
''A política ambiental não passa de retórica para enganar incautos''  

 

Ao relatar o drama dos atingidos por mudanças climáticas, o assessor Ivo Poletto descreve o 

seguinte cenário: “as dificuldades aumentam com o passar dos dias. No início, mesmo mal 

acomodadas, as pessoas se sentem confortadas pela solidariedade. Depois, contudo, quando 

procuram recuperar o que perderam, buscar lugar mais seguro e reconstruir suas casas, 

praticamente só contam com alguns apoios vindos de igrejas. Com muita luta, que exige 

organização, quando conseguem que o Estado assuma sua responsabilidade, as ações são 

lentas, os recursos anunciados não aparecem, as obras de construção de casas são entregues 

a empresas sem diálogo com os atingidos”. 

  

Na entrevista que concedeu por e-mail à IHU On-Line, Ivo cita outra grande dificuldade a ser 

enfrentada por essas famílias, que é “a tendência do setor público de endividar os atingidos, 

que, em sua quase totalidade, ficaram sem nada”. Ele traz a informação de que “se os estudos 

e os cenários de futuro forem confirmados, a Amazônia e a Caatinga serão regiões em que, 

junto com e como consequência da significativa elevação da temperatura, enfrentarão períodos 

de estiagem e seca mais intensos e prolongados, às vezes seguidas de períodos de 

enchentes”. E conclui: “o problema é que o que existe de defesa civil está montado 

exclusivamente para agir depois dos desastres e, ainda assim, com uma visão e metodologias 

militarizadas”. 

  

Ivo Poletto é assessor de pastorais e movimentos sociais. Trabalhou durante os dois primeiros 

anos do governo Lula como assessor do Programa Fome Zero e foi o primeiro secretário-

executivo da Comissão Pastoral da Terra – CPT. Autor, entre outros, do livro Brasil, 

oportunidades perdidas: Meus dois anos no governo Lula (Rio de Janeiro: Garamond, 2005), é 

cientista social e educador popular. Seu site pessoal é www.ivopoletto.blogspot.com. 

  

Confira a entrevista. 

  

IHU On-Line – Que balanço faz do Seminário Nacional de Atingidos por Eventos 

Climáticos Extremos? Quais foram as principais reivindicações e propostas das 

famílias atingidas pelas mudanças climáticas? 

Ivo Poletto – Comecemos pelo mais importante: as mulheres e os homens que vieram 

representar suas comunidades atingidas por eventos climáticos extremos surpreenderam em 

todos os sentidos. Apresentaram com clareza a situação em que se encontram. Revelaram 

consciência crítica, especialmente em relação às práticas dos representantes das instituições 

públicas. Elaboram com clareza os desafios presentes em suas vidas. Apresentaram com 

firmeza propostas de ações imediatas e de criação de políticas públicas adequadas ao tempo 

atual, em que infelizmente se sabe que eventos climáticos extremos se multiplicarão e serão 

mais violentos. 

  

Vale a pena tomar conhecimento da Carta do Seminário e do Documento às Autoridades, 

elaborados, aprovados e assumidos pelos 50 participantes; podem ser acessados no sítio 

eletrônico. Neles, está claro que exigem atendimento imediato aos seus direitos de habitação e 

de recuperação das condições de vida; em relação ao futuro, apresentam propostas de 

políticas públicas, assumidas pelos três níveis de governo, que, em absoluta prioridade, 

promovam levantamento das áreas de risco em todo o país, implementem ações que evitem a 

existência de vítimas dos desastres socioambientais, e que, para isso, sejam criadas as 

mediações organizativas necessárias, assumidas por pessoas capacitadas e que contam com 

recursos para suas responsabilidades. Estas Comissões e Núcleos Locais de Defesa Civil devem 

ter autonomia em relação às instâncias de governo e contar sempre com participação da 

sociedade civil, única forma de garantir a mobilização das comunidades e a transparência no 

uso dos recursos destinados às ações preventivas e/ou de socorro imediato e de reconstrução 

das condições de vida das pessoas, famílias e comunidades atingidas. 

  

IHU On-Line – Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos atingidos por 

mudanças climáticas? 

