a-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentvel.html
https://www1.plant-for-the-planet.org/
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O que pensa

CARLOS  
NOBRE

e n t r e v i s t a

O climatologista, pesquisador sênior do Ins-
tituto de Estudos Avançados da USP, Carlos  
Nobre, fala à Pensar Verde sobre as promes-
sas feitas pelo presidente da República na 
Cúpula do Clima, organizada pelo presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, e realizada em 
abril deste ano, com a participação de lideran-
ças de 40 países. O que pode ser realizado de 
fato e como? O que é inviável e se trata ape-
nas de uma jogada política? É possível zerar 
o desmatamento na Amazônia ou a promessa 

do governo é uma falácia? Qual a realidade 
por trás do desmatamento na floresta ama-
zônica: criação de gado e plantação de grãos 
ou um verdadeiro mercado negro de terras? E 
quanto a alcançar a neutralidade climática até 
2050? Carlos Nobre é direto e claro: é possível 
zerar o desmatamento, sim, alcançar as metas 
de redução de emissões e mesmo a neutrali-
dade climática. Porém, com o governo atual, 
essas possibilidades mais se assemelham a 
um sonho distante.



41

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Pensar Verde: 
O presidente da República falou em zerar até 2030 
o desmatamento ilegal, mas não mostrou como. 
Essa promessa seria viável?

Carlos Nobre: 
Em primeiro lugar, há que se desmascarar essa men-
sagem do ¨Vamos zerar o desmatamento ilegal até 
2030¨. Se o governo legalizar todo o desmatamento 
ilegal, ou quase todo o desmatamento ilegal, então, 
isso é uma promessa vazia, e é isso o que nós temos 
visto. Agora, finalmente setores internacionais, inclu-
sive companhias que importam produtos do Brasil, 
elas finalmente se deram conta de que havia um 
jogo de palavras nessa questão do fim do desma-
tamento ilegal. Isso a ciência já vem mostrando há 
anos em estudos científicos. Por exemplo: quando 
foi aprovado, pelo Congresso, o Código Florestal de 
2012, naquele ano, 58% de todas as áreas que eram 
de desmatamentos ilegais no Código Florestal ante-
rior foram legalizadas. 

Áreas griladas, propriedades privadas que tinham in-
vadido desmatamentos em áreas que não podiam ser 
desmatadas, reservas legais, reservas de proteção per-
manente. Tudo foi legalizado! Quer dizer: tem um jogo 
de palavras aí! Se o Congresso for legalizando a cada 
cinco, seis anos tudo o que era ilegal, isso significa que 
vai chegar em 2030 com uma enorme taxa de área 
desmatada, mas que no marco legal brasileiro estará 
como área legal. “Então? Está vendo? Eu prometi que 
ia combater o desmatamento ilegal. Agora o Congres-
so legalizou. Portanto, eu estou mantendo a minha pro-
messa.” Esse é o primeiro aspecto.

Pensar Verde: 
Hoje, se o Código Florestal de 2012 fosse levado a 
sério, ele seria uma barreira?

Carlos Nobre: 
Sim. Se [a promessa] fosse uma coisa séria, o gover-
no federal diria o seguinte: “O que vale é o Código 
Florestal de 2012. Qualquer área desmatada ilegal-
mente, se é ilegal no Código Florestal de 2012, será 
sempre considerada ilegal. E se foi uma área grilada, 
o governo vai retomar. Se foi uma área de proprie-
dade privada em que se desmatou ilegalmente, uma 
área que não podia ser desmatada, [o responsável] 
receberá uma multa, uma infração, não terá acesso a 
crédito, e será obrigado a reflorestar.”

