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Atualmente, a natureza então passa de uma ideologia para se 
tornar uma simples matéria de conhecimento do homem e ou 
dos objetos tecnológicos. Ela foi dominada e controlada de tal 
forma que se afastou. Agora percebemos subitamente que ela 
está degradada e ameaçada de extinção, ameaçando da 
mesma forma a espécie humana, ainda ligada a natureza. 
Emerge a necessidade de uma estratégia: a natureza 
politizada. 

Henry Lefèbvre 



RESUMO 

FERREIRA, I.V.R.F. Ações coletivas e movimento ambiental na Cantareira 25 
anos de resistência. 2013. 210 f. Dissertação de Mestrado – Escola de Artes 
Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, Versão 
Corrigida. 

Nas últimas décadas do séc. XX, mais precisamente a partir do final da década de 
80, uma questão fundamental começa a ser discutida multisetorialmente na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP): Como lidar com as questões relacionadas à 
infra-estrutura urbana e aos limites do crescimento, considerando a necessidade de 
preservar o Cinturão Verde da RMSP? 
O objetivo principal desta dissertação de mestrado é descrever e analisar as ações 
coletivas e o movimento socioambiental, tomando como estudo de caso o 
movimento liderado por moradores do entorno da Cantareira que culminaram no seu 
reconhecimento internacional como Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1994.  
Ao traçarmos um panorama histórico, até os dias de hoje, das ações coletivas e do 
movimento ambiental em prol da Cantareira temos como objetivo investigar as 
razões pelas quais as populações urbanas participam de arenas políticas que 
decidem o futuro e a preservação de uma grande floresta dentro de uma cidade. 

PALAVRAS-CHAVES: Movimento ambiental, Cantareira, Ações Coletivas, 
Rodoanel Mário Covas, Conflitos socioambientais.  

ABSTRACT  

FERREIRA, I.V.R.F. Collective Actions and Environmental Movement in 
Cantareira, 25 years of contention, 2013. 210. Dissertation (Master of Science) – 
School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 
Correct Version. 

In the last decades of the twentieth century, more precisely from the end of the 
decade of the eighties, a key issue started being discussed in public sphere y in the 
Metropolitan Region of São Paulo (MASP): how to deal with the issues related to 
urban infrastructure and the limits of growth considering the need to maintain the 
green belt around the metropolitan region of São Paulo. 
The main objective of this master thesis is to describe and analyze the collective 
actions and  the environmental movement taking as case study of the movement  led 
by the Cantareira Park`s entour inhabitants, which resulted in international 
recognition as a Biosphere Reserve by UNESCO in 1994. 
When we draw a historical overview, until today, of collective action in environmental 
movement in favor of  Cantareira, we have as objective to investigate the reasons for 
which the urban populations participate in policies that decide the future and the 
preservation of a great forest within a city. 

KEY-WORDS: Environmental movement, Cantareira, Collective Actions, 
contetion, Ring Mario Covas.  
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INTRODUÇÃO

Se o longo da história da humanidade, o grande desafio dos seres 

humanos sempre esteve voltado à compreensão e domínio do seu ambiente natural, 

no século XX, a luta do Homem começa a ser pautada pela sua sobrevivência no 

meio ambiente desnaturalizado, urbanizado e industrializado. 

A entrada para o terceiro milênio foi marcada pela busca de um difícil 

equilíbrio entre meio ambiente e crescimento, onde destaca-se a problemática 

urbana. Como observa Leff (2001, p.51), a crise ambiental é uma crise civilizatória e 

não estaria apenas ligada ao agravamento dos desastres ambientais, mas ao 

colapso entre crescimento econômico e a base finita dos recursos naturais. O 

binômio população/meio ambiente, uma relação antiga, pode ser melhor 

compreendido no contexto metropolitano das cidades  mundiais em sua relação 

tempo/ espaço. 

O essencial é compreender que a aparência caótica da metrópole guarda 
uma diversidade de formas das quais correspondem às metamorfoses do 
tempo vivido no cotidiano. Tempo que foi sendo transformado por 
estipulações de diferentes teores e qualidades, em função de um tempo 
social (abstração do valor) até o ponto que, sob o primado do econômico, se 
estabeleceu a supremacia do tempo sobre o espaço tanto que o tempo sem 
conexão social tornou-se exclusão absoluta e como tal, a ausência de 
espaço e de lugar. Isto que impõe, às camadas urbanas de excluídos do 
tempo produtivo, uma luta por territórios no urbano (SEABRA, 2004, p. 272).

A reflexão em torno das práticas  sociais num sistema urbano em contínua 

expansão e crise, marcado pela degradação permanente do meio ambiente não 

pode prescindir de uma abordagem transdisciplinar, humanista e complexa da 

problemática das florestas urbanas e sua relação com planejamento urbano, capaz 

de considerar o domínio das populações urbanas sobre os territórios florestais  e o 

desenvolvimento de novas formas de participação cidadã.

Nossa escolha pelo estudo das ações coletivas e movimento ambiental na 

Cantareira busca contribuir para uma agenda de pesquisa que vai além do mestrado 

e tem como objetivo ampliar nossos conhecimentos em relação aos  conflitos, 

dinâmicas sociais relacionadas às florestas urbanas.
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 O conceito de Floresta Urbana, frequentemente adotado no Brasil, 

segundo nossas pesquisas e publicações (FERRAZ, 2001), deriva do conceito norte-

americano Urban Forestry. Posteriormente, o surgimento da complexa antinomia 

Urban Forest alcançou muito mais  que o avanço técnico de setores mais 

conservadores da engenharia florestal, dando um salto paradigmático, ao propor um 

paradoxo desafiador aos pesquisadores, profissionais da área de planejamento, 

conservação e manejo. A partir deste primeiro esforço para dissolução de dicotomias 

clássicas do pensamento moderno, surge uma visão não-dualista e transdisciplinar 

onde as  florestas começam a ser percebidas como um componente da paisagem 

urbana (SARTI, 2009). A natureza, já violada e degradada pela urbanização, exigiria 

ser conhecida a partir de outra mediação.

As pessoas que refletem não mais se vêm na natureza, mundo tenebroso 
atormentado por forças misteriosas. Entre eles e a natureza, entre seu 
centro e núcleo (de pensamento e existência) e o mundo, instala-se a 
mediação essencial: a realidade urbana (LEFÈBVRE, [1970] 1999, p.3).

Ao adotar o conceito de Floresta Urbana, sob um novo paradigma mais 

abrangente do que o da arborização urbana, podemos melhor integrar os  conceitos 

de biosfera e problematizar, no campo das ciências  ambientais, a dominação e 

apropriação da sociedade urbana sobre os recursos florestais, no contexto de uma 

“real” e não mais “virtual” Revolução Urbana, conforme preconizada pelo filósofo da 

cidade e voraz crítico do urbanismo Henry Lefèbvre. Já em 1970, Lefèbvre1 referia-

se ao período no qual a problemática urbana prevaleceria decisivamente. 

Partiremos de uma hipótese: a urbanização completa da sociedade. 
Hipótese que posteriormente será sustentada por argumentos, apoiada em 
fatos. Esta hipótese implica uma definição [...] Denominaremos "sociedade 
urbana" a sociedade que resulta da urbanização completa, hoje virtual, 
amanhã real (LEFÈBVRE, 1970, p. 2-19).

Segundo Lefèbvre (2000, [1984]), p.191), quando ocorre a “dominação do 

espaço natural para servir às necessidades de um grupo, este se apropria dele”. 

Partindo desta concepção de produção social do espaço, compreendemos que 
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justamente através do processo de apropriação social, uma floresta torna-se urbana 

assumindo um aspecto híbrido, fragmentado e simbiótico entre espaço socialmente 

produzido e espaço natural. Ou seja, quando o espaço florestal é produzido/

concebido/consumido pela sociedade urbana, a floresta torna-se urbana, estando 

irreversivelmente ligada à vida dos cidadãos. 

Sob este referencial teórico, para fins  deste trabalho, iremos designar 

como Florestas Urbanas: fragmentos florestais 2  em contato com os perímetros 

urbanos e periurbanos3  constituindo-se como cinturões verdes, unidades de 

conservação, áreas de proteção ambiental, entre outras modalidades de 

ecossistemas florestais, protegidos ou não, que ao estarem sistematicamente 

interligados à cidade provêm uma ampla gama de benefícios  ambientais, estéticos, 

econômicos, fisiológicos à sua população.

Neste salto paradigmático que promove o conceito de Florestas Urbanas, 

vemos desmoronar o mito da natureza selvagem entregue aos elementos, com o 

advento da modernidade e do processo duplo (urbanização/industrialização). 

Neste contexto, no Brasil, grandes Florestas Urbanas configuram-se 

como ilhas florestais meio ao tecido urbano edificado das cidades. Salvaguardadas 

ou não pela lei de proteção integral do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC, tais  ilhas, em grande parte, são responsáveis pelos serviços 

de abastecimento de água, regulação climática, turismo e lazer de cidades 

densamente povoadas. 

O Parque Estadual da Cantareira (PEC), uma das maiores florestas 

urbanas do planeta, concentra uma grande densidade demográfica, principalmente 

em sua zona de amortecimento e caracteriza-se como um território extremamente 

vulnerável ao crescimento do tecido urbano, ao parcelamento do solo e à 

mercantilização da paisagem e de seu patrimônio. O PEC tem se apresentado como 

um fecundo laboratório para ciências ambientais, sociais e política, presentificando 
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2  “Fragmentos florestais são ‘ilhas’ de um ecossistema natural que foi devastado e estão inseridas em uma 
matriz de ambientes diferentes. Isso foi o que aconteceu com essas áreas, portanto são ‘fragmentos florestais’, e 
por estarem localizadas no interior de cidades recebem o complemento ‘urbanos” (SAUDERS, 1991 apud MELO 
et al, 2011, p.60).

3  “Legalmente no Brasil, as cidades são definidas pelos perímetros urbanos das sedes dos municípios, e os 
territórios e populações,  consideradas urbanizadas incluem os perímetros das vilas, sedes dos distritos 
municipais.  Entretanto, as áreas urbanizadas englobam amplas regiões circunvizinhas às cidades cujo espaço 
urbano integrado se estende sobre os territórios limítrofes e distantes em um processo expansivo iniciado no séc. 
XIX e acentuado de forma irreversível no século passado” (MONTE MOR, 2006, p. 6).



um conjunto de experiências territoriais  e comunitárias que englobam desde as 

primeiras políticas ambientais  do Estado até o associativismo e a militância 

ambiental marcada pela manifestação política de um novo civismo. 

São originalmente cívicas as lutas em defesa da melhoria da educação 
nacional, bem como pela conservação e disponibilização da memória local, 
regional e nacional, em defesa dos direitos da criança e do adolescente e 
em defesa do meio ambiente, enquanto reivindicação de proteção e 
conservação da água, do solo, da fauna e da biodiversidade como um todo, 
sendo a ação de cada indivíduo a de promover a recuperação, conservação 
ambiental ou urbanística da porção do território que lhe cabe ou de bem de 
domínio ou de uso público que lhe está próximo ou relacionado, uma clara 
demonstração de atitude cívica e de patriotismo genuíno (FERREIRA, 
2005)4.

Ao refletir sobre as práticas cívicas numa democracia em busca de 

participação e do amadurecimento da cidadania, partiremos do pressuposto, em 

nosso método de análise, de que todo o processo de desenvolvimento é “per si” 

político e contencioso, palco para desdobramento de lutas entre classes sociais  e 

entre sujeitos sociopolíticos portadores de decisões transformadoras.

O refinamento analítico requerido passa pela centralidade das decisões e 
do poder de comando de sujeitos concretos, situados e envolvidos nas 
disputas diversas (com variados instrumentos) em torno da construção 
social de determinado espaço, investigando as hierarquias (divisão social do 
trabalho) e hegemonias de poder de comando, as ações e as cadeias de 
reação das decisões tomadas (por agentes e sujeitos sociais que operam 
em variadas escalas espaciais). A interação permanente entre atores, 
agentes e sujeitos forja e transforma estruturas, estratégias e determinados 
campos espaciais e arenas de luta e de conflituosidade (BRANDÃO, 2001, 
p.21).

Para melhor observarmos a centralidade das decisões relacionadas à 

floresta urbana Cantareira e seus resultados espaciais  foi preciso ampliar nossa 

percepção sobre planejamento urbano da região, seus ciclos históricos, mudanças 

sócioespaciais e conflitos de poder em múltiplas  escalas de análise, tendo como 

pano de fundo uma arena política onde sujeitos  e grupos confrontam visões 

antagônicas e inconciliáveis sobre a floresta e a cidade.

Como veremos, descrever e analisar o surgimento e a continuidade do 

movimento ambiental urbano em prol da Cantareira envolve também a discussão 
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sobre processos de licenciamento baseados na elaboração de EIA/RIMA e na 

legitimação de vontades políticas em constante conflito com as populações locais.

Fundamentados não só em análise documental e pesquisas 

bibliográficas, mas em entrevistas com ativistas ambientais  e pesquisa-participação, 

buscaremos destacar quatro momentos decisivos que motivaram as ações coletivas 

e ciclos de protestos do movimento ambiental, liderado por moradores da Serra da 

Cantareira. Os  quatro ciclos de protestos 5  e ações coletivas  que compõem este 

estudo de caso são:

1)1988: Movimento contra a Avenida de Fundo de Vale do Bairro Tremembé - 

SP. Prefeitura Jânio Quadros;

2)1994: Movimento contra a Via Perimetral Metropolitana e pela criação da 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo;

3)2004: Movimento S.O.S Cantareira I - Que culminou no não licenciamento do 

Trecho Norte do Rodoanel na Cantareira;

4)2011: Movimento S.O.S Cantareira II - Movimento atual que antecedeu à 

licença prévia ao Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (conferida em 

2011).

Por se tratar de momentos de grande visibilidade dos confrontos políticos 

e socioambientais da Cantareira, buscaremos aprofundar nossos conhecimentos 

não só sobre as  ações coletivas, mas sobre os sujeitos, tipos de liderança e cenários 

políticos. Para tal, decidimos organizar a dissertação em duas partes. 