  

Ivo Poletto – Os depoimentos deixam mais do que claras três coisas: 
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1) a solidariedade que ajuda realmente a enfrentar os dramas vividos é aquela praticada pelas 

pessoas da própria comunidade, reforçada pela prática das pastorais sociais e da Cáritas, que 

se fazem presentes desde o início dos desastres; 

  

2) a solidariedade que vem de outras regiões do país e do exterior é mais forte no início, mas 

diminui com a queda de interesse da mídia, que deixa de dar notícias, quase sempre de tipo 

fantástico; 

  

3) as instituições públicas, com raras exceções, são omissas, só se fazem presentes na base 

da pressão e tendem a não assumir responsabilidades em relação à reconstrução das 

condições de vida. 

  

Por isso, as dificuldades aumentam com o passar dos dias. No início, mesmo mal acomodadas, 

as pessoas se sentem confortadas pela solidariedade. Depois, contudo, quando procuram 

recuperar o que perderam, buscar lugar mais seguro e reconstruir suas casas, praticamente só 

contam com alguns apoios vindos de igrejas. Com muita luta, que exige organização, quando 

conseguem que o Estado assuma sua responsabilidade, as ações são lentas, os recursos 

anunciados não aparecem, as obras de construção de casas são entregues a empresas sem 

diálogo com os atingidos. Dando um exemplo: há comunidades de Santa Catarina que, depois 

de quase três anos, ainda estão sem suas casas; em Alagoas e Pernambuco, as enchentes 

ocorreram em junho de 2010, e o governo federal, junto com o estadual, está anunciando que 

entregarão as casas em 2012! 

  

Outra grande dificuldade é a tendência do setor público de endividar os atingidos, que, em sua 

quase totalidade, ficaram sem nada. Por exemplo, propõem que as casas sejam as do 

programa Minha Casa, Minha Vida, que, além de minúsculas e em terrenos exíguos, abrem 

uma dívida para os próximos 20 anos. Em suas reivindicações e propostas, os atingidos 

deixaram claro que a reconstrução deve ser baseada no direito humano à vida e à dignidade – 

isto é, uma casa e um terreno que respeitem e garantam a dignidade das pessoas, sem 

distinções – e não pode implicar em dívidas. 

  

IHU On-Line – Em que regiões do país é possível vislumbrar eventos climáticos 

extremos? É possível antecipar quais estados serão mais afetados pelas mudanças 

do clima? 

Ivo Poletto – Se os estudos e os cenários de futuro forem confirmados, a Amazônia e a 

Caatinga serão regiões em que, junto com e como consequência da significativa elevação da 

temperatura, enfrentarão períodos de estiagem e seca mais intensos e prolongados, às vezes 

seguidas de períodos de enchentes. Como exemplo, as comunidades ribeirinhas da Amazônia – 

que estavam representadas no Seminário – sofreram com uma seca surpreendente em 2005, 

voltaram a sofrer com outra seca ainda mais intensa em 2010, e neste ano, 2011, há 

localidades em que se anuncia novo período de estiagem. Por outro lado, nada garante que 

períodos de seca e de enchentes não continuem e até se agravem na região sul, como já é 

experimentado pelas comunidades rurais e urbanas. Mesmo desejando o contrário, tudo leva a 

crer que haverá precipitações intensas de chuvas também no Sudeste, e que os problemas da 

população que vive nas encostas se agravem, especialmente porque, por exemplo, 

praticamente nada foi feito para recuperar os estragos ecológicos e sociais provocados pela 

enchente de janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, e pouco ou nada está sendo 

feito para adequar as cidades ao ritmo das chuvas do tempo atual. Uma das propostas 

apresentadas aos governantes insiste que cabe ao setor público utilizar as melhores mediações 

para prever com antecedência, na medida do possível, que regiões e localidades serão 

atingidas por um ou outro evento extremo, sempre agindo na prevenção, de preferência, ou 

criando avisos adequados para evitar perdas, especialmente de vidas humanas. 

  

IHU On-Line – Como o Brasil deve se preparar para lidar com as mudanças 

climáticas? Há no país algum projeto ou política de enfrentamento das situações de 

desastre socioambiental?  