Mas não há nenhuma menção sobre isso. A indús-
tria da legalização do desmatamento ilegal continua 
muito forte. Basta ver o projeto de lei em discussão 
no Congresso [PL nº 510/2021], que é exatamente 
isso. Então, desde a medida provisória de 1996 [Me-
dida Provisória nº 1.511/1996], no governo Fernando 
Henrique Cardoso, o que se fez foi uma tentativa de 
barrar a total destruição que a Amazônia vinha so-
frendo desde os anos 1970. Ela fez surgir essa indús-
tria do desmatamento ilegal, da grilagem de terra, 
do roubo de madeira, e depois sempre vem um me-
canismo de legalização que eles chamam de “regu-
larização fundiária”. E não é regularização fundiária 
de pequenas propriedades de agricultura familiar. 
Na verdade, eles colocam regularização fundiária de 
propriedades de até milhares e milhares de hectares, 
e isso são grandes propriedades.

Pensar Verde: 
Então estamos falando de uma indústria da legali-
zação do crime ambiental, uma espécie de merca-
do negro de terra grilada?

Carlos Nobre: 
Isso fez com que surgisse um crime ambiental muito 
forte na Amazônia, sim. Há uma indústria de desma-
tamento ilegal, de roubo, de grilagem de terra, pois 
[os grileiros] sabem que anos depois a classe po-
lítica, muito induzida pela bancada ruralista, vai le-
galizar aquilo tudo. E aí quem investiu muito pouco, 
comprou essa terra grilada por um valor muito bai-
xo… vai haver uma valorização. A terra foi regulariza-
da e o lucro ali é o lucro do roubo de terra. Existe um 
mercado negro de terra grilada, roubada, desmatada 
ilegalmente. Portanto, para ter qualquer seriedade e 
falar “Eu vou acabar com o desmatamento ilegal até 
2030”, é necessário, obrigatoriamente, pôr um marco 
legal temporal. O Código de 2012, que já flexibilizou 
e legalizou uma quantidade imensa de terra, tem 
que ser o marco definitivo temporal. Qualquer metro 
quadrado de área desmatada ilegalmente a partir do 
Código de 2012 não pode nunca ser legalizado. Esse 
aspecto não está acontecendo. O governo apoia 
totalmente a bancada ruralista para aprovar esses 
projetos de lei, e legalizar [terras griladas e desmata-
das ilegalmente] sob esse nome muito enganoso de 
regularização fundiária.

Se o projeto de lei que está no Congresso for apro-
vado [PL 510/2021], o Brasil se torna ainda mais 
párea ambiental, porque, finalmente, o mundo todo 
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percebeu a indústria da legalização do crime ambien-
tal. Isso é inaceitável. Você pode falar: “Mas não, isso 
é democracia, o Congresso aprovou”, mas aí acaba 
a floresta. E para preservarmos o clima do planeta, 
para nós preservarmos a biodiversidade, a estabili-
dade climática, nós temos que zerar o desmatamen-
to. Não tem mais que ficar nessa definição tênue do 
legal versus o ilegal. Tem que zerar o desmatamento.

Pensar Verde: 
O presidente também prometeu dobrar o investi-
mento em fiscalização, mas o orçamento proposto 
para o Ministério do Meio Ambiente para 2021 foi o 
menor dos últimos 20 anos. Como o senhor vê essa 
situação, diante da importância e da urgência da 
fiscalização ambiental e do combate ao crime na 
Amazônia?

Carlos Nobre: 
Antes da posse desse novo governo, em janeiro de 
2019, após a eleição, imediatamente surge a proposta 
dos eleitos de que extinguiriam o Ministério do Am-
biente e o transformariam em uma divisão do Ministé-
rio da Agricultura. Essa é a visão da bancada ruralista 
tradicional do agronegócio conservador, do agrone-
gócio pouquíssimo produtivo, que só valoriza a terra. 
Eles querem ter a posse da terra. Aquele [a terra] é 
o grande valor do agronegócio. Eles querem ter per-
manentemente a posse da terra. Esse agronegócio 
não acredita que se deva preservar mais que 20% da 
vegetação natural. Não revelam isso, não falam isso 
publicamente, mas é essa a visão que eles têm.