A primeira parte trata do passado de lutas e a segunda analisa o 

momento atual e presente do conflito. O primeiro capítulo tem um caráter introdutório 

à região de estudo propriamente dita, onde abordaremos aspectos relevantes da 

formação do território social, da territorialidade da Cantareira, a partir de nossa 
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5  Sidnei Tarrow, em sua teoria do processo político, analisa o protesto a partir de quatro conceitos básicos: 
Estruturas de Oportunidades Políticas (EOPs); Lógica da ação coletiva; Estruturas de mobilização e Repertório 
contencioso. 



perpectiva historiográfica sobre documentos e outras pesquisas já realizadas sobre 

a região 

Nos capítulos 2, 3 e 4 da primeira parte da dissertação, abordaremos os 

três primeiros  ciclos de protestos mencionados acima, nos valendo, principalmente, 

da Teoria do Processo Político (Tarrow, Tilly, MacAdam, 2001). Em linhas gerais, 

tal teoria busca relacionar os ciclos  de protesto e o conjunto das ações coletivas às 

estruturas de incentivos e/ou constrangimentos políticos, chamadas de EOPs 

(Estruturas de Oportunidades Políticas), que têm o papel de delimitar e expandir as 

possibilidades de escolha dos sujeitos em ação. Na segunda parte da dissertação, 

do capítulo 5 ao 8, enfocaremos o momento atual do conflito relacionado à 

construção do Trecho Norte do Rodoanel e buscaremos aprofundar sua análise em 

suas múltiplas escalas e arenas políticas, através dos referenciais teóricos da 

Ecologia Política. 

Através de análises transdisciplinares que contemplam o estudo da 

memória, do desenvolvimento, da geografia e da historiografia esperamos que esta 

dissertação venha a contribuir para uma visão mais humana, sociológica e 

etnográfica da problemática das florestas urbanas, seus conflitos e quadros de 

injustiça socioambiental.
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Parte I
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Capítulo 1

CANTAREIRA 
A breve História de uma Floresta Urbana em uma 

grande cidade
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1.1. A luta pela apropriação da cidade

Embora seja complexo tratarmos das identidades territoriais 

(HAESBEART, 2007), nas sociedades urbanas6, em um contexto de globalização 

cada vez mais  fadado à mercantilização do espaço e constantes  perdas e 

destruições do patrimônio, a Serra da Cantareira, em seus atributos materiais  e 

simbólicos, é percebida pelos seus moradores como lugar, paisagem e território, 

estritamente ligada à memória e à identidade, sendo a sua preservação parte da 

“luta pela apropriação da cidade” (MAGALDI, 1992, p.21).

É preciso destacar que a memória é a base para construção da identidade, 
da consciência do individuo e dos grupos sociais. Afinal, a memória é quem 
vai  registrar todo o processo de identificação dos sujeitos com o espaço em 
que se inserem e as conseqüentes relações que se vêm estabelecer a partir 
desta identificação [...] sendo que as formas de apropriação do espaço – 
tanto pelo indivíduo como pelo coletivo – irão variar de acordo com tais 
escalas. Assim, a construção da identidade, da consciência política, 
dependerá da forma pela qual se dá a citada apropriação (FILHO, 1992, p.
167). 

A apropriação da cidade, como aponta o geógrafo inglês David Harvey 

(2004), tem se dado através de dinâmicas de “desenvolvimento desigual geográfico” 

restando, em alguns  casos, “espaços de esperança”, onde operam forças políticas 

de mudança e contestações que se contrapõem à lógica destrutiva inerente ao 

processo de globalização e de “dominação e apropriação assimétricos e exercidas 

por variados veículos de poder” (BRANDÃO, 2001). 

Este lócus de lutas e resistência à pressão do capital rentista é chamado 

de ““espaços da esperança” por David Harvey em seu mais recente livro “Rebel 

Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution” (2012) que reúne uma 

síntese de seu trabalho sobre urbanismo e diálogos com Henry Lefèbvre. 

“Espaços da esperança” surgem em territórios, como a Cantareira, de 

complexidade díspar, com impactos desiguais, assimétricos e heterogêneos, 

configurando lógicas hierarquizadas e segregações espaciais em um sistema urbano 

em crise, constantemente marcado pela degradação permanente do seu meio 
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6 LEFÈBVRE (1968,  p.1-3) reserva o termo "sociedade urbana" à sociedade industrial ou pós-industrial, ou seja, 
aquela que nasce da industrialização e a sucede. “Essa sociedade urbana só pode ser concebida ao final de um 
processo no curso do qual explodem as antigas formas urbanas, herdadas de transformações descontínuas.”



ambiente. Em busca de sentidos rebeldes para as lutas empreendidas por um leque 

muito mais  amplo de grupos e movimentos, David Harvey (2012) enxerga nas 

grandes metrópoles, não só o lócus da desigualdade, da devastação da natureza e 

concentração do capital, mas as melhores possibilidades de superação das 

contradições do capitalismo.

Após 25 anos de resistência, os conflitos entre moradores da Cantareira e 
o poder público confirmam as dificuldades encontradas pelos governos em 
contemplar aspectos imateriais e culturais durante à implementação de políticas 
públicas hegemônicas, “top downs”, que desconsideram as memórias presentes no 
território. 

As resistências e as esperanças mantidas pelos moradores da Cantareira 

em situações adversas tais  como: o deslocamento compulsório, a perda de 

referências espaciais e os impactos sobre a paisagem produzidos  pelo processo de 

“desenvolvimento”, validam a tese de Raffestin (2003, p.7) de que as ações coletivas 

reproduzidas por cada geração são cruciais para a formação de um “território de 

referência”7, aquele que é, ao mesmo tempo, material e imaterial, histórico e 

imaginário, individual e coletivo. 

Diante de um processo continuado de esquecimento sobre esquecimento, 

de rupturas com o passado e grandes transformações territoriais, não podemos 

prescindir da construção de um outro horizonte historiográfico, diferente daquele da 

centralidade do Poder hegemônico.

A construção de um outro horizonte historiográfico se apoia na possibilidade 
de recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas também a 
visibilidade de suas ações, resistência e projetos. Ela pressupõe que a 
tarefa principal a ser contemplada em uma política de preservação de 
patrimônio coletivo que repouse no reconhecimento do direito ao passado 
enquanto dimensão básica da cidadania (PAOLI, 1992, p.27).

Compreendemos que a elaboração dos significados do passado dá-se 

através da experiência coletiva da formação da cultura em uma sociedade urbana 

sustentada a partir de relações descontinuas de tempo/espaço que constituem o que 
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7 Explica Raffestin que o território de referência é justamente aquele dos antepassados. Não é o território que se 
habita,  mas aquele que se habitou ou se conhece através de leituras e da memória, da infância e nutre a 
identidade atual. Havendo ainda, para o autor,  o território do cotidiano, o território das trocas e o território do 
sagrado.  “O território do cotidiano é, ao mesmo tempo, aquele da tensão e da distensão, aquele de uma 
territorialidade imediata, banal e original” (RAFFESTIN, 2003, p.6).



hoje chamamos de modernidade: “a constante produção do novo, que desafia a 

compreensão e a intervenção na cidade” (PAOLI, 1992. p. 25).

1. 2. A Urbanização da Cantareira

A densa floresta montanhosa começou a ser desbravada pelo homem 

branco ainda no século XVI, quando os tropeiros 8, ao abrirem trilhas para circulação 

de mercadorias, deram-lhe o nome de Cantareira9, devido ao elevado número de 

nascentes que forneciam a água que seria armazenada em cântaros mantidos em 

prateleiras chamadas de Cantareira. 

De acordo com Langenbuch (1971), as estradas abertas  pelos tropeiros 

não apenas exerceram um importante papel na formação do povoamento rural, 

como atuaram como logradouros para expansão urbana de São Paulo. Tais  trilhas, 

por onde passavam os tropeiros com gado e mercadorias, determinaram o traçado 

de importantes rodovias que ainda cortam a região serrana da Cantareira, a exemplo 

da Av. Coronel Sezefredo Fagundes (HERLING, 2000). 

Após diversos ciclos  de desmatamento (mineração, cafeeira e industrial), 

esta exuberante Mata Atlântica serrana, onde viveram, em tempos remotos, índios 

Guarus e Guaranis, fora reduzida a um pequeno, porém precioso, fragmento de 

floresta secundária, que abriga numerosas espécies de fauna e flora. 

Ainda que tenha sido o café o principal responsável pelo desmatamento 

original da Mata Atlântica, a relação industrialização/urbanização imprimiu mudanças 

profundas nos modos de vida rurais e peri-urbanos, quando a cidade de São Paulo 

passou, subitamente, das últimas décadas do séc. XIX até o século XX, de 30.000 

habitantes para o montante de 200.000 habitantes.
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8  A palavra "tropeiro" deriva de tropa, numa referência ao conjunto de homens que transportavam gado e 
mercadoria desde o Brasil-Colônia. Durante 250 anos, os tropeiros foram responsáveis por toda a 
comercialização e transporte de produtos e informações no Brasil.

9 Cantareira é o nome incorporado à região da serra desde os séculos XVI e XVII. Existem controvérsias quanto 
a origem do nome Cantareira. O arqueológo Dalmo Villar afirma que na linguagem indígena Cantareira seria a 
sucessão de morros. O significado de “Tremembé”, mais difundido, seria região úmida, terra encharcada ou 
pântano.  Por estas característica, a Vila Albertina (no distrito do Tremembé),  foi durante muito tempo conhecida 
como “esmaga sapo”.



A Era Industrial10  começou precocemente na Cantareira quando, em 

1877, um grupo de empresários deu um importante passo rumo à modernidade da 

paulicéia desvairada, ao reunir capital oriundo da exportação cafeeira e 

investimentos estrangeiros para criarem a Cia. Cantareira de Águas e Esgotos, 

que viria a substituir o então “comércio de águas” dos aguadeiros11 pela “indústria da 

água”, instalando um sistema para a circulação, tratamento e venda desta 

mercadoria fundamental à vida.

Após longos anos de discussões públicas sobre qual seria o melhor 

manancial para abrigar a construção do sistema de água encanada da cidade, 

decidiu-se afinal pela Cantareira. A canalização das águas da Cantareira emergiu 

como “símbolo de um novo tempo” (SANTA’ANA, 2007), representando um avanço 

para o urbanismo, um modelo a ser seguido pelo empresariado burguês de outras 

cidades brasileiras. 

Os paulistas vêm jorrar de todas as torneiras a bi-secularmente desejada 
água, límpida, crystallina, em abundância jamais obtida até aquele momento 
para a cidade, e provavelmente ficaram surpresos ao verem suas ruas 
sendo irrigadas diariamente, bem como os prédios já ligados à rede 
distribuidora de água, abastecidos gratuitamente até março de 1883 
(PLANO DE MANEJO DA CANTAREIRA. Anexo 5, 2009).

 Aproveitando o significado atribuído pelos tropeiros à palavra Cantareira, 

em suas primeiras propagandas, o grupo de empresários divulgava:

...denominemos de COMPANHIA Cantareira, isto porque a água deverá ser 
primeiramente reunida nos grotões da serra, afim de que, canalizada, seja 
trazida para a cidade. E como toda captação de qualquer líquido, 
especialmente a água, se faz em cântaros, a sociedade construirá tantas 
Cantareiras ou reservatórios, quantos necessários ao consumo da 
população (BRITTO, 1999, p.25).

Apesar do milagre empreendido pela Cia. Cantareira no final do séc. XIX, 

a inesperada explosão demográfica das primeiras décadas do século XX, 
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10 Para conhecer estudos de arqueologia industrial na Cantareira consulte os trabalho de Villar (2007) sobre o 
antigo sistema de abastecimento Cantareira.

11  Segundo SANTA’ANA (2007,  p. 30), as classes mais abastadas usufruíam de sistemas de abastecimento 
particulares ou dos serviços dos aguadeiros, enquanto para a população mais pobre restava abastecer-se nos 
chafarizes públicos,  famosas “biquinhas” meio a conflitos que envolviam escravos, zeladores de chafarizes, 
aguadeiros e guarda pontes, profissões hoje extintas, mas que naquela época faziam parte do cotidiano da 
cidade.



acrescidos dos períodos de estiagem, dificuldades com os empréstimos e com o 

transporte de materiais  para construção dos  novos reservatórios, levaram a Cia. 

Cantareira à falência, quando finalmente foi encampada pelo Governo em 1893, 

tornando-se a primeira empresa estatizada da história brasileira. 

Com a transição do Brasil-Império para o regime republicano, novos 

investimentos em infra-estrutura de transporte e abastecimento deveriam ser 

empreendidos pelo Estado. Por meio de decreto, o Estado republicano criou a RAE 

- Repartição Técnica de Águas e Esgotos. Entre suas principais ações, 

destacavam-se: 1- Destruição de diversos chafarizes, o que obrigaria a população 

a consumir água encanada; 2- Substituição dos antigos encanamentos, por outros 

de diâmetro maior, e remodelo da Caixa d’água da Consolação; 3- Tombamento de 

uma grande área da Cantareira (aprox. 5.000 ha) como utilidade pública em 1893 

com o objetivo de realizar novas obras de captação e distribuição (desapropriação 

de inúmeras  fazendas de café)12; 4- Construção das novas represas, da Cuca, 

Canivete, Divisa, Manino, Olaria, Itaguassu, Bispo, Guaraú, Cassununga e 

Engordador, através da inundação de grandes áreas florestais.

Justamente nos primórdios da industrialização brasileira podemos 

observar uma nova configuração do rural e do urbano, capaz de estabelecer um 

contencioso jogo socioeconômico entre diferentes grupos de interesse em novas 

relações de dominação e apropriação das áreas florestais  dentro e nos arredores 

das cidades. Quando passou a servir à população urbana, a Cantareira tornou-se 

uma das maiores florestas urbanas do mundo. 

Até aqui, podemos observar como os interesses das  sociedades urbanas 

sobre as florestas obedecem transformações ideológicas  e implicam processos 

sociais  complexos pelos  quais vem passando a própria sociedade com a transição 

do modo de vida rural para o urbano. 
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12  As áreas tombadas pelo antigo sistema de abastecimento de água vieram a configurar, posteriormente, o 
Parque Estadual da Cantareira.