Ivo Poletto – Foi realizada em 2010 a 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, tendo como 

objetivos analisar a realidade e elaborar propostas de políticas públicas para o setor. O 
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problema é que o que existe de defesa civil está montado exclusivamente para agir depois dos 

desastres e, ainda assim, com uma visão e metodologias militarizadas. Isso torna difícil a 

abertura para acolher propostas de mudanças. 

  

As enchentes da região serrana do Rio de Janeiro foram tão significativas, provocando perda, 

entre mortos contabilizados e desaparecidos, de mais de 1500 pessoas, que levaram a 

presidente Dilma a criar, logo depois da visita à região, uma comissão de alto nível para 

propor linhas de ação e medidas necessárias para uma efetiva e eficaz defesa civil. Esse 

evento provocou igualmente a criação de uma Comissão na Câmara Federal com o mesmo 

objetivo. Tudo somado, contudo, não se chegou ainda a uma mudança de rota da prática da 

defesa civil. 

  

De qualquer maneira, os estados e os municípios que desejarem avançar na direção de uma 

nova política pública podem criar comissões estaduais e municipais, bem como núcleos locais 

de defesa civil e dar a eles uma configuração mais cidadã, garantindo participação e 

mobilização da cidadania na implementação do que seja necessário para prevenir-se e/ou para 

enfrentar os desastres socioambientais. 

  

Outra proposta dos atingidos reforça uma das conclusões da Conferência Nacional: a criação, 

em todos os níveis de governo, de um Fundo de Emergências que garanta rapidamente os 

recursos necessários para ações preventivas e de enfrentamento dos desastres. Isso ainda não 

existe, e será necessária grande pressão cidadã para que essa urgência venha a ser 

reconhecida e tornada prioridade entre os múltiplos destinos dos recursos orçamentários. 

  

IHU On-Line – Que políticas públicas são necessárias para dar assistência às 

populações atingidas?  

Ivo Poletto – As pessoas e comunidades atingidas por eventos extremos têm sua vida 

transtornada: perdem casa, bens, documentos, e, muitas vezes, familiares, parentes, vizinhos 

e amigos. Por isso a assistência não pode limitar-se ao comer, vestir, dormir, mesmo se isso é 

necessidade absoluta. Os atingidos precisam, e às vezes em grau mais desafiador, de apoio 

psicológico. Como insistiram os participantes do Seminário, há pessoas que perdem o rumo da 

vida, a vontade de viver, a coragem de recomeçar. 

  

A prática tem revelado que o Estado age mal e precariamente em relação ao que se pode 

definir como necessidade material, e que é praticamente ausente em relação às necessidades 

psicológicas. E isso em relação a efeitos de eventos climáticos que não foram provocados pelos 

atingidos, nem mesmo quando estavam com residência em locais de risco, porque isso teve 

como causa ou a falta de uma política pública de habitação, ou a extrema pobreza, ou, e não 

em último caso, a falta de fiscalização pública ou a conivência de autoridades que permitiram a 

construção de residências e outros prédios em locais inadequados e que deviam ser 

preservados. 

  

IHU On-Line – A política ambiental do governo federal contribui de alguma maneira 

para enfrentar os eventos climáticos extremos? Ou, pelo contrário, reforça ações que 

contribuem para agravar o aquecimento global?  

Ivo Poletto – Qual é, na realidade, a política ambiental do governo federal? É verdade que foi 

aprovada, por exemplo, a Lei de Mudanças Climáticas e que está em implantação um Plano 

Nacional, mas é preciso examinar o que isso significa no conjunto das políticas nacionais. 