Esse agronegócio é o que estava por trás de aca-
bar com o Meio Ambiente, e houve uma manifes-
tação muito forte aqui no Brasil contra isso – em 
dias, foram feitas listas na internet com mais de um 
milhão e meio, dois milhões de assinaturas –, e aí o 
governo recuou. Viu que tinha um movimento popu-
lar muito forte contra acabar com o ministério. En-
tão, no papel, ele não acabou, mas,  na prática, ele 
vem acabando com o ministério. Ele [o presidente, 
o governo] foi enfraquecendo dia a dia a legislação 
ambiental, não só a legislação, mas também a capa-
cidade de fiscalização.

Pensar Verde: 
O Ministério do Meio ambiente, na prática, não 
existe mais?

Carlos Nobre: 
Na minha interpretação, é como se o governo falas-
se: “Bom, já que tem um movimento popular contra 
acabar com o ministério, a gente mantém o nome 
Ministério do Meio Ambiente, mas ele vai ficar to-
talmente sujeito, ele não vai criar nenhum impedi-
mento para a expansão contínua das fronteiras de 
commodities, principalmente, as de soja e de outros 
grãos, e de mineração”. Então, quer dizer, de fato é 
isso que está acontecendo. Como se o Ministério do 
Meio Ambiente estivesse a caminho de ser extinto 
um dia. Eles passaram o Serviço Florestal Brasilei-
ro para o Ministério da Agricultura, e tentaram en-
fraquecer, destruir, a Funai. Depois o Supremo não 
permitiu, mas continuam enfraquecendo demais a 
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Funai. Tem um projeto no Congresso para abrir áreas 
indígenas para tudo [PL nº 191/2020]: mineração, 
agricultura, pecuária. Essa é a visão desse governo, 
muito conhecida, e é essa visão que eles tentam im-
plementar.

Pensar Verde: 
É realmente necessário aumentar tanto assim o 
desmatamento para elevar a produção de grãos e 
de carne? Ou o interesse é, de fato e em primeiro 
lugar, a posse da terra?

Carlos Nobre: 
Durante os anos de maior redução [do desmatamen-
to ilegal], de 2004 a 2014, a produção de carne e soja 
dobrou na Amazônia e o desmatamento despencou, 
mostrando que não tinha nenhuma relação direta. 
E não existe mesmo. Você aumenta a produção de 
carne e de grãos com pequenos aumentos de produ-
tividade, porque ela é tão baixa, principalmente a da 
pecuária na Amazônia, que, se você aumentar 10%, 
15% da produtividade da carne, você não precisa 
desmatar nada. O desmatamento não tem a ver com 
o atendimento de mercados que estão aumentando 
o consumo, a importação, a compra de carne ou de 
soja. É um mercado de terra, é posse de terra, é uma 
visão filosófica do movimento agrícola brasileiro, que 
tem 500 anos. 

É um valor enormemente cultural para esse setor, 
e é esse o principal vetor. E é lógico, criou-se esse 
mercado ilegal de terra que gera uma rendinha para 

aquele que grila a terra e vende. Quem compra uma 
terra grilada paga nada. Depois de dez anos, depois 
que o Congresso legalizou, aquela terra tem uma va-
lorização. Então, não é o lucro da venda do gado que 
está lá, é um mercado de terra. Quem compra apoia 
o poder político conservador que vai ao Congresso 
e legaliza. Depois de legalizada, valoriza, e entra no 
mercado de terras. Então, é uma indústria de terra, 
não é de gado e de grãos para o mercado nacional e 
o internacional.

Pensar Verde: 
“Somos um dos poucos países em desenvolvi-
mento a adotar e a reafirmar a NDC transversal e 
abrangente, com metas absolutas de redução de 
emissões, inclusive para 2025, de 37%, e de 43% 
até 2030”. Como o senhor vê essa afirmação do 
presidente da República?

Carlos Nobre: 
O discurso na Cúpula do Clima foi basicamente o 
que o Congresso aprovou em 2016, a NDC brasilei-
ra [Contribuição Nacionalmente Determinada], que 
fala sobre zerar o desmatamento ilegal na Amazô-
nia até 2030 e reduzir as emissões. E tinha a meta 
de redução das emissões em até 37% até 2025, que 
foi gestada em 2014, 2015, no Acordo de Paris. Na-
quele tempo, o desmatamento havia diminuído. O 
menor índice na Amazônia foi em 2012. Em 2010, 
o Congresso aprovou a meta de reduzir abaixo de 
quatro mil quilômetros quadrados o desmatamento 
na Amazônia até 2020. Então, se o governo tivesse 
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atingido essa meta em 2020, nós já estaríamos em 
uma trajetória desses 43%.