1.3. A visão científica sobre a floresta 

A gradativa transição do Estado Colonial para a Era Industrial, que se 

inicia no Brasil República, esteve marcada por uma nova visão sobre os recursos 

naturais: a visão de uma sociedade urbana e científica que buscaria consolidar um 

sistema urbano eficiente, através  do domínio científico sobre o território e seus 

recursos naturais.

Um fato histórico que imprimiria um forte diferencial à formação do 

território social da Cantareira, foi sem dúvida a criação, em 1886, da Comissão 

Geográfica e Geológica de São Paulo, dirigida pelo geólogo norte-americano Orville 

A. Derby, que contou com a colaboração do geógrafo Theodoro Sampaio e do 

naturalista sueco Alberto Lofgren, figuras pioneiras nas  ciências naturais no Brasil 

em finais do século XIX.

Figura 1 - Técnicos da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo13. Fonte: Instituto Florestal 
de São Paulo 
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13  Primeiro plano (da esq. à dir.) 1o Francisco P. de Oliveira;  2o Orville A. Derby; 3o Teodoro Sampaio; 4o João 
Frederico W. de Aguiar. Segundo plano (da esq.  a dir.): 1o Antônio A. Lallemart; 2o Luiz Gonzada de Campos; 3o 

Eugenio Hussak; 4o Axel Frick; 5o Antônio Lacerda; 6o Alberto Lofgren. 



A comissão técnica liderada por Derby14  teve um papel fundamental na 

divisão do trabalho da região. Além de favorecer a produção de mudas em grande 

escala, foi responsável pela produção de uma série de mapas e estudos geológicos 

e botânicos que contribuíram para que a região ficasse conhecida por seus serviços 

ambientais, fomentando a criação do Horto Botânico, que mais tarde daria origem à 

primeira Unidade de Conservação do Estado de São Paulo, atualmente conhecido 

como Parque Estadual Alberto Lofgren ou Horto Florestal, onde estão sediados  o 

Instituto Florestal e a Fundação Florestal de São Paulo.15

O processo de regeneração florestal das áreas devastadas pelo 

monopólio do café, iniciado a partir da estatização de 5.000 ha de floresta Cantareira 

em 1893, foi bem sucedido. A partir da combinação entre proteção/exploração dos 

mananciais  de água potável com pesquisa científica sobre os  recursos florestais da 

região, foi possível, em poucas décadas, o restabelecimento de uma vegetação 

secundária ombrófila bastante densa e a sobrevivência de diversas  espécies da 

Mata Atlântica.
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14 No seu livro Capital Natural, Victor (2007) reconhece em Derby o arquétipo do ambientalista visceral.  Derby 
acabou se afastando oficialmente da Comissão em 1905. Segundo Figuerôa (1997) a visão naturalista de Derby 
confrontava-se com os interesses das elites paulistas,  principalmente expressos pela elite intelectual da Escola 
Politécnica de São Paulo. “Após quase vinte anos de trabalho, a CGG ainda não havia cumprido sua principal 
tarefa, explícita desde sua criação em 1886 – o chamado sertão de São Paulo - como era conhecida uma vasta 
região a oeste do Estado, que compreendia quase um terço do território – não se encontrava mapeado a fim de 
viabilizar sua ocupação e exploração (Ibidem, p. 171). Foi em meio a essas dificuldades que ocorreu o suicídio 
de Derby, em um quarto de hotel, na cidade do Rio de Janeiro, em 1915, alguns meses depois de se naturalizar 
brasileiro. 

15 Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente desde 1986,  o Instituto Florestal criou e gerenciou grande parte das 
áreas protegidas do Estado de São Paulo, tarefa que começou a dividir com a Fundação Florestal a partir de 
2007. Segundo informações do site do IF, hoje o mesmo é responsável pela administração de 10 Estações 
Ecológicas,  1 Parque Estadual, 18 Estações Experimentais, 2 Viveiros Florestais, 2 Hortos Florestais e 14 
Florestas Estaduais (mais de 53 mil ha), além de apoiar a gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo (Programa MaB-UNESCO).



1.3. O Parque Estadual da Cantareira 

A história de uma floresta urbana como a Cantareira está, 

intrinsecamente, ligada ao desenvolvimento e ao planejamento territorial da cidade 

como um todo. Todavia, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), como palco 

de relações sociais e de uma grande diversidade de comportamentos, não deve ser 

pensada de forma homogênea se quisermos compreender a metrópole enquanto 

território múltiplo onde processam-se inúmeras manifestações da vida coletiva 

(KOGA, 2003). 

Em cada região de São Paulo, combina-se o geral e o específico. Sendo 

que a especificidade da região norte da capital é a existência de um núcleo florestal 

que diferencia-se de todo o restante, o Parque Estadual da Cantareira (PEC), cuja 

preservação e a degradação são resultado de uma história ambiental pautada por 

um conjunto de decisões relacionadas ao crescimento da maior cidade da América 

Latina. 

Depositário de uma história repleta de significados em decorrência dos 

seus múltiplos usos, o PEC, juntamente com o PEAL permite-nos recordar as 

primeiras políticas conservacionistas  e de lazer e turismo do Estado de São Paulo, 

assim como a construção do primeiro sistema de abastecimento de água da cidade 

e o funcionamento do famoso “ Trem das Onze”16, elucidando a rica contribuição da 

região da Cantareira para os serviços sociais, culturais e ambientais da metrópole.

O PEC, com 7.900 ha, é hoje uma das maiores florestas urbanas do 

mundo e também um ecossistema ameaçado. Sua área protegida enfrenta elevada 

vulnerabilidade demandando uma complexa gestão pública diante dos desafios 

enfrentados, entre os quais se incluem a pressão antrópica contínua, via de regra 

desordenadas sobre seus limites, e os quadros  frequentes de violência e exclusão 

social no entorno. 

As drásticas mudanças urbanísticas, os altos índices de violência e a 

depredação dos mananciais hídricos somam-se à um leque de situações 

potencialmente impactantes, não só à conservação da biodiversidade como à 

prestação de serviços ambientais. 
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16 Música do sambista Adoniran Barbosa (1910-1982), considerada o hino da cidade de São Paulo. Reflete o 
drama da mobilidade das populações que vivem em periferias mais distantes do centro. 



Dessa forma, embora um diversidade de técnicas  aplicadas aos recursos 

naturais  tenha permitido a consolidação espacial do atual Parque Estadual da 

Cantareira é ambíguo e contraditório o processo de territorialização que ali se deu, 

como observou Souza e Silva (2004): 

A construção do Sistema Cantareira de Abastecimento que teve um papel 
preponderante no processo de regeneração da floresta, também contribuiu 
para iniciar a expansão da mancha urbana sobre o Cinturão Caipira da 
Zona Norte da cidade de São Paulo (SOUZA e SILVA, 2004, p. 56).

1.4. O Tramway Cantareira e o fim do Cinturão Caipira da cidade de São 

Paulo

A medida que a implantação do antigo Sistema Cantareira dependia da 

implantação de um sistema de transporte, iniciou-se a expansão do tecido urbano na 

na região norte da cidade

O Tramway de serviço Cantareira entra em operação em 1893, com a 

função de ligar os tanques de acumulação da Serra da Cantareira ao ponto mais 

estratégico da centro da cidade, naquela época o pátio da São Paulo Railway no 

Pari. Na subida para Serra, levava materiais importados da Inglaterra para 

construção dos reservatórios, em especial ferro fundido, e na descida, trazia vagões 

repleto de pedras 17 para a construção civil e calçamento de ruas, além de plantas e 

mudas que eram distribuídas para os parques urbanos e para interior paulista. 

Apesar do Tramway ter sido criado para o transporte de materiais, 

naquela época, a possibilidade de viajar velozmente na Maria-Fumaça não poderia 

deixar de encantar o imaginário dos paulistanos. Desde a sua inauguração, a 

população paulistana, em busca de maior mobilidade, reivindicava o acesso de 

passageiros ao Tramway da Cantareira. 

Segundo SANTA’ANA (2007), em 1985, o Governo consentiu em abrir o 

Tramway para uso da população aos finais de semana para fins de “recreio”, ao 

avaliar que esta seria uma boa maneira de fazer propaganda da pureza das águas 
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17 Entre as determinantes para o alavancar do processo de urbanização encontram-se certamente as atividades 
de exploração dos recursos minerais e hídricos. Os primeiros bairros do distrito do Tremembé foram ocupados 
por operários de pedreiras.



da Cantareira. Desta maneira, a Serra da Cantareira tornou-se um local turístico e 

de lazer das  famílias paulistanas, um embrião do que mais  tarde daria lugar aos 

núcleos de visitação das Unidades de Conservação Parque Alberto Lofgren (Horto 

Florestal)18 e do Parque Estadual da Cantareira.

A primeira tentativa do Governo de vender o Tramway à iniciativa 

particular ocorreu na década de 20, mas falhou por falta de interessados. O governo 

foi obrigado a mantê-lo ainda por quatro décadas, pois para os moradores dos 

subúrbios e periferias da região norte não havia outra opção de transporte urbano 

viável. 

Em algumas décadas, o pequeno Tramway de serviço se tornaria o 

principal meio de transporte para o centro da cidade para massas de trabalhadores 

da Zona Norte da capital. Ampliando gradativamente suas estações, em 1940, o 

Tramway Cantareira já podia ser considerado uma verdadeira ferrovia intermunicipal, 

ao chegar até o município de Guarulhos.

Motivada pela grande crise habitacional derivada da explosão 

demográfica iniciada nos anos 4019, a ocupação populacional desordenada da Serra 

da Cantareira foi alimentada por um mercado imobiliário informal, caracterizado por 

um sistema de grilagens  de terras e loteamentos urbanos que exerciam uma forte 

pressão antrópica sobre os recursos florestais e mananciais.

Enquanto nos núcleos urbanos no entorno das  estações ferroviárias, o 

mercado formal de imóveis intensificava as edificações, áreas até então 

inacessíveis, em terrenos com relevo mais  acidentado como os da região serrana da 

Cantareira, eram ocupadas  sem critérios técnicos. No diagrama do percurso do 

Tramway Cantareira, apresentado a seguir é possível, além da grande quantidade 

de acessos às pedreiras, o acesso às Estações, Pontos  de Parada, Pedreiras, 

Desvios e Ramais que operavam simultaneamente.
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18 A mais antiga Unidade de Conservação do Estado, fundada pelo botânico sueco Alberto Lofgren, um dos 
primeiros conservacionistas a trabalhar no Brasil.

19 Segundo Langenbuch (1971), entre os anos de 1940 e 1960, a cidade apresentou um crescimento vertiginoso 
de seus arredores: 364%, em contraposição aos 171% verificados em suas áreas centrais. 



 

Figura 2 - Diagrama da linha do Tramway Cantareira / déc. 6020. Fonte: http://www.wernervana.com/

Dia.html 

Neste período, a cidade de São Paulo dispunha apenas das linhas de 

bonde e de um pequeno sistema de água, ambos incapazes de suprir a demanda 

crescente de infra-estrutura urbana intensificada pela nova leva de migrantes vindos 

de todas  as regiões do Brasil. Novas técnicas deveriam ser empregadas ao espaço, 

a começar pela renovação do sistema de transporte e do sistema de abastecimento 

de água, há muito ultrapassados.21

Durante décadas a cidade de São Paulo passou por um intenso desenvolvimento 
urbano. Daí a grande importância do transporte urbano e suburbano, onde o 
Tramway  da Cantareira em 19419 passou a ser uma nota dissonante, não em razão 
de sua administração, mas em razão de sua construção sobre uma bitola de 60 
centímetros (JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO, 1941).
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21 Segundo Hearling (2002), os estudos para criação do novo Sistema Produtor Cantareira iniciaram-se a partir 
da década de 1960. Uma comissão de técnicos sugeriu a captação externa aos limites da RMSP (Bacia do 
Piracicaba), através de um complexo sistema de reversão e de bombeamento das águas. 



De 1938 até 1945, intensas transformações urbanísticas deveriam ser 

implementadas na cidade. Sob o comando de Prestes Maia, então nomeado prefeito 

de São Paulo, colocou-se em prática um Plano de Avenidas, que prolongou as vias 

públicas e promoveu gradativa substituição dos bondes pelos ônibus. 

Como aponta Herling (2000), após a retificação do Rio Tietê nos  anos 50, 

a barreira representada por ele tornou-se mais  “transponível” facilitando a expansão 

urbana na Zona Norte. Para Bonduku (1998), ainda que de forma precária, o sistema 

de transporte por ônibus passou a complementar os  trajetos efetuados pelos  trens e 

bondes, atingindo novos espaços territoriais nas regiões periféricas, anteriormente 

desocupadas. 

Dessa forma, o “Tramway Cantareira”, associado às linhas de ônibus 

serviu como um dos principais indutores da urbanização da região Norte da cidade, 

formando bairros, subúrbios e periferias no entorno da reserva da Cantareira. Sendo 

justamente está nossa área de estudo, a atual zona de amortecimento do Parque 

Estadual da Cantareira 22 , antigo cinturão caipira, em sua face sul densamente 

povoada. 

Em poucas décadas, o desenvolvimento dos setores secundários e 

terciários e sua violenta sobreposição sobre os antigos modos de produções, 

culminaram na degradação do antigo Cinturão Caipira, conhecido, anteriormente, 

por abrigar áreas hortifrutigranjeiras que produziam alimentos básicos para a 

população paulistana. 

Paralelamente à implantação Parque Industrial nos anos 5023, a visão 

concentradora e integradora dos governos militares geraram um processo de 

urbanização extensiva e de segregação sócio-espacial como aponta Mont-Mór 

(2006). 

O velho binômio “Energia e Transporte” transformou-se nos anos 70 em 
investimentos em infra-estrutura (rodovias, hidrelétricas) comunicações, 
serviços financeiros, entre outros [...] A urbanização extensiva caminha 
assim ao longo dos eixos viários e redes de comunicação e de serviços em 
regiões "novas" como a Amazônia e o Centro-Oeste, mas também em 
regiões "velhas", como o Nordeste, em espaços residuais das regiões mais 
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22 Plano de manejo de 2009 do Parque Estadual da Cantareira.