Enquanto a orientação de fundo e determinante de tudo se expressa na aceleração do 

crescimento de um tipo de economia que exige mais espaços físicos, mais áreas destruídas 

para construir hidrelétricas, mais extração de minérios para exportação, mais espaços para 

produzir commodities agropecuárias; enquanto se promove uma economia de livre mercado 

que concentra, e na velocidade de avião, a riqueza e a renda em poucas mãos, e mantém 

milhões na pobreza e na miséria, que só melhoram suas condições de vida na velocidade de 

lesma; enquanto não se percebe que é inadequado e eticamente inaceitável manter esse 

crescimento em expansão através de maior extração de petróleo e gás do pré-sal, por ser 

fonte fóssil de energia, contaminadora da atmosfera, provocadora de mais aquecimento… 

Enquanto este é o caráter do desenvolvimento brasileiro, de que adiantará aprovar leis e 

elaborar planos para enfrentar as mudanças climáticas? 
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Deve ser por isso que uma das características das políticas ambientais tem sido a ausência 

quase total de recursos para implementá-las, e, quando em execução, sua orientação se limita 

a minimizar os efeitos das atividades que são consideradas geradoras de crescimento 

econômico. Em outras palavras, até o momento, as políticas ambientais não são em nada 

prioritárias e, pior, o cuidado com o ambiente geral da vida não se faz presente, de forma 

transversal, em todas as atividades de produção, transporte, consumo, exportação, 

mineração… A política ambiental não passa de retórica para enganar incautos. 

  

IHU On-Line – Como vê os casos de corrupção em relação ao desvio de verbas 

destinadas a ajudar os atingidos pelas mudanças climáticas, como aconteceu 

recentemente no Rio de Janeiro?  

Ivo Poletto – Trata-se de um crime de lesa-humanidade. Atesta que há seres humanos 

desumanizados em grau máximo. Creio que deve ter sido esse tipo de crime contra a vida que 

levou os atingidos participantes do Seminário a falar em direito à indignação, e em exigir esse 

direito sem repressão. Como pode o agente do Estado ter coragem de reprimir quem se vê 

roubado do mínimo destinado à sua sobrevivência e reage com indignação? Ainda mais se ele 

não coloca seu cargo a prêmio na denúncia de colegas capazes de desviar recursos públicos 

destinados à sobrevida de quem perdeu tudo! Deveria, isso sim, responder por conivência com 

crime da corrupção. 

  

IHU On-Line – Como vê a adesão da sociedade brasileira ao discurso da Justiça 

Climática? Ele foi incorporado?  

Ivo Poletto – Não tenho como avaliar se a Justiça Climática foi ou não incorporada como 

valor na vida da cidadania brasileira porque não se deu, até o momento, oportunidade para 

que ela se manifeste. Até agora tudo que se refere à dívida pública e às mudanças climáticas 

está sendo decidido pelo Congresso e pelo governo sem consultar a cidadania. Pelo que nos 

revelou levantamento de opinião feito pelo Datafolha, mais de 80% são contrários a qualquer 

mudança de lei que aumente o desmatamento e afete o meio ambiente. Deve-se a isso, 

provavelmente, que deputados, senadores e governantes temam e evitem consultar a 

cidadania através de plebiscito ou referendo para decidir se a soberania popular deseja ou não 

mudar o Código Florestal segundo a proposta do agronegócio e seus apoiadores, se ela prefere 

construir a hidrelétrica de Belo Monte e tantas outras ou gerar energia a partir do sol, dos 

ventos e dos movimentos das águas, que o Brasil possui em abundância. 

  

Estão cada vez mais evidentes os motivos do temor destes brasileiros e brasileiras 

privilegiados à soberania popular. Mas nós não precisamos aceitar e subordinar-nos à sua 

vontade covarde e antidemocrática. Podemos, ao contrário, trabalhar pela conquista do direito 

de autoconvocação da cidadania para exigir referendos e plebiscitos, até mesmo para 

confirmar ou revogar o poder concedido a cidadãos ou cidadãs que se afastam ou renegam os 

compromissos que levaram pessoas a confiar a eles e a elas poderes legislativos, executivos 

ou judiciários. Não estranhem, quando incluo também o Judiciário. Ele deve ou não continuar 

um poder aparentemente acima da soberania popular, mas constituído através do jogo político 

partidário? Meu voto é favorável à proposta de que também os juízes sejam eleitos pela 

cidadania, e que haja algum tipo de comissão, majoritariamente constituída por 

representantes da sociedade civil, com poder de controle do exercício também deste poder; 

sem isso, a sociedade continuará perigosamente não democrática. 

 

Fonte: IHU On-Line, 21 set. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/>. Acesso em: 22 set. 2011 
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