Ou seja, a meta de 2015 do governo, que era o go-
verno Dilma, de fato era uma meta muito baseada na 
redução do desmatamento da Amazônia, que vinha 
diminuindo. Essa meta de 2015, apresentada em Paris, 
não falava muito da redução das emissões do setor de 
combustível fóssil. Ao contrário. Previa um aumento 
de emissões de combustível fóssil até 2030, porque se 
valorizava enormemente, com fins políticos e econô-
micos, o Pré-Sal, desde a época do governo Lula.

Pensar Verde: 
É possível alcançarmos essas metas? Como?

Carlos Nobre: 
Em primeiro lugar, quase 50% das emissões vêm do 
desmatamento, e 90% do desmatamento é ilegal. Va-
mos supor, abstratamente, que nenhum desses proje-
tos de lei seja aprovado, nenhuma área seja legalizada 
mais – estou aqui falando de algo improvável, mas a 
pressão internacional começou a ser muito grande e, 
de repente, o próprio setor do agronegócio passa a 
abrir o olho, porque o Brasil já é um párea ambiental e 
vai se tornar um vilão ambiental global. E aí começa a 
perder negócios. Pode ser que um setor do agro fale: 
“Vamos parar o desmatamento, senão a gente não 
vende mais” –, vamos supor que isso acontecesse.

Então, se o governo investisse cinco vezes mais em fis-
calização, abrisse concursos no Ibama e no ICMBio, fi-
zesse o trabalho coordenado dos agentes de fiscaliza-
ção, com a Polícia Federal, com as polícias estaduais, 
com os órgãos estaduais de meio ambiente, o que deu 
muito certo naquele período até 2012, 2014; e voltasse 
com aquela política, porque diferentemente do tráfico 
de drogas, o desmatamento é visto diariamente pelos 
satélites... É facílimo deslocar uma força. É lógico que, 
quando você desloca o técnico, os fiscais do Ibama, do 
ICMBio, da polícia, você pega aqueles “semiescravos” 
que estão lá fazendo o desmatamento. Você não pega 
o financiador.

Pensar Verde: 
Mas é possível pegar o financiador?

Carlos Nobre: 
Lá atrás, a Polícia Federal fez um trabalho de inte-
ligência muito efetivo. Ela conseguiu ir atrás e pe-
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gar os financiadores, apreendeu muitas pessoas que 
anunciavam as terras griladas na internet. Não é di-
fícil você desmontar esse crime ambiental, porque 
ele é visível. É muito mais difícil desmontar o tráfico 
de drogas. Também porque, diferentemente do tráfi-
co de drogas que existe no mercado mundial, basta 
você aumentar um pouquinho a produtividade da 
agropecuária e dos grãos no Brasil como um todo, 
que você atende plenamente o mercado nacional 
e o internacional. Você aumenta as exportações. É 
completamente desnecessário você desmatar. Isso é 
possível.

Hipoteticamente falando, se nenhuma dessas leis de 
legalização passasse, e o governo multiplicasse por 
quatro, cinco os recursos de fiscalização, coordenas-
se com a Polícia Federal, atacasse o crime organiza-

do, voltasse com a norma federal que permite que os 
agentes destruam as máquinas – aquilo funcionou 
muito bem, porque o financiador do crime financia a 
compra de um tratorzão de um milhão e meio [R$], 
aí os agentes vão e destroem, você deu um prejuízo 
para o financiador de um milhão e meio, dois mi-
lhões. O financiador começa a pular fora, porque 
ele está tendo uma perda enorme, porque é facílimo 
achar esses equipamentos fazendo crime ambiental. 
Isso precisa voltar. [Tudo isso] e botar na cadeia os 
financiadores.