23 “Ao final dos anos 1950 tinha-se ainda, os últimos vestígios dessa separação (a cidade com seus bairros), mas 
tanto as obras viárias interessando à difusão do automóvel como processo de perifização da população 
trabalhadora ganhavam força e começariam ser os estruturadores do espaço da metrópole” (SEABRA, 2004, p.
278).



desenvolvidas, nas "ilhas de ruralidade" no interior mineiro ou paulista 
(MONTE- MÓR, 2006, p.11-12).

Figura 3 - Tramway partindo da estação Cantareira em 1962. Fonte: Acervo Associação Sabesp 

 

Com o grande êxodo rural e com aumento descontrolado da população 

urbana, o tecido urbano e florestal começam a se tangenciar e interpenetrar, 

promovendo no entorno das florestas urbanas  modos de vidas peri-urbanos mais ou 

menos degradados, conformando ilhas de ruralidade. No entorno dos parques 

estaduais Cantareira e Parque Alberto Lofgren (Horto Florestal) e demais áreas 

florestadas do entorno acentuava-se o caráter de “ilha natural” meio ao mar de 

urbanidade da cidade de São Paulo.

Entre as malhas do tecido urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade [...]. 
A relação "urbanidade-ruralidade", portanto, não desaparece; pelo contrário, 
intensifica-se, e isto mesmo nos países mais industrializados. Interfere com 
outras representações e com outras relações reais: cidade e campo, 
natureza e facticidade, etc. Aqui  ou ali, as tensões tornam-se conflitos, os 
conflitos latentes se exasperam; aparece então em plena luz do dia aquilo 
que se escondia sob o "tecido urbano” (LEFÈBVRE, 1968, p.12).

Na concepção de Lefèbvre, o tecido urbano não está restrito apenas ao 

“domínio edificado nas cidades”, mas  ao “conjunto das manifestações do predomínio 

da cidade sobre o campo incluindo uma segunda residência, uma rodovia, um 

supermercado em pleno campo” (LEFÈBVRE, 1999, p. 17).
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Com o avanço da urbanização extensiva, o atual Cinturão Verde da 

cidade de São Paulo foi se tornando cada vez menos caipira e suas chácaras 

residenciais e de produção agrícola tornaram-se cada vez mais escassas.

Em 1968, foi criada a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. 

Coincidência ou não, no mesmo ano, no bairro do Jaçanã, o desmonte do Trem das 

Onze foi embalado ao som do samba “Saudosa Maloca” de Adoniran Barbosa: 

“Cada táuba que caia doía no coração”24. 

Segundo estudos de foto interpretacão realizados pelo geógrafo do 

Instituto Florestal Dimas Silva, o índice de 1% da população vivendo em favela em 

1970 passou para 20% no início dos anos 1990. No ano de 1994, as matas e 

capoeiras no entorno do Parque Estadual da Cantareira cobriam 4697,77 ha, ou 

seja, de 1962 a 1994 houve uma redução média 50 ha/ano de cobertura florestal.

Tabela 01 - Classes de uso do solo no entorno dos PEC e PEAL 

 Fonte: Plano de Manejo Cantareira 2010 
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24 Depoimento de Sr. Sylvio Bittencourt, presidente e fundador do Museu do Jaçanã.



Ao longo de todo este processo de transformações urbanas, observou-se 

uma grande expansão do tecido urbano, caracterizado por diferentes tipos ocupação 

e usos do solo, ao sul do PEC (Zona Norte de São Paulo e Guarulhos) e ao Norte do 

Parque (municípios de Mairiporã e Caieiras). 

A ocupação urbana irregular de áreas rurais desativadas nos baixos 
esporões da Serra da Cantareira, acentuada ao longo da década de 1990, 
atendeu ao padrão de segregação sócioespacial e ambiental  característico 
do processo de estruturação intraurbana metropolitana e consolidou um 
tecido urbano no qual à dificuldade de acesso a serviços e infra-estrutura 
urbanas, somou-se um quadro grave de degradação ambiental (SILVA E 
SOUZA, 2008, p.110).

Como veremos no próximo capítulo, a partir das últimas décadas do 

século XX, todo este cenário somado à perspectivas de implantação de grandes 

empreendimentos urbanísticos, começaria a preocupar às  associações de bairros, 

às comunidades tradicionais  locais  compostas de famílias  de lavradores, chacareiros 

e profissionais ligados ao Horto Florestal (guarda -parques, guarda-águas) e 

principalmente aos grupos de ambientalistas residentes na região. 
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Capítulo 2
 MOVIMENTO AMBIENTAL NA 

CANTAREIRA 
Primeiros insurgentes - Ciclo da Redemocratização
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2.1. Breve cenário Político dos anos 80

Na década 80, motivados pelo processo de urbanização e  

desenvolvimento regionais observamos no Brasil, observamos o surgimento de 

inúmeros movimentos populares urbanos que tinham em sua agenda a reivindicação 

por justiça social, melhores condições para sobrevivência do ser humano nas 

grandes cidades, assim como a igualdade, a participação e a liberdade fundamental 

para a construção de uma  democracia (GOHN, 1995). 

Vale a pena observar que, tanto na América Latina como no Hemisfério 

Norte, esta foi a década conhecida por uma divisão paradigmática nas ciências 

sociais  representada pelo surgimento teórico do conceito de Novos Movimentos 

Sociais -NMS (OFFE, 2006), que diferenciavam-se dos movimentos sociais 

clássicos de cunho estritamente sindical e partidário que se destacaram no Brasil, 

durante o período da ditadura.

Ao reivindicarem, além dos direitos trabalhistas tradicionais, novos direitos 

coletivos e difusos, tanto as formas e como os agentes de protesto se modificaram. 

Segundo GOHN (1997), com advento da democracia, os movimentos sociais do 

Brasil e da América Latina trouxeram à arena política, maioritariamente, a 

participação de mulheres em reivindicações populares por acesso aos serviços e 

equipamentos coletivos, pela paz, pela saúde e educação entre outros temas 

relacionados ao bem estar social no país.

Após um longo período de luta contra o regime militar, no Brasil, ganhava 

relevo o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais para expansão da 

cidadania e da experiência democrática, tendo em vista as manifestações públicas 

em torno da campanha “Diretas Já”, que ocorreram a partir do início de 1983 em 

Pernambuco e multiplicaram-se por diversas capitais brasileiras, ganhando força e 

expressão nacional em 1984, ao reunir cerca de 1,5 milhão de manifestantes no Vale 

do Anhangabaú em São Paulo. 

Este ciclo de mobilizações em torno das “Diretas Já” unificou diversos 

movimentos sociais e culminou no retorno do poder civil em 1885 e na aprovação da 

Constituição Federal de 1988, que entre outras mudanças, consagrou o princípio de 

43



participação da sociedade civil na administração pública com a realização de 

eleições diretas para Presidente da República em 1989.

Em síntese, o surgimento de novas formas expressivas de mobilização 

puderam ocorrer motivadas:

Primeiro, pelo aumento de permeabilidade das instituições políticas e 
administrativas às reivindicações da sociedade civil, provocadas por crises 
na coalizão política no poder. Segundo, por mudanças no estilo de 
interações políticas entre o Estado e os movimentos sociais,especialmente 
a redução da repressão a mobilizações.Terceiro, pela presença de aliados 
potenciais, como movimentos sociais, partidos políticos, mídia e elites 
dissidentes (ALONSO; COSTA e MACIE, 2007, p.11).

Antes do ciclo da redemocratização nos anos 80, contudo, na área 

ambiental, iniciou-se uma maior permeabilidade das instituições políticas e 

administrativas às demandas ambientais da sociedade civil em âmbito global. A 

partir da Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

promovida pela ONU em 1972, muitos ambientalistas puderam encontrar 

consonância de seus interesses com uma agenda internacional. 

No Brasil, em 1973, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente 

propiciaria, aos militantes dos anos 70, novas possibilidades  de mobilização e 

espaços políticos, pautados por uma legislação especificamente de caráter 

ambiental.

Embora as primeiras  coalizões entre grupos ambientalistas brasileiros, 

movimentos sociais de base local, igreja, associações de trabalhadores rurais e de 

moradores tenham começado a se constituir no final dos anos 70, só no contexto da 

redemocratização foi possível um maior espaço para surgimento de novas estruturas 

políticas.
O movimento da sociedade brasileira em direção a um governo mais 
democrático e descentralizado, em um contexto internacional de intensa 
globalização, possibilitou o realinhamento da estrutura de incentivos dos 
policy-makers. O ambiente institucional se alterou, não apenas com a 
legislação ambiental, mas também com a construção de organizações e de 
novas políticas públicas (BONFIM, 2007, p.9).

Todavia, ainda nos anos 80, os avanços na estrutura de governança 

ambiental no Estado de São Paulo eram muito precários. A prática do Licenciamento 

Ambiental, Estudos  de Impacto Ambiental (EIA), assim como a adoção de 
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ferramentas de participação popular, permaneciam desconhecidas pelas 

administrações públicas, gerando diversos vetores de vulnerabilidade ambiental 

sobre as áreas protegidas. 

Segundo Bonfim (2007), na década de 80, apenas 55,55% dos 

desmatamentos ocorriam fora de áreas protegidas, sendo que, cerca de 21% dos 

desmatamentos ocorriam nas APAs e 23,12% nos Parques. 

Cada vez mais, em contato com espaços territoriais  densamente 

urbanizados, as florestas e espaços livres de edificação tornavam-se elementos de 

disputa para diferentes atores e tomadores de decisão. Entre os quais: 

administradores públicos, especuladores imobiliários, empreendedores, loteadores, 

comerciantes, industriais e grupos religiosos. 

Tais grupos de interesses, caracterizados pelo multiculturalismo de uma 

sociedade urbana industrial e plural, já apresentavam lógicas de apropriação do 

espaço, que nem sempre asseguravam o uso coletivo e sustentável dos recursos 

naturais. 

A medida que diversos atores (associações, atores públicos e privados) 

territorializavam o espaço, cada vez mais, os espaços florestais tornavam-se lócus 

de conflitos e disputas. Dessa forma, em escala metropolitana, as  políticas 

conservacionistas florestais  paulistanas teriam que dar conta de uma difícil tarefa: 

lidar com uma pluralidade de interesses e vetores  que colocavam em risco a 

manutenção e a continuidade do fornecimento de bens e serviços ambientais  à 

sociedade urbana.

Sob a pressão internacional e nacional do movimento ambientalista 

originário dos anos 70, logo nas primeiras semanas do governo de Franco Montoro, 

em 1983, foi criado o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA)25, órgão 

colegiado que se tornaria o principal centro de decisões a cerca de grandes projetos 

urbanos, instalações industriais, potencialmente degradadores do meio ambiente. 
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2.2. Tremembé, onde tudo começou 

Não é a toa que o bairro do Tremembé é um forte expoente do 

ambientalismo em prol dos remanescentes de Mata Atlântica no Estado de São 

Paulo, afinal ali, além de encontrarmos o DNA do movimento conservacionista 

paulista com a criação da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, temos 

conhecimento do surgimento de importantes manifestações  civis de cunho 

ambientalista, ainda nos anos 40, com a fundação da Sociedades Amigos do 

Tremembé e Zona da Cantareira, cujo lema era: “se a Serra morre o Vale morre.” 

Com a implantação do Parque Industrial em São Paulo, também o distrito 

do Tremembé, localizado no sopé da Serra da Cantareira, começaria a sofrer uma 

forte demanda por habitação.

A região de ar puro, clima ameno, rica em nascentes e bicas, 

tradicionalmente frequentadas pelas famílias  paulistanas aos finais de semana para 

fins de lazer e turismo, dava ares de Suíça Paulistana, como era chamada pelos 

seus moradores. Entre eles, estava uma elite estrangeira bastante culta que 

começaria, gradativamente, a perceber drásticas alterações da paisagem pelo 

avanço das ocupações irregulares sobre terrenos instáveis  do ponto de vista 

geológico, originando um quadro alarmante de vulnerabilidade socioambiental. 

A tranquila região serrana da Cantareira, que assim como Campos de 

Jordão, era procurada pelas clínicas de tratamento de tuberculosos pelas suas 

qualidades ambientais, começaria a sofrer rápidas mudanças que implicariam em 

fortes ameaças aos modos de vida das famílias tradicionais desta floresta urbana.

Se até então a expansão da mancha na Zona de Fronteira representava 
uma ameaça efetiva à unidade de conservação, neste período passou a 
representar uma ameaça também à qualidade ambiental urbana nas áreas 
situadas externamente ao Parque. A partir de então, materializou-se nesta 
faixa um conflito não apenas entre a cidade e a natureza, mas entre a 
cidade e o próprio meio ambiente (SILVA E SOUZA, 2004, p. 15).

Ocupação imprópria de terrenos com assentamentos mal adaptados às 
condições topográficas, indiferença do poder público fazendo prevalecer os 
interesses de especuladores imobiliários, ausência de infra-estrutura urbana 
e domiciliar instalada, falta de conexão viária entre os bairros periféricos e 
clandestinidade generalizada em seu processo de formação. Os 
loteamentos periféricos apresentam claras vantagens: Baixo investimento 
por parte do loteador, consumidor com poucas exigências e disposto a 
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consumir mercadoria sem qualidade, e um poder público isento de suas 
responsabilidades (SOUZA E SILVA , 2008, p.12).

Após o surto de ocupações por favelas, nos anos 70, a inércia do 

Governo faria com que uma série conflitos se materializassem na arena política. O 

embate entre poder público e moradores do entorno da Cantareira se acirraria, a 

partir do final dos anos 80, quando o então prefeito Jânio Quadros anunciava um 

milionário projeto de infraestrutura urbana no valor de $48 milhões de dólares para 

regiões de fundos de vales da Zona Norte de São Paulo.

Diante da obscuridade do projeto, que previa sem muita clareza 

canalização de córregos e avenidas, temendo a perda da qualidade de vida local e 

700 desapropriações anunciadas, moradores do Tremembé, em confronto com o 

sistema político, começariam a organizar as primeiras ações coletivas  em prol da 

floresta urbana Cantareira e seus mananciais. 

Intrigava os conselheiros o fato do projeto desta rodovia não ter sido 

totalmente apresentado à sociedade. Haviam fortes indícios de que a rodovia que, 

no projeto apresentado, iria acabar na praça Mariquinha Schicia no bairro do 

Tremembé continuaria até o distrito do Cachoeirinha, onde se estabeleceria uma 

ligação com Inajar de Souza.

 Para os ambientalistas, o projeto afetaria o parque Alberto Lofgren Horto 

Florestal e incitaria um conjunto de ocupações clandestinas no entorno do Parque 

da Estadual da Cantareira, deixando a região ainda mais vulnerável à ação de 

especuladores imobiliários. 

Em 1987, o Conselho Comunitário da Região Administrativa de Santana/

Tucuruvi, presidido por Vera Lúcia Braga, acionaram todas as instâncias 

administrativas e jurídicas disponíveis do país em vão. “No entendimento do 

“establishment”, a obra já era um fato consumado e irreversível, ainda mais  porque o 

dinheiro externo estava a caminho” (VICTOR , 2007). 

Após diversas reuniões, o Conselho Comunitário da Região Administrativa 

de Santana/Tucuruvi apresentou, através da sua presidente, a possibilidade de 

acionar o Senado norte-americano com a intenção de denunciar as irregularidades 

do empréstimo do BID à prefeitura de São Paulo, estratégia que buscaria intervir 

diretamente no financiamento da obra.
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Entre as denúncias apresentadas, pelos ambientalistas do Tremembé, ao 

senador David Obey, estava a de ilegalidade do projeto, fundamentada em duas 

contestações: A primeira dizia respeito à ausência de EIA/ RIMA e à violação de uma 

resolução do CONAMA que prevê sua elaboração: 

Para obras hidráulicas na exploração de recursos hídricos, tais como: 
barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 
irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques (CONAMA n0 1 de 23 de janeiro de 1986, artigo 
20 parágrafo VII).

A segunda denúncia acusava o prefeito Jânio Quadros de induzir a 

Câmara Municipal ao erro ao publicizar o financiamento do BID, sem que ele 

estivesse de fato previsto no orçamento do Banco. 

Através do Instituto Oikos26, ONG pioneira de cunho ambiental, fundada 

em 1980 pelo então vereador Fabio Feldman, foi criada uma representação que 

estabeleceu contato direto com o BID e com o Senado americano em Washington. 

Neste momento, em que o OIKOS formava um arco de alianças com atores 

transnacionais, o conflito saltou de escala; a campanha contra a obra obteve, 

aproximadamente, 30.000 assinaturas e o apoio sistemático de renomadas ONGs 

internacionais como: Environmental Defende Fund (EDF), Sierra Club, Audubon 

Society, Friends  of the Earth - UK, Friends of The Earth-Sweden, International Probe 

e muitas outras ONGs.

Fundada em 1892, em São Francisco, pelo renomado preservacionista 
John Muir, o Sierra Club  é primeira organização não-governamental a dedicar-se à 
proteção do ambiente no mundo. A EDF era liderada pelo advogado norte-

americano Bruce Rich, autor de “Mortgaging the Earth” (Hipotecar a Terra) de 1994, 

uma crítica ao Banco Mundial amplamente aclamada por refletir sobre evolução do 

projeto de desenvolvimento econômico no Ocidente. Em 1988, Rich já havia sido  

premiado 'Prêmio Global 500 " da ONU. Além de aliado e amigo pessoal dos 

ambientalistas do movimento, Rich foi uma das principais  referências intelectuais 

para o movimento.
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Figura 4 - Abaixo assinado em 1988 (30.000 assinatura contra o projeto de canalização de fundo de 
vale da Prefeitura de São Paulo). Fonte: Acervo Mauro Antônio Moraes Victor

Muito a frente do seu tempo e dos políticos da época no quesito 

ambiental, este grupo de ambientalistas, de diversas formações profissionais  e 

técnicas, elaboraram um Contra-Rima para fundamentar suas principais críticas ao 

projeto proposto pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o ambientalista Carlos 

BOCUHY (2010)27, este documento elaborado por moradores do Tremembé foi:

Um dos primeiros Contra RIMAS elaborados no Brasil, por cidadãos 
independentes, que analisa as deficiências conceituais e metodológicas do 
projeto aprovado pelo BID há mais de 20 anos, o projeto da Avenida de 
Fundo de Vale do Córrego do Tremembé, que iria desalojar milhares de 
cidadãos de seus lares, impermeabilizar a bacia do córrego, destruir a 
qualidade de vida de bairros tradicionais, rasgar o Horto Florestal e 
escancarar o paredão sul  da Cantareira à especulação imobiliária 
(PREFÁCIO CONTRA-RIMA RODOANEL TRECHO NORTE, 2010, p. 2). 

 Em decorrência destas denúncias  junto ao Senado norte-americano e da 

grande repercussão internacional gerada pelos  ambientalistas  do Tremembé, o BID 

designou uma comissão de três  técnicos para virem a São Paulo conhecer os 

objetivos do empreendimento junto à Prefeitura de São Paulo e realizar uma 

audiência pública para ouvir a comunidade local. 
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Figuras 5 e 6. APLA Comissão do BID e moradores do Tremembé em 1988. Fonte: Acervo Mauro 
Antônio Moraes Victor (Jornal da Tarde 6/07/88)

Coincidência ou não, cabe lembrar que a presteza do BID em atender às 

demandas de grupos populares pode ter sido reforçada pela repercussão 

internacional causada pelo assassinato do líder seringueiros Chico Mendes em 

1988. Neste período, despontariam novos movimentos que conjugavam os 
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movimentos populares  de base local ao movimento ambiental internacional, tendo 

em sua agenda a construção de uma democracia capaz de garantir a qualidade de 

vida dos cidadãos em seus  territórios  originais, a participação popular e a 

governança ambiental internacional.

Chico Mendes, após levar a causa dos seringueiros  ao senado norte-

americano em 1987, participou do encontro anual do BID em Miami com o objetivo 

de chamar a atenção sobre as ameaças ambientais derivadas do financiamento à 

rodovia BR-364, inserida no Programa do Meio Ambiente e Comunidades Indígenas 

(PMACI), uma estratégia de desenvolvimento para as regiões ocidentais dos 

Estados de Rondônia, Amazonas e Acre, no valor de U$58 milhões 28. 

 A comissão de peritos do BID, ao reunir-se para ouvir a comunidade do 

Tremembé e representantes da Prefeitura de São Paulo, chegou à conclusão de que 

haviam várias irregularidades no processo de licenciamento (sem EIA/RIMA) e que o 

empréstimo, solicitado para saneamento básico, na verdade, destinava-se, em 

grande parte, à construção de uma obra viária. 

Em junho de 1988, o BID suspendeu os desembolsos à Prefeitura de São 

Paulo no total de U$75,5 milhões, exigindo o EIA/RIMA não só para as  obras do 

Tremembé, mas para cada uma das obras previstas pela aquela gestão. Esta 

suspensão gerou um efeito em cadeia, repercutindo inclusive no Senado Federal 

que analisava dois  pedido de empréstimos da Prefeitura. Estima-se que deixaram de 

entrar aproximadamente U$200 milhões em empréstimo nos cofres da Prefeitura.

Sem recursos externos, o projeto foi perdendo a força do momento 

político, fazendo com que a Prefeitura de São Paulo se abstivesse de sua 

continuidade. Segundo o então Secretário de Vias Públicas  de São Paulo Walter 

Bodini: “A prefeitura foi compelida a retirar o projeto de seu programa devido aos 

“quiprocós criados  sobre a obra.” (JORNAL GAZETA, 11/06/88). Jânio Quadros 

processou pessoalmente Vera Lúcia Braga pelos transtornos  e prejuízos gerados à 

Prefeitura na sua gestão. No processo, Jânio Quadros acusava Vera Lúcia Braga de 

ser “má brasileira”.
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empréstimo à BR-364 como conferiu oficialmente apoio ao Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), 
associação criada em 1985 por Chico Mendes.



Figura 7- Desistência do BID em financiar obra no Tremembé 1988. Fonte: Acervo Mauro A. M. Victor 
Jornal a Gazeta (11/06/1988)

Figura 8 - Aval de ambientalistas impede empréstimo 1989. Fonte: Acervo Mauro A. M. Victor /Jornal 
do Brasil 18/06/1989
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2.3. MOVIMENTO CONTRA A VPM (VIA PERIMETRAL METROPOLITANA) 

É importante destacar que a construção de anéis  viários interligando as 

principais  rodovias de São Paulo é uma idéia antiga e surgiu ainda nos anos  50, 

precisamente em 1958, quando no âmbito do Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER) foi proposta a implantação de duas vias de contorno, denominadas 

Pequeno e Grande Anéis.

As frotas da indústria automobilística começaram a tomar as ruas de São 

Paulo. O automóvel como uma mercadoria, que nasce com a industrialização e se 

desenvolve no e para o urbano, vem ditando não só um sistema industrial de 

organização da produção (fordismo, pós-fordismo, toyotismo), mas um planejamento 

urbano direcionado à constituição do sistema de circulação pautado no uso do 

automóvel e suas necessidades técnicas e de espaço. Como disse Lefèbvre (1999, 

p.111): “O automóvel, expressão máxima do domínio do capital sobre a cidade, impõe–

se como prioridade absoluta na produção do espaço.” Em São Paulo, a indústria 

automobilística redimensionou o desenho da cidade, através do anel rodoviário que 

deu origem às avenidas Marginais do Tietê e de Pinheiros, logo totalmente 

congestionadas. 

 Se a batalha entre os ambientalistas da Cantareira com a Prefeitura de 

São Paulo parecia ter sido vencida em 1989, quase imediatamente, um novo 

adversário, ainda mais forte, se apresentou ao movimento, quando o Governo 

Estadual, pela CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo, lançou o projeto “Via Perimetral Metropolitana” (VPM). Com 

um traçado, ao norte, bastante parecido com o do atual Rodoanel Mário Covas, a 

VPM invadiria áreas sensíveis da região da Cantareira e atravessaria 18 municípios, 

interligando um total de 12 auto-estradas. 

Essas rodovias e avenidas de grande movimento despejarão o tráfego no 
anel  viário da VPM que circundará a área urbana paulistana ao longo de 
150 quilómetros, como forma de eliminar por exemplo, o transito pesado de 
caminhões das marginais Tiête, de Pinheiros e de vias como a Dutra, 
Anhanguera, complexo Anchieta e Imigrantes (PAINEL PAULISTANO, 
Anexo 2 , abril 1990).
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Figura 9 - Traçado VMP (Via Perimetral Metropolitana). Fonte: Jornal Estado de São Paulo Dez/1990.

Figura 10 - Traçado atual do RMC. Fonte:http://interligacoesrodoanel.blogspot.com.br/
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Desta vez, para a implantação da Via Perimetral Metropolitana, o Governo 

do Estado de São Paulo produziria um EIA para justificar a obra e buscaria obter 

empréstimo junto ao Banco Mundial.

Diante de um megaprojeto, ainda mais impactante do ponto de vista 

ambiental, como a VPM, o grupo de ambientalistas da Cantareira teria que ampliar 

seu arco de alianças no Brasil e no exterior. Esta ampliação se deu, principalmente, 

através da liderança de José Lutzemberg29, convidado pelo presidente Fernando 

Collor, em 1990, a assumir a pasta do Meio Ambiente, estando a frente da SEMA 

(Secretaria Especial de Meio Ambiente).
O contato entre o grupo de ambientalistas da Cantareira e Lutz, como era 

chamado pelos ambientalistas, estabeleceu-se através do agrônomo Sebastião 
Pinheiro, pioneiro ambientalista, exilado político durante a ditadura, que ao lado de 
Lutz se empenhou em denunciar a indústria dos agrotóxicos. Segundo Victor (2007, 
p. 119), quando foi funcionário do Ministério da Agricultura, em Porto Alegre: 
Sebastião passava a Lutz informações confidenciais, o que resultou no seu exílio na 
Alemanha. Em seu retorno para o Brasil, no período da Anistia, tornou-se morador 
da Cantareira, até ser convidado a seguir com Lutz para Brasilia, em 1990. Vera 
Lúcia Braga, sem dúvida, soube aproveitar esta oportunidade política: 

Sebastião você que é nosso vizinho aqui da Zona Norte, nos ajude, por 
favor, que vão passar uma rodovia na Serra da Cantareira. Mas dona Vera, 
isto é sacanagem, logo nos mananciais da Cantareira. Amanhã o Lutz 
estará em São Paulo, no Hotel Ca Doro, e receberá você para conhecer 
essa loucura. Não vamos deixar isso acontecer! (VICTOR , 2007, p. 120). 

 Sensível à causa dos ambientalistas da Cantareira, em 1991, 

Lutzemberg convocou a se unir ao grupo Tânia Munhoz, então presidente do 

IBAMA, que expressou publicamente seu apoio à campanha em prol do Cinturão 

Verde e contra a Perimetral, comprometendo-se a levá-la à Brasília aos cuidados do 

COBRAMAB (Comissão Brasileira para o Programa Man and Biosphere da 

UNESCO). 
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Figura 11 - Apoio de IBAMA à Campanha pela RBCV-SP em 1991. Fonte: Jornal Painel  Paulistano 

15/01/1991

Para o eng. Florestal Mauro Victor, as portas abertas por Lutzemberg aos 

ambientalistas da Cantareira foram fundamentais, não só para bloquear recursos 

internacionais, mas para dar o passo necessário para criação da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. 