Se isso acontecesse, como acima de 90% do des-
matamento hoje é ilegal, você reduziria o desmata-
mento em mais de 90% e, com isso, você já atingiria 
a meta dos 43% de redução. É preciso vontade polí-
tica e uma ação muito efetiva.
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Pensar Verde: 
O que mais pode ser feito para atingirmos as metas 
propostas? Suspender a destruição das máquinas 
foi um sinal verde para o desmatamento?

Carlos Nobre: 
São coisas como essa. Precisa voltar aquela [ação] 
de destruir máquinas que funcionou muito bem. 
Você precisa retirar do Congresso a PEC que abre 
reserva indígena para mineração e agropecuária, 
porque isso também está dando uma enorme si-
nalização da expansão do desmatamento. Então, 
são várias medidas. Há uns 600 mil quilômetros 
quadrados de terras públicas que não são nem re-
servas indígenas, nem unidades de conservação 
e nem propriedades privadas na Amazônia. Você 
precisa dar uma destinação para essa área. Seria 
muito importante criar reservas, criar unidades de 
conservação, demarcar terras indígenas. Realmen-
te, preservar grande parte desses 600 mil quilô-
metros, para não haver a grilagem. Então, tudo 
isso, pelo exemplo que nós tivemos da redução, lá 
atrás, nós sabemos como fazer. Mas isso não está 
sendo feito. E não há nenhuma sinalização de que  
será feito.

Pensar Verde: 
Suspender a destruição das máquinas foi um sinal 
verde para o desmatamento?

Carlos Nobre: 
Sim. Quando o governo, em fevereiro de 2019, sus-
pendeu a destruição das máquinas, aquilo foi uma 
clara sinalização ao crime ambiental de que não ha-
veria punição. Uma clara sinalização ao financiador 
do crime ambiental de que não haveria perda de di-
nheiro ou máquina, de que [a máquina] voltaria para 
ele. O fiscal apreende a máquina, aí, depois, o gover-
no tem que gastar um enorme dinheiro para trans-
portar aquela máquina para o local de onde ela saiu. 
Por exemplo, tem uma cidade lá que tem uma em-
presa que aluga esses tratores, esses equipamentos. 
Então, até o governo gasta dinheiro para devolver a 
máquina para o dono. É quase que um mecanismo 
dizendo: “Venham, venham [desmatar]!”. É isso que 
deu a sensação de impunidade para o crime am-
biental na Amazônia. E o desmatamento e a grila-
gem explodiram nos últimos dois anos. Já vinham au-
mentando desde 2015, mas explodiram nos últimos  
dois anos.

Pensar Verde: 
“Determinei que nossa neutralidade climática seja 
alcançada até 2050, antecipando em dez anos a 
sinalização anterior”. Como o senhor vê essa afir-
mação do presidente?  É possível alcançarmos es-
sas metas? Como?

Carlos Nobre: 
É possível, sim. Até porque nós estamos falando 
em uma coisa de 30, 29 anos, e o Brasil já tem 
uma matriz energética mais limpa do que a maio-
ria dos países. O Brasil tem um enorme potencial 
de energias renováveis, solar, eólica. Nós já temos 
a energia eólica mais barata do mundo. A energia 
solar, também, é muito barata. Precisa aumentar a 
escala. E há vários estudos – por exemplo, os da 
Embrapa –, já de muitos anos, que mostram uma 
agricultura de carbono zero. Inclusive, há várias fa-
zendas de pecuária que têm – várias, que eu digo, 
é um número muito pequeno –, mas que mostram 
ser totalmente factível [ter] fazendas de pecuária 
muito lucrativas que conseguem ser quase carbo-
no neutras. Porque a emissão de metano do gado, 
o arroto do gado, ela é compensada com o manejo 
da pastagem que enriquece de matéria orgânica o 
solo, portanto, está tirando gás carbônico da at-
mosfera, vai para o solo e compensa as emissões 
de metano do gado.
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Essa agricultura moderna, uma agricultura próxima 
de zero carbono, que restaura os solos, que a gen-
te chama de regenerativa, em que você tem cultu-
ras agrícolas junto à restauração florestal, essa agri-
cultura zero carbono é possível. E outra coisa, ela é 
mais rentável, é mais lucrativa, protege, mantém a 
fertilidade do solo, reduz os impactos dos extremos 
climáticos, de altas temperaturas, evita a perda de 
fertilizantes por tempestades, a lixiviação do solo. 
Quer dizer, essa agricultura regenerativa, moderna, 
que já existe, ela já começa a crescer no Brasil. Ainda 
em pequena escala, mas já está demonstrado que 
ela é muito mais produtiva. Então, a agricultura tem 
que ir nessa direção, zerar o desmatamento, não pre-
cisa mais [do desmatamento]. É preciso aumentar a 
produtividade da agricultura e não mais a expansão 
da área de commodities.