Isto porque, além de Tânia Munhoz, Lutzemberg trouxe um importante 

aliado à causa, capaz de definir a batalha, não a guerra, contra a VPM. O norte-

americano Robert Goodland, ex-professor da UnB nos anos 70 e escritor do livro 

Selva amazônica: do inferno verde ao deserto vermelho? (1975), após ter sido 

exilado do Brasil durante a ditadura, nos anos  90, destacava-se como fundador e 

conselheiro-chefe do departamento de Meio Ambiente do Banco Mundial. Uma 

semana após ter sido informado do conflito pelo companheiro Lutzemberg, o 

financiamento para VPM estava suspenso. 
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Após esta breve ascensão do movimento ambiental ao poder30, em 1992, 

o projeto da VPM, que estava até então parado no Banco Mundial (BIRD), voltou a 

ser re-apresentado ao Consema pelo então governador Fleury Filho (1990-1994). 

Neste empreendimento, o traçado norte não mais afetaria à porção Sul do PEC 

(zona de amortecimento), mas atravessaria sua porção Norte, cortando 

internamente a Serra da Cantareira e seus mananciais, o que gerou novas 

controvérsias pelo seu impacto direto nos corredores ecológicos  que ligam a Serra 

da Cantareira à Mantiqueira.

Era preciso continuar a luta e a grande esperança dos ambientalistas era 

que, ao ser declarada a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, a Cantareira e os 

principais  remanescentes da Mata Atlântica da RMSP seriam “imunizados” contra os 

impactos da Via Perimetral Metropolitana. Porém, outros  desafios ainda estavam por 

vir aos ativistas da Cantareira. 

Entre as principais lideranças do movimento ambiental da Cantareira, não 

podemos deixar de destacar a atuação das mulheres, representadas principalmente 

pela figura de Vera Lúcia da Silva Braga. Nascida no Tremembé, Vera Lúcia não 

tinha formação acadêmica, o que não a impediu de construir um invejável arco de 

alianças com renomadas entidades ambientalistas e ilustres personalidades do 

Brasil e do Mundo. Entre estas alianças a ambientalista Yolanda Kakabaze, atual 

presidente de WWF, considerada por muitos a madrinha da RBCV-SP por sua 

atuação ao lado de Vera durante o Governo Collor.

Em 1991, após encaminhar um abaixo assinado com 150.000 assinaturas 

ao IBAMA, os  ambientalistas encaminharam ao presidente Fernando Collor um outro 

abaixo assinado internacional com centenas de assinaturas demonstrando a 

amplitude internacional de seu arco de alianças em favor da criação da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV-SP). 

Muitas destas assinaturas foram colhidas na Assembléia Global “A Mulher 

e o Ambiente - Parceiros na Vida” realizada em Miami e para qual Vera Lúcia foi 

convidada, juntamente com outras quatro brasileiras, para palestrar ao lado de 

importantes ativistas como a keniana Wangari Maathai, fundadora nos anos 70 do 
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Pan-African Green Belt Network, posteriormente reconhecida, mundialmente, por ser 

a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 2004. 

Dessa forma, os  ambientalistas pretendiam fortalecer o laço com o 

governo brasileiro que, naquele momento da Rio 92, tinha como proposta aumentar, 

sensivelmente, o número de Reservas da Biosfera no Brasil.

Contudo, o trabalho de Vera como ativista começou muito antes dos 

conflitos da Cantareira se acirrarem. Ainda na década de 70, liderou a campanha 

contra a construção do aeroporto de Cumbica e juntamente com os Drs. Guido Levi 

e Vicente Amato Neto, de 1973 a 1977, desenvolveu um programa de medicina 

preventiva voltado para as famílias que moravam no interior das Reservas Florestais 

da Cantareira, Curucutu, Carlos Botelho e Serra do Mar, a maior parte vítimas de 

acidentes ofídicos, alcoolismo, doenças purpureais que afetavam as população 

tradicionais serranas do Estado de São Paulo. 

 Apaixonada pela causa das florestas urbanas, Vera jamais se intimidou 

diante de inimigos poderosos como o lobby das  empreiteiras de construção civil, um 

dos mais poderosos grupos econômicos no Brasil. Embora algumas vezes tenha 

atuado em colaboração com o Estado, em muitas outras, suas ações  romperam os 

modelos da política tradicional com Estado-Nação no uso de oportunidades políticas 

proporcionadas por atores transnacionais  capazes de influenciar as decisões de 

agências multilaterais de desenvolvimento.

Sob a liderança de Vera Lúcia Braga, podemos reconhecer momentos 

significativos da luta de moradores de uma floresta urbana por justiça ambiental e da 

indignação da mulher brasileira frente à incapacidade dos agentes políticos 

tradicionais  de responderem à crise ecológica global e à perda da biodiversidade no 

Estado de São Paulo31. 

De repente, este momento nos faz refletir sobre coisas que estavam 
adormecidas, encantadas. E começamos a descobrir [...] aqui  bem pertinho 
um pantanal urbano; esta cidade cinzenta de concreto, com homens de 
alma de ferro e coração de aço. São nomes sonoros que dizem muito da 
sabedoria ancestral: Cantareira, de cântaros, o manancial  dos tempos do 
Império e de hoje. Serpenteando a seus pés, o vale do Tremembé. 
Tremembé, na linguagem indígena, quer dizer terreno encharcado, pântano. 
Depois o majestoso pico do Jaraguá, onde no passado se faiscou muito 
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ouro, Jaraguá o senhor do Vale. Na sequência as matas da Caucaia e 
Embu-guaçu. Caucaia o fogaréu na mata tingindo de vermelho o céu de 
outono. Embu-Guaçu , na linguagem tupi-guarani, é a temida cobra grande. 
Continuando ao sul, na vertente interior da Serra do Mar, a represa de 
Guarapiranga; Guará, Guarapiranga, a garça vermelha. Este Cinturão Verde 
é o responsável pela filtragem do ar poluído, pela estabilização térmica da 
cidade. Este Cinturão Verde abriga os últimos remanescentes da mata 
Atlântica em nosso estado. É deste Cinturão Verde que vem a água e parte 
dos alimentos que esta cidade consome.[...] Mas esse mundo encantado 
está morrendo sob os nossos olhos, minha gente. Nosso objetivo é fazer 
com que este cinturão verde, nossos Pantanais Urbanos, sejam declarados 
patrimônios da humanidade. E para isto conto com vocês. Preciso de cem 
mil  assinaturas para que isso se torne uma realidade (Texto de Vera Lúcia 
Braga, Transliteração de parte do espetáculo “Pantanal Alerta Brasil, 
Anhembi, 1990).

Figura 12 - Assinatura de Wangari Maathai pela RBCV-SP. Fonte: Acervo de Mauro A. M.Victor
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Figura 13 - Alianças Internacionais para declaração do Cinturão Verde de São Paulo. Fonte: Acervo 
de Mauro A. M. Victor

. 
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Figura 14 - Vera Lúcia Braga com equipe de Wangari  Maathai (1991). Fonte: Acervo de Mauro 
Antônio Moraes Victor. 

 Concluímos assim, que atores com interesses ambientais, provindos 

tanto da sociedade civil como do próprio Estado, encontraram um maior alicerce, 

após o ciclo de oportunidades políticas da reforma Constituinte de 1988. Ambos 

ratificaram a importância da participação das associações locais, em detrimento aos 

partidos políticos nas ações de proteção ao meio ambiente, o que tornou possível o 

fortalecimento da vocação socioambiental, adotada pela maioria das associações 

ambientalistas formadas no Brasil, nos anos 70 até o inicio dos anos 90. 

A proliferação de associações de bairro, também na região Norte de São 

Paulo, fez emergir um padrão de confronto com o sistema político, capaz de dirigir 

demandas populares a um Estado, até então altamente centralizado. 

 Como veremos no próximo capítulo, a realização da Conferência Rio 92 

dará novos contornos a este cenário. A abertura inicial do governo Collor para os 

ambientalistas, a transnacionalização do ativismo, somadas às novas estruturas 

prevalecentes de oportunidade políticas  criaram um momento único para o ativismo 

ambiental da Cantareira, gerando o seu ápice, que é de fato a criação da Reserva 

da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. 
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Capítulo 3

CAMPANHA PELA RBCV-SP 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo 
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3.1. O conceito de Reserva da Biosfera

Nós abaixo-assinamos nos manifestamos contra o traçado da Via Perimetral 
metropolitana de São Paulo, pelos impactos que causará no patrimônio 
humano e ambiental  da cidade. Nos manifestamos a favor da declaração 
dos últimos remanescentes da Mata Atlântica na região metropolitana 
paulista como patrimônio da humanidade, Reserva da Biosfera, entendemos 
que esta ação deva começar pela Serra da Cantareira, hoje, mais que 
nunca ameaçada  (Texto do abaixo assinado da campanha pela RBCV-SP e 
contra VPM )

Como é possível observar no enunciado do abaixo assinado da RBCV-SP, 

estrategicamente, a campanha se desenvolveu em duas dimensões: por um lado 

buscou-se desestimular e bloquear possíveis financiadores estrangeiros para 

construção da VPM, por outro, iniciou-se uma ampla mobilização nacional e 

internacional direcionada à obtenção do título de Reserva da Biosfera pela 

UNESCO. 

O Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) foi criado 

em 1968 como resultado da "Conferência sobre a Biosfera", realizada pela UNESCO 

em Paris  e foi oficialmente lançado em 1971 como um programa de cooperação 

científica internacional, cujo objetivo ainda é compreender as  repercussões das 

ações humanas sobre os diferentes situações bioclimáticas e geográficas da 

biosfera.

As Reservas da Biosfera, propostas pela UNESCO em seu programa Man 

and Biosphere (MaB), em síntese, pretendem a execução de planejamento 

ecológico-estratégico com a intenção de conservar áreas representativas da 

biodiversidade mundial, onde haja um acervo de conhecimento e do patrimônio 

importante e adaptável ao manejo sustentável. 

Diferentemente, do conceito de Unidades de Conservação - SNUC32, que 

remete-nos à uma porção (parte) da natureza inabitada pelo ser humano, o conceito 

de Reserva da Biosfera remonta a palavra grega Biosfera (esfera da vida) que 

melhor representa o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, incluindo também 

as populações humanas viventes no meio rural ou urbano, como parte vital desta 

esfera.

O termo "biosfera" foi introduzido em 1875 pelo geólogo austríaco Eduard 

Suess (1831-1914), durante uma discussão científica sobre os vários envoltórios da 

63

32 Sistema Nacional de Unidades de  Conservação.



Terra. Desde então, o conceito vem tornando-se paradigmático para o 

desenvolvimento da Ecologia e das ciências da terra ou geociências, estando 

frequentemente associado aos conceitos de litosfera, hidrosfera e atmosfera. 

Celecia (2006) destaca que o programa Man and Biosphere trata-se, 

internacionalmente, do primeiro esforço para considerar as cidades como sistemas 

ecológicos. Daí sua importância política para constituição de uma rede internacional 

em favor de ecossistemas híbridos  como as florestas urbanas, onde os recursos 

naturais  de diferentes biomas estão, constantemente, ameaçados pelo avanço do 

tecido urbano, grandes empreendimentos de infra-estrutura e agronegócio. 

Segundo as diretrizes do Programa MaB, as Reservas da Biosfera devem 

ser reconhecidas internacionalmente e suas comunidades locais devem manter um 

envolvimento ativo na governança, gestão, pesquisa, educação, treinamento e 

monitoramento dos serviços ambientais, contribuindo tanto para o desenvolvimento 

socioeconômico destas comunidades, como para a conservação da biodiversidade.

 A ampliação do conceito das RBs para áreas urbanas significou um salto 

fundamental para o fortalecimento da cooperação regional e inter-regional em zonas 

de transição que buscavam alternativas para sustentabilidade através de modelos 

ecossistêmicos (VICTOR, 2010). 

 

3.2. A Campanha33 pela RESERVA DA BIOSFERA em SÃO PAULO

Buscando sensibilizar a sociedade urbana sobre a relevância ambiental 

de regiões como a Cantareira, Jaraguá, represas Billings e Guarapiranga, Itapeti, 

Serra do Mar, um esforço gradioso foi empreendido em quatro anos de campanha 

que incluíram a promoção de mais de 150 palestras (principalmente em escolas), 

eventos culturais (dentre os quais dois grandes shows) e diversas conferências 

sobre o tema, culminando na obtenção de mais de 150.000 assinaturas para a 

criação da RBCV-SP. 
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único.  Para este autor, uma campanha articula-se sempre a partir de pelo menos três elementos:  um grupo de 
demandantes autodesignados, algum alvo (ou alguns alvos) de demanda e algum tipo de público.



A campanha liderada por moradores da Cantareira, que culminou na 

declaração da RBCV-SP, pode ser considerado uma das mais expressivas formas de 

resistência ambiental urbana ao desmatamento legal ocasionado por 

empreendimentos de grande porte em âmbito local, nacional e global34. 

Ao erguerem a bandeira pela criação RBCV-SP, o movimento originário na 

Bairro do Tremembé se ampliou, iniciando um novo ciclo de mobilizações capaz de 

difundir-se para 23 municípios  da RMSP. Novas alianças, com ONGs nacionais e 

internacionais foram estabelecidas, fortalecendo, significativamente, a atuação de 

grupos ambientalistas recém-criados no Estado de São Paulo. 

A atuação do movimento pela criação RBCV-SP, no contexto da 

internacionalização dos debates sobre desenvolvimento sustentável, durante a 

Conferência Rio 92, resultou em uma maior discussão sobre as realidades locais e a 

preservação florestal no meio urbano, contribuindo para construção de novas 

estratégias políticas para proteção de ecossistemas frágeis do ponto de vista 

ambiental. 

Depois da Conferência no Rio, em 1992, muitas pessoas chegaram à 
conclusão de que as soluções e as respostas aos problemas da perda e da 
degradação das florestas se encontravam na área sociopolítica e não na 
tecnológica (KRISHNASWAMY E HANSON, 1999 apud AICHER, 2004, p.
177). 