Pensar Verde: 
E quanto às emissões de combustíveis fósseis?

Carlos Nobre: 
É necessário, também, o mais rapidamente possível, 
reduzir as emissões brasileiras da queima de com-
bustíveis fósseis. É totalmente factível reduzir cerca 
de 24% dessa queima. É totalmente factível eletrifi-
car o Brasil com energias renováveis, eletrificação da 
frota. Um estudo, de 2016, da cidade de São Paulo, 
mostrou que, se toda a frota de ônibus fosse elétrica, 
seriam salvas entre três e quatro mil vidas por ano, 
devido à poluição. 

Esse é o caminho para o qual o mundo todo está 
indo. O presidente Biden disse que até 2035 toda 
a energia dos Estados Unidos vai ser renovável. A 
queima de combustíveis fósseis será zerada. 14 anos, 

olha lá! Olha o desafio! Então, o Brasil está muito 
mais perto do que os Estados Unidos de uma matriz 
limpa de energia. E o preço está despencando. Eco-
nomicamente, vai ser totalmente factível fazer isso. 
Precisa ter uma vontade política e, logicamente, pre-
cisa, vamos dizer assim, também ter um mecanis-
mo de transição de todo o mercado de trabalho do 
combustível fóssil – os empregados da Petrobras, da 
exploração, das refinarias.

Pensar Verde: 
Seria uma migração desses postos de trabalho, 
desses trabalhadores?

Carlos Nobre: 
Sim. É preciso ter um plano em que essa geração de 
emprego, vamos dizer assim, migre para as energias 
renováveis. Esse é um desafio também. Não é um de-
safio pequeno, mas é possível vencer, até porque nos 
Estados Unidos há vários estudos mostrando que a 
energia solar gera muito mais emprego do que, por 
exemplo, a mineração de carvão, as termoelétricas a 
carvão. Então, se você implantar um modelo de ener-
gias renováveis, você gera um grande mercado de 
trabalho. É lógico que precisa ter uma migração. Uma 
pessoa que está lá numa plataforma da Petrobras, fa-
zendo exploração no meio do oceano, qual será o novo 
emprego dessa geração quando parar a exploração 
de petróleo? Há um desafio, mas vários países [estão 
nesse mesmo caminho]. Por exemplo, esse desafio 
do presidente Biden vai ser muito importante. Zerar 
a queima de combustíveis fósseis significa zerar a in-
dústria de mineração de carvão, de petróleo, de gás 
natural, as termelétricas etc. Em 15 anos, será neces-
sária uma enorme transformação desse mercado de 
trabalho. Então, basicamente é isso.
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s o l o  f é r t i l

De Ailton 
Krenak 
para quem 
quer cantar  
e dançar  
para o céu

Amigos, 

Percebi, antes de começar a escrever estas palavras, 
que se aproxima a primavera. Estamos chegando ao 
momento do esteio do céu. Decidi, então, escrever 
esta carta para falar com vocês sobre o Bem Viver, 
para quem acredita que cantando é possível suspen-
der o céu, para quem acredita que o modo como vive-
mos e o mundo onde vivemos é recriado a toda hora. 
Para além da nossa capacidade de descrever a vida, 
quero aqui falar da vida como um evento que acontece 
de dentro de tudo, o tempo todo. 

Escrevo, então, para nosso Taru, nosso céu, e para 
quem acredita que pode suspendê-lo nesse tempo 
primaveril de proximidade com a terra. 

Nossos ancestrais cantavam para suspender o céu. 
Com esse canto, a cura também chega. Esse é um dos 
poderes que nossos ancestrais nos passaram: uma 
prática de comunhão da terra com o céu, por isso a 
terra é a nossa mãe. 

A ideia da terra como nossa mãe é muito repetida en-
tre nós, indígenas. A poética expressa nessa imagem 
da mãe-terra pode ser até ingênua para alguns, mas 
ser filho da terra é aprender que estamos em relação 
com todos os outros seres sagrados que constituem o 
mundo. Se esse giro de forças pudesse ser pensado 
não como ingenuidade nossa, mas como nosso modo 
de agir no coletivo, provavelmente não seríamos nós, 
os indígenas, os povos sem o lugar de viver e o lugar 
de morrer na grande história do mundo. 

Nosso canto também nos livra do abismo que os bran-
cos criaram entre os mortos e os vivos. Nossos an-
cestrais estão todos aqui, estão todos em meu corpo 
e, quando eu morrer, eles estarão aqui também. Do 
mesmo modo, eu também estarei. A comunhão céu 
e terra é isso, o nosso Taru Andé é isso! Por isso, a 
importância de não ocupar nossos pensamentos com 
narrativas estreitas, com uma narrativa só. Essa ideia 
dos nossos antigos de suspender o céu cantando, 
dançando, para aliviar a terra do excesso de pressão 
que oprime os humanos se relaciona com outra cons-
telação de saberes, que nos diz que o céu já caiu sobre 
a terra em outras épocas. 

Quando as humanidades experimentam catástrofes, 
fazem do canto e da dança a sua aprendizagem. Es-
ses cantos de suspender o céu criam uma brisa, um 
ar que faz com que os humanos reestabeleçam a sua 
própria cura. Essa ideia ensina que o céu já caiu em 

À esquerda do Rio Doce,  
11 de setembro de 2020. 

1 De Cartas para o Bem Viver, lançado este ano, editora Boto-Cor-
de-Rosa. Edição em e-book, ainda sem versão impressa. O texto foi 
gentilmente cedido pelo autor.

1

http://livrariabotocorderosa.com/blog/index.php/2021/04/16/cartas-para-o-bem-viver-lancamento-20042021/
http://livrariabotocorderosa.com/blog/index.php/2021/04/16/cartas-para-o-bem-viver-lancamento-20042021/
http://livrariabotocorderosa.com/blog/index.php/2021/04/16/cartas-para-o-bem-viver-lancamento-20042021/
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outras épocas e os humanos desenvolveram formas de 
conversar com o céu, cantar para ele, cantar para o rio, 
para a montanha. Essas humanidades extraíram des-
sas experiências a poesia da vida, o canto para afas-
tar a dor, o xamanismo, ou seja, poderes que nossos 
ancestrais passaram de geração em geração para nos 
constituirmos como filhos do organismo terra. 

Essa lógica que o Ocidente criou de demarcar território, 
de enquadrar as formas de vida dos povos originários 
causou danos irreversíveis às nossas formas de estar no 
mundo, danos que se repetem por falta de um bom en-
contro que possa reconciliar essas perspectivas de mun-
do em disputa. Pensar o mundo pela lógica das disputas 
virou a razão da humanidade, como se essa ideia tivesse 
uma natureza própria. Em outras palavras, o verbo dis-
putar virou verbo vida, passou a nomear o princípio das 
coisas do mundo. Mas como estar além da violência que 
confirma todos os dias o equívoco da narrativa que diz 
que o mundo foi criado para nos servir e que nós estamos 
aqui para incidir sobre ele? Como estar além? Como dei-
xar de acreditar no mundo como uma plataforma extrati-
vista? Como escapar desse vírus gigante homo sapiens, 
essa bactéria que come o planeta? 