Milhares de cidadãos aderiram a campanha pela RBCV-SP, apoiados por 

ilustres personalidades e formadores de opinião como: Dom  Paulo Evaristo, Cardeal 

Arns (Arcebispo Emérito de São Paulo)35, Antônio Lutzemberguer (Secretário 

Nacional do Meio Ambiente), Prof. Aziz Nassib Ab’Saber – Professor Emérito da 

USP, Almirante Ibsen Gusmão Câmara – ONG SOS Mata Atlântica; Dra. Tania 

Munhoz – Presidente do IBAMA, Prof. Bernardo Zentilli – United Nations Comission 

for Development and Environment; Robert Goodland, do Banco Mundial; Dr. Ascanio 

Hoffig de Castilho – Presidente de Oikos, União dos Defensores da Terra e Wangari 

Maathai ativista do green belt mouvement no Kenya.
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35 A participação da Igreja Católica foi significativa durante a campanha pela RBCV-SP pela participação direta 
de Arcebispos.



Sem perder de vista o perigo eminente do financiamento da VPM e 

desmatamento de aproximadamente 400 hectares do Cinturão Verde, o grupo de 

ambientalistas da Cantareira, após encaminhar as 150.000 assinaturas ao IBAMA, 

dirigiu-se à sede do Banco Mundial (BIRD) em Washington levando consigo um novo 

"Contra-RIMA", cujo objetivo era tornar conhecido um Relatório de Impacto 

Ambiental alternativo às afirmações oficiais. 

A vinda do auditor Robert Goodland do Banco Mundial ao Brasil e seu 

parecer contrário à obra, somados à ampla cobertura da imprensa, não só bloqueou 

o financiamento do BIRD, como inibiu a obtenção de outros financiamentos 

internacionais para a VPM, conforme notícia a seguir:

Figura 15 - Bloqueio Dinheiro Japonês para o Rodoanel (2000). Fonte: Acervo do Sr. Mauro Antônio 
Moraes Victor/ Jornal Tribuna Paulista (2000)

Os japoneses foram contactados pelos ambientalistas  em evento do JICA 

(Japan International Cooperation Agency) no PEAL (Horto Florestal). Nesta ocasião, 

representantes do Governo Japonês, responsáveis pela implementação da 

Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), foram persuadidos dos impactos 

negativos do projeto sobre a primeira Unidade de Conservação do Estado, sede do 
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Instituto Florestal e local tradicionalmente frequentado pela comunidade japonesa de 

São Paulo.

O IF, durante a campanha pela RBCV-SP, tornou-se um ator importante 

pois, além de estar sediado no área de intervenção da obra, desempenhava o papel 

de entidade pioneira nas ações de conservação da natureza no Estado, sendo o 

órgão da administração direta, responsável pela elaboração dos planos de Manejo 

das Unidades de Conservação. 

O Instituto Florestal, como um braço das “ciências ambientais” no 

governo, adquiriam um progressivo status para avaliação dos EIAs (Estudos de 

Impacto Ambiental) e RIMAs (Relatórios de Impacto Ambiental). Não só neste 

megaprojeto, mas em outras GPUs36, as  recomendações técnicas do IF pesaram 

sobre as mais diversas esferas de decisão governamental concernentes à 

mensuração de “riscos ambientais” relacionados aos empreendimentos.

Através do IF, pesquisadores, técnicos e especialistas das  chamadas 

ciências ambientais eram incorporados à burocracia de Estado pelo vínculo de 

carreira. Entre seus  funcionários, haviam também moradores com vínculos 

familiares no Tremembé e na zona norte de São Paulo. Alguns deles além de uma 

trajetória política, possuíam uma conexão direta com o movimento ambiental. 

Por estas  e outras razões, neste momento em particular do conflito, os 

funcionários do IF assumiram uma atitude bastante pró-ativa em favor da criação da 

RBCV-SP e puderam elaborar pareceres importantes sobre a relevância ambiental 

do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. 

Paralelamente à tramitação com o MaB da UNESCO, jovens  militantes do 

movimento ambiental, apoiados pelo grupo veterano de ambientalistas da 

Cantareira, persuadem o então Governador Fleury Filho a decretar o programa 

"Práticas  Agroflorestais e Participação Juvenil em zonas peri-urbanas do governo do 

Estado de São Paulo, O Caso de São Paulo"37 (Decreto nº 36.861 de 5/06/93). O 

que significaria a primeira aliança formal do Estado com os ambientalistas da RBCV-

SP.
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Integração Social (PJ-MAIS) que foi executado pela OSCIP AHPICE.



Neste momento, podemos reconhecer características  da fase 

multissetorial do ambientalismo, sobre a qual escreve a Profa. Dra. Lúcia Ferreira da 

UNICAMP: 

Militantes, grupos de pressão e tendências culturalistas, em conjunto com 
alguns grupos predominantes no interior da burocracia governamental 
decodificaram a cultura desenvolvimentista de um modo geral  como o 
adversário fundamental  à manutenção dos ecossistemas nacionais e da 
biosfera como um todo. Essa expansão gradual do ambientalismo para o 
c o n j u n t o d a s o c i e d a d e e d o E s t a d o c o n f i g u r a r i a a f a s e 
multissetorial” (FERREIRA, 1999, p.47).

Figura 16 - Instituição PJ - Mais recebida pelo Governador Fleury Filho (1993). Fonte: Acervo Mauro 
Antônio Moraes Victor 

O momento era propício para uma articulação com o Governo do Estado, 

pois a Conferência Rio 92 difundia globalmente o ideal de desenvolvimento 

sustentável. Neste cenário político, não só a sociedade urbana, mas os governos, 

foram fortemente chamados a assumir os  ideais de uma nova cidadania ambiental, 

mais conscientes sobre a necessidade de defesa das minorias étnicas e dos 

ecossistemas ameaçados. 
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O ambientalismo dos anos 90 deslocou sua ênfase na questão urbana 

que se contrapunha aos modelos de desenvolvimento, típica do socioambientalismo 

combativo dos anos 70, para encampar propostas junto às populações tradicionais e 

rurais, vivendo em interação com o ambiente natural no campo ou na floresta. 

Alonso, Costa e Maciel (2007, p.175) definem esta nova abordagem do 

ambientalismo como “neoconservacionista” que se tornou a linguagem comum para 

a maioria dos grupos ambientalistas e ONGs, “dos pioneiros dos anos 1970 aos 

conversos em 1992.”

Em síntese, os novos ideais conservacionistas defendiam o envolvimento 

das populações lindeiras às Unidades de Conservação, grupos populares formados 

por minorias étnicas, produtores rurais e florestais (coletores, cooperativas), 

pequenos agricultores e jovens em práticas de “desenvolvimento sustentável.” 

Ao voltar-se para a consolidação e implantação das Agendas 21 locais, tal 

segmento do ambientalismo estava diretamente em consonância com as estratégias 

estimuladas pela Nações Unidas, aprovadas em Sevilha (1995). 

3.3. DECLARAÇÃO E GESTÃO DA RBCV-SP

Com o aval do governador Fleury Filho, o Instituto Florestal constituiu uma 

equipe interdisciplinar capaz de subsidiar o pedido junto à UNESCO, através de um 

relatório de planejamento do Cinturão Verde. A partir de então, o IF e o próprio 

Estado assumiria a responsabilidade pela implementação efetiva da RBCV-SP. 

Em setembro de 1993, foi criado o "Centro Administrativo das Reservas 

da Biosfera em São Paulo.” Através de um Comitê Transitório, rapidamente, foi 

elaborado o documento que, após ser aprovado em Brasília pelo Comitê Brasileiro 

do Programa MAB (COBRAMAB), foi encaminhado em outubro à UNESCO em 

Paris, onde obteve a diplomação internacional pelo Programa MaB. A declaração 

oficial do Cinturão Verde de São Paulo como Reserva da Biosfera aconteceu em 

junho de 1994, conforme documento a seguir:
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 Figura 17 - Declaração da RBCV-SP/ 1994- Programa MaB UNESCO. Fonte: Instituto 

Florestal 

A RBCV-SP ficou instituída como parte integrante de outra reserva maior: 

a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). A RBMA é formada por diversos 

ecossistemas de Mata Atlântica: florestas, mangues, restinga, cerrado, reservatórios 

de mananciais, áreas cultivadas, pequenos assentamentos urbanos e até mesmo o 

mar, abrangendo 73 municípios do Estado. A RBMA inclui as  regiões metropolitanas 
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de São Paulo e da Baixada Santista, onde se localizam importantes áreas de 

conservação como a Serra do Mar, além de inúmeros ecossistemas de relevância 

ecológica. 

Para lidar com os vetores de vulnerabilidade da RBCV-SP, constituiu-se 

um Sistema de Gestão constituído por duas unidades: O Instituto Florestal e o 

Conselho de Gestão, composto por entidades da sociedade civil e demais setores 

públicos e privados interessados.

Figura 18- Declaração da RBCV-SP/ 1994- Programa MaB UNESCO. Fonte: Instituto Florestal 

No documento de criação do Sistema de Gestão da RBCV-SP foram citados 

além de temas ligados à preservação florestal e da biodiversidade, tópicos 

relacionados ao patrimônio material e imaterial de comunidades indígenas e 

tradicionais  da RBCV-SP. Entre os principais serviços da RBCV-SP, listados pelo seu 

Bureau estão: 

1 - Estabilização Climática;
2 - Recuperação Atmosférica;
3 - Suprimento de Água e Proteção dos Mananciais;
4 - Biodiversidade;
5 - Proteção contra a Erosão dos Solos, Assoreamentos e Inundações;
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6 - Segurança Alimentar;
7 - Uso Social;
8 - Reserva de Patrimônio Cultural;
9 - Estímulo às Atividades Autosustentadas;
10 - Potencial de Novas Descobertas Científicas.

Sob a ótica do administrador público voltado à gestão ambiental38, as 

principais ameaças ao Cinturão Verde foram da seguinte maneira elencadas:

1 - Especulação Imobiliária;
2 - Grandes obras de Infraestrutura39;
3 - Legislação inadequada e descumprida;
4 - Regulamentação fundiária precária;
5 - Extração de recursos florestais;
6 - Mineradoras;
7 - Lixo Urbano;
8 - Poluição Atmosférica;
9 - Depredação ambiental por Indivíduos Não-Conscientes;
10 - Desconcentração Industrial.

Sem dúvida, a declaração e o sistema de gestão da RBCV-SP trariam 

grandes benefícios à resistência. Ao serem incorporados pela rede de Reservas da 

Biosfera da ONU, os conflitos socioambientais relacionados ao Cinturão Verde 

saltavam definitivamente para uma escala global.

De fato, através do Programa de Jovens, ao integrar-se com 

comunidades rurais e peri-urbanas, parte do movimento em favor da RBCV-SP 

buscava fortalecer os elos  identitários das populações locais  com seu meio ambiente 

e formar novos quadros, tendo em vista atingir um objetivo comum bastante 

delineado: impedir a destruição do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.

Com isso, uma nova estratégia deveria ser buscada. Ao invés de 
interromper os canais normais de financiamento, agora tornava-se 
necessário correr por vias paralelas. O movimento contava com apelo 
duplo: por um lado, impedir a construção da rodovia, e por outro lado, 
promover a criação da Reserva da Biosfera. Assim, ao invés da destruição 
do tecido do Cinturão Verde, buscar-se-ia a promoção de atividades 
sustentáveis, como por exemplo o Programa de Jovens Carentes em 
Atividades Agroflorestais (GRUPO DA RESERVA DA BIOSFERA DO 
CINTURÃO VERDE, s/data)40.
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39  Diversos pesquisadores chamam a atenção para as ameaças derivadas de GPU para sobrecarga da matriz 
energética da cidade e riscos ao equilíbrio hídrico, hidrológico, biológico e térmico da RBCV-SP.

40 Workshop -Plano de Gestão da RBCV-SP 



Este objetivo duplo, imprimiu ao movimento, uma abordagem mais 

propositiva, o que, consequentemente, fez com que o ativismo não ficasse somente 

restrito aos momentos defensivos do confronto político. Ainda que houvesse um 

fundo político por traz destas  ações, a ênfase da resistência deslocava-se para os 

aspectos pedagógico e para a formação de novos quadros.

A partir do ano 200041, parte dos ambientalistas da RBCV-SP foram 

incorporados ao staff de ONGs convêniadas pelo Estado visando a realização de 

projetos governamentais  como o Programa de Jovens da Biosfera - PJ Mais. Ou 

seja, nota-se que os ambientalistas da RBCV-SP teriam que negociar continuamente 

com autoridades governamentais e estrangeiras para a continuidade do 

financiamento de  seus projetos. Neste mesmo ano, o movimento perdia sua grande 

liderança Vera Lúcia Braga.

Acometida de moléstia neuromuscular degenerativa rara, escleroselateral 
amiotrófica (HLS),  Vera sobreviveu durante quase cinco anos, até maio de 
2000, numa UTI domiciliar, com auxílio de aparelhos. Mesmo assim, não 
entregava os pontos: completamente lúcida, conservou a garra do passado. 
De seu quarto hospitalar observava diariamente a Mata da Cantareira, o 
fértil  Vale do Tremembé, que serpenteia no pé da montanha, e dirigia 
mensagens de alento e carinho aos resistentes que a buscavam.  Sua maior 
alegria foi ver o Programa de Jovens, que plantou na Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde, ser reconhecido como o mais importante dentre as 330 
Reservas da Biosfera do planeta e merecer o prêmio Ted Turner (JORNAL 
DA SERRA, 2002).

Por fim, no terceiro milênio, o ambientalismo combativo dos anos 70, 

imbuído de uma nova visão da sociedade civil e da sua profissionalização, através 

das ONGs, veio a estreitar seus laços com o Estado. Toda esta fase de 

institucionalização e a quase total estatização da RBCV-SP provocaram mudanças 

no ativismo da Cantareira? Como o movimento reagiria diante de novos 

empreendimentos e ofensivas do Estado contra a RBCV-SP? 
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financiamentos governamentais. Em 15 anos foram atendidos aproximadamente 900 jovens, em 15 núcleos do 
PJ -MAIS, com aporte financeiro e material da Secretaria de Meio Ambiente e municípios que integram a RBCV-
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3.4. Rodoanel Mário Covas X RBCV-SP, um conflito multiescalar e 
multisetorial

Devido ao histórico das ações coletivas do movimento ambiental contra o 

anel viário, a quem diga que a própria figura Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 

da cidade de São Paulo é “filha do Rodoanel” (antiga VPM), tendo sido motivada 

diretamente pela obra que iria cortar as principais áreas verdes da RMSP. 