Se continuarmos entendendo o mundo assim, vivere-
mos sempre produzindo incidentes, terríveis inciden-

tes engajados em nome e em defesa do progresso, da 
evolução, e só teremos a banalização e o desprezo pela 
vida como horizonte de expectativa. Digo isso porque 
o que escolhemos comer, vestir, fazer, plantar, criar tem 
relação com tudo isso, mas, ao invés de ser habitado, 
o mundo passou a ser disputado, como se nós tivésse-
mos recebido o mundo para isso: para uma grande e 
infinita disputa. Quando defendo que precisamos vol-
tar a sonhar é porque precisamos acreditar na criação 
de uma inteligência sutil, movente, para permitir que a 
vida, em sua diferença, coexista. 

Por isso, quando o céu criar a pressão sobre a terra, 
digo a você que dance, que suspenda o céu! Os filhos 
da terra precisam cantar e dançar para que o céu pos-
sa dar uma atmosfera vital, necessária para o retorno 
das flores, dos pássaros, das borboletas, das matas, 
enfim, para a celebração da vida, para o Bem Viver. 

Escrever esta carta, neste momento crítico das huma-
nidades ou das pluralidades, como gosto mais de dizer, 
me fez desejar dançar para o céu, me fez querer a vida 
nessa plenitude e me fez, também, convidar você que 
está lendo estas palavras agora para cantar junto, para 
chamar a primavera, para vivermos juntos e bem. 

Com um abraço afetuoso, Ailton Krenak. 
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c o l e t a  s e l e t i v a

Uma conversa com  
Michal Siewierski,  
diretor de Amazônia 
em Chamas

Em entrevista para a Pensar Verde e para o pro-
grama EntreVerdes, Michal, também diretor de 
Food Choices, conversou com a gente diretamente 
da Califórnia (EUA), onde vive. Ele conta por que 
escolheu esse tema e o Brasil para serem o foco 
de seu documentário, que tem a participação de 
celebridades, ativistas e cientistas e está disponí-
vel no Telecine. Michal também conta o que mais o 
chocou durante a produção do filme, o que o sur-
preendeu positivamente e o que vem pela frente, 
qual será seu próximo filme. 

Assista à entrevista completa.

https://www.youtube.com/watch?v=W6fmqLInr2Q
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Para assistir
Seaspiracy, disponível na Netflix, é mais uma opção 
para levar aquele choque de realidade. O documentá-
rio, de 2021, fala sobre os danos ambientais provoca-
dos pela pesca. Dirigido e estrelado por Ali Tabrizi, um 
cineasta britânico, o filme examina o resultado da ação 
humana na vida marinha e defende o fim do consumo 
de peixes, revelando os impactos negativos da pesca 
para o planeta e os segredos obscuros da indústria 
pesqueira global. 

Para ler
A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami, de 
Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, apresenta o 
relato fantástico, em livro único, de um xamã Yanoma-
mi, revelando a riqueza e as lutas dos povos da flores-
ta. A história, um verdadeiro libelo contra a destruição 
da floresta amazônica, traz as meditações do xamã a 
respeito do contato predador com o homem branco, 
ameaça constante para seu povo desde os anos 1960. 
O livro foi escrito a partir das palavras contadas ao et-
nólogo Bruce Albert.

Cartas para o Bem Viver, organizado por Suzane 
Lima Costa, professora do Instituto de Letras da UFBA, 
e pelo cientista político e doutorando em Ciências So-
ciais pela UFBA Rafael Xucuru-Karir, é “uma coletânea 
de cartas-urgentes para falar, estar ou inventar um 
porvir do Bem Viver entre nós”. Recém-lançado em 
e-book pela editora Boto-Cor-de-Rosa, tem distribui-
ção gratuita. Para a primeira edição, foram recebidas 
cartas de diversas aldeias indígenas e regiões do Brasil 
e de países como Espanha, França, Escócia, Estados 
Unidos, Colômbia e Equador.

http://livrariabotocorderosa.com/blog/index.php/2021/04/16/cartas-para-o-bem-viver-lancamento-20042021/
http://livrariabotocorderosa.com/blog/
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É o EntreVerdes,  
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novidade no ar
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