Na verdade, o conflito originário pela construção do Rodoanel trata-se de 

um conflito multiescalar inserido no centro da práxis política e que, portanto, vem 

sendo dinamizado pela ação de distintos grupos  de interesses econômicos e 

políticos, além variadas facções e classes sociais. As divergências entre distintos 

modelos de desenvolvimento e de apropriação do espaço urbano estão na base 

destes conflitos.

 Obedecendo às tradições políticas que datam desde à década de 50 e 

com o objetivo de alavancar um grande projeto urbano capaz de remover as 

barreiras espaciais  em favor da mobilidade do capital, o governo do Estado de São 

Paulo se empenha na realização da maior obra de infra-estrutura urbana do Brasil, 

um empreendimento que deveria estar à altura de uma cidade mundial, uma 

megalópole responsável por aproximadamente 30 % PIB nacional42. 

A declaração da RBCV-SP (1994) não intimidou os adversários. A partir de 

1995, o projeto da Via Perimetral Metropolitana traça estratégias muito bem 

definidas. Além da troca de rótulo, de VPM para Rodoanel, o projeto virou obra sob a 

liderança política do então governador Mário Covas.

 Sob a batuta de Mário Covas, foi incorporado um poderoso marketing 

político e ambiental ao empreendimento a fim de assegurar um bilionário 

investimento financeiro para a conclusão da obra. Finalmente, em 1996, o Estado 

obteve o licenciamento ambiental para início das obras do Trecho Oeste. 

Sem muita possibilidade de resistência do movimento ambiental, sob o 

argumento da necessidade emergencial de interligação das rodovias Bandeirantes, 

Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e Anhanguera, a obra foi 
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licenciada como inter-rodoviária, independentemente do conceito do Rodoanel 

subjacente. 

Para entender o que de fato está em jogo no conflito RBCV-SP X 

Rodoanel torna-se necessário, como disse Brandão (2008, p. 21): “Pensar e 

apreender simultaneamente capitalismo(s) no plural e no singular”, lançando um 

olhar para o território a fim de entender a natureza intrínseca do movimento do 

Capital, da circulação de commodities e da especulação sobre os espaços da 

cidade. Para isso, introduziremos o leitor nos debates sobre decisões e poder de 

comando dos atores sociais, situados no núcleo da teoria da produção espacial. 

David Harvey (2005), em a Produção Capitalista do Espaço, faz uma 

excelente leitura das idéias Marx, que podem nos ajudar a compreender a lógica de 

acumulação de capital e sua relação intríseca com as decisões sobre infra-estrutura 

urbana.

Para Marx (1967), o crescimento econômico é um processo de 

contradições internas que freqüentemente gera crises originárias das barreiras 

estruturais à acumulação. Logo, o capitalismo só consegue escapar de sua própria 

crise através da expansão e da urbanização (HARVEY, 2005, p.62). 

O total de veículos no país mais que dobrou nos últimos dez anos e 

atingiu 64,8 milhões em dezembro de 2010, apontando um crescimento de 119% em 

dez anos no Brasil, segundo levantamento do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN). Contraditoriamente, para neutralizar as emissões de gás carbônico 

desta frota, o Brasil precisaria aumentar em mais de 11 vezes a cobertura de Mata 
Atlântica atualmente existente no território nacional (O GLOBO, 13/12/2011).

Dessa forma, podemos constatar que a crise no sistema de transportes 

na RMSP tem uma relação intrínseca com a superprodução do capital na forma de 

superprodução de mercadorias (commodities), levando o sistema entrópico de 

planejamento urbano da metrópole a adotar a seguinte estratégia:

Distribuir o tráfego de passagem da Região Metropolitana de São Paulo 
para o seu entorno de modo a ordenar o tráfego de transposição da RMSP, 
principalmente o de caminhões, desviando-o do centro da Região 
Metropolitana, reduzindo os tempos de percurso entre rodovias (RIMA 
TRECHO NORTE, 2010, p. 3). 
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Esta seria essa a solução, ou a uma remediação para uma crise muito 

mais estruturante? O grande insight de Marx em o Capital, segundo Harvey (op. cit. 

p. 143) foi ter caracterizado o capitalismo como um esforço permanente de 

superação de todas as barreiras espaciais, ou seja, de “anulação do espaço pelo 

tempo”43, afinal, pela lógica do capital, mais importante do que a distância espacial 

percorrida é a velocidade da circulação da mercadoria. 

No entanto o acesso a mercados mais distantes, a novas fontes de matéria- 
prima e a novas oportunidades para emprego da mão de obra sob relações 
sociais capitalistas possui o efeito de aumentar o tempo de giro do capital. 
A menos que haja melhorias compensatórias na velocidade de circulação, o 
tempo de giro de um determinado capital é igual ao tempo de produção 
mais o tempo de circulação [...] quanto mais longo o tempo de giro de 
determinado capital, menor é o rendimento anual da mais - valia (HARVEY, 
2005 p.48). 

Se considerarmos que a circulação consiste no movimento físico da 

mercadoria do lugar de produção para o local do consumo, passando por uma série 

de mediações comerciais e financeiras, além de taxas alfandegárias, pedágios e 

impostos como ICMS, os  investimento em infra-estrutura de transporte também 

favorecem a arrecadação anual do Estado44. 

Segundo Harvey (2005), as contradições se manifestam justamente no 

caráter fixo e imóvel destas estruturas em sua relação dialética com o movimento 

contínuo de circulação do capital, o que gera reformulações incessantes das 

paisagens geográficas e da “coerência regional” sob o princípio de desagregação 

espacial em choque com as diferentes culturas  e estruturas sociais  enraizadas nos 

territórios.

Em conseqüência podemos esperar testemunhar uma luta contínua, em que 
o próprio capitalismo, em um determinado momento, constrói uma 
paisagem física apropriada a sua própria condição, apenas para ter que 
destruí-la, geralmente durante uma crise, em um momento subseqüente 
(HARVEY, 2005, p. 52) 
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Se considerarmos as constantes reformulação das paisagens geográficas 

e da coerência regional, manter um Cinturão Verde preservado é no mínimo uma 

utopia em um sistema, cuja dinâmica de circulação do capital estimula a formação e 

a destruição permanente dos centros e das periferias. Muito provavelmente, assim 

como aconteceu com o Tramway Cantareira que substituiu a paisagem do Cinturão 

Caipira pelas periferias da Cantareira, após a saturação do Rodoanel, o movimento 

do capital se desdobrará ainda em uma nova estrutura espacial e urbana45, à 

imagem e semelhança da sociedade vigente e seu nível tecnológico.

De forma mais ampla, parece que a modernidade ocidental  só poderá se 
expandir globalmente na medida em que viole todos os princípios sobre os 
quais fez assentar a legitimidade histórica do paradigma da regulação/
emancipação deste lado da linha. Assim, direitos humanos são violados 
para que possam ser defendidos, a democracia é destruída para que se 
garanta sua salvaguarda e a vida é eliminada em nome da sua preservação 
(BOAVENTURA, 2007, p.9)

Os conflitos entre a RBCV-SP e megaprojetos urbanos vão perdurar ainda 

durante muitos anos, refletindo a permanente tensão entre espaço/tempo geradas 

pelas contínuas mudanças dos locais  de produção e mercados na metrópole. Em 

uma grande metrópole como São Paulo, é tão amplo e agressivo o movimento do 

capital, os processos de valorização imobiliária e de ascensão e degradação dos 

espaços, que é de fato notável que a resistência de um distrito como o Tremembé, 

tenha de alguma forma engendrado formas de resistência globais, capazes de 

conter investimentos bilionários neste sistema, durante tantos anos. 
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3.5. A Modernização do Sistema Viário sob o signo do 

desenvolvimento sustentável

Do período que sucedeu a insurgência das primeiras ações coletivas da 

Cantareira até a apresentação dos traçados dos trechos Sul, Norte e Leste em 2002, 

grandes dilemas foram travados em entorno da questão da “modernização do 

sistema viário.” Um conjunto de fatores foi responsável pela transformação destes 

dilemas, relacionados ao modelo de desenvolvimento, em uma arena política global 

onde manifestam-se diversas formas de ambientalismos. Entre estes fatores, 

podemos destacar a realização da Conferência Rio 92 e a rápida e heterogênea 

apropriação do conceito de “sustentabilidade.”

Uma das marcas destacadas do ambientalismo contemporâneo é a 
diversidade de idéias, valores e atores que podem ser associados a ele. Daí 
a tese de alguns trabalhos de que não há ambientalismo, mas apenas 
ambientalismos (LENZI, 2009, p.20). 

Ferreira (1996) diferencia duas categorias de ambientalismos atuantes em 
arenas políticas. 

Um primeiro grupo caracteriza-se pela militância, já que é herdeiro da 
tradição socialista e anarquista de décadas anteriores. Seu principal  desafio 
é exatamente o diálogo com os outros movimentos por direitos sociais. 
sindicais e civis e o conteúdo de sua proposta é mais voltado à 
compatibilização da qualidade ambiental ao bem estar social. [...] um 
segundo grupo que se caracteriza como grupo de pressão e seu diálogo 
preferencial é com o Estado.[...]. Seu principal desafio é fortalecer o próprio 
cacife político, através do impacto de suas propostas junto a formadores de 
opinião e da opinião pública intelectualizada dos grandes centros de um 
modo geral. O conteúdo de sua proposta é baseado em uma promessa de 
eficiência na utilização dos recursos e sua garantia é técnica e científica 
(FERREIRA, 1996, p.57).

Ao se apropriar dos discursos da sustentabilidade, politicamente, não 

basta um Grande Projeto Urbano (GPU) ser licenciado, ele deve alcançar certa 

aceitação pública, transformando-se em uma bandeira política, capaz de render 

votos, aparecendo como um projeto salvador de um sistema a beira de um colapso 

decorrente da “crise ambiental” do capitalismo avançado. 

A apropriação do discurso da sustentabilidade por todos os setores, 

inclusive aqueles que defendem a implantação da obra torna impossível um 

ambientalismo homogêneo. Dessa forma, já não é possível falarmos em 
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ambientalismo no singular, mas sim de diversas formas de ambientalismos, se 

considerarmos à pluralidade de demandas e interesses “ambientais”, muitos deles 

inconciliáveis entre si, atualmente presentes nas arenas políticas.

Figura 19. Outdoor de Propaganda governamental do Rodoanel veiculada em 2002. Fonte: Jornal da 
Serra, 2004.

A partir de 2003, através de um amplo plano de comunicação, o governo 

do Estado de São Paulo enfatizava a adaptação tecnológica à serviço do bem estar 

social, destacando, no seu projeto, ganhos de eficiência energética, grandes 

benefícios derivados do megaprojeto. Entre os principais:  como o 

descongestionamento das marginais e a diminuição da poluição do centro.

O Estado inicia um processo de negociação com diversos grupos de 

interesses ao contemplar no EIA/RIMA plantios compensatórios, manejo de animais 

silvestres, inserindo, em seu discurso, aspectos da Modernização Ecológica (ME), 

necessários, não só para justificar o desmatamento de 400 hectares  como uma 

desapropriação imobiliária sem precedentes e o gasto de aproximadamente 15 

bilhões aos cofres públicos. 

Segundo Milanez (2009), a “modernização ecológica” apesar de não ter 

uma teoria geral é um conceito amplo que envolve diversas áreas do conhecimento 

como sociologia, engenharia e economia e tem por base quatro pressupostos para 

execução de políticas  públicas: 1) Confiança no desenvolvimento cientifico e 

tecnológico; 2) Preferências por soluções  preventivas  para problemas ambientais; 3) 
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Possibilidade de se alcançar, simultâneamente, objetivos ambientais e econômicos; 

4) Envolvimento direto e cooperativo dos grupos interessados.

O modelo perimetral de engenharia rodoviária vem sendo praticado em 

quase todas as grandes cidades mundiais há pelo menos 50 anos. Resta avaliar, se 

no Brasil, ele estaria seguindo um modelo de modernização tradicional ou de fato 

modernização ecológica como defende o discurso oficial. Segundo Milanez (2009, p.

77-78), apesar do paradigma da ME ser amplamente utilizado na Europa Ocidental, 

existem diversas limitações para transferência da ME para o Brasil, entre as quais 

destacam-se: Diferenciados desafios socioambientais; Limitada capacidade de 

inovação e tradição de soluções corretivas para problemas ambientais. Para 

Acselrad, sob a égide da modernizaçao ecológica, o Estado brasileiro: 

Celebra o mercado, consagra o consenso político e promove o progresso 
técnico.Tem-se acomodada a capacidade de superar a crise ambiental 
fazendo uso da substituições da modernidade, sem abandonar o padrão da 
modernização. O pressuposto básico de tal  modernização é o da 
possibilidade de um aprendizado institucional  frente à crise ecológica 
(ACSELRAD , 2002, p. 50) 

De maneira geral, as principais críticas à ME derivam do fato dela ser 

fruto da racionalidade instrumental própria do capital. Ou seja, não questiona as 

contradições inerentes ao industrialismo e ao sistema capitalista (MOL, 1993); Não 

promove qualquer discussão a cerca do modo que os atores evocam riscos 

ambientais (ACSELRAD, 2005); Concentra-se apenas nos  aspectos ambientais e 

econômicos, ignorando as questões sociais como desigualdades, pobreza e justiça 

ambiental (LENZI, 2003, COHEN, 1997).
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Capítulo 4

S.O.S CANTAREIRA (parte 1)
A Resistência 
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4.1. O Traçado ao Norte da Cantareira 

Geraldo Alckimim, vice - governador do Estado de São Paulo em 2001, 

com o falecimento do governador Mário Covas assume o cargo interinamente para 

logo ser eleito em 2002. No mesmo ano, o Rodoanel inaugurado em seu trecho 

Oeste passa a ser chamado de Rodoanel Mário Covas, em homenagem ao 

governador falecido durante o mandato.

 O trecho Oeste, iniciado por Mário Covas, entrou em operação com 32 

quilômetros e gerou um desmatamento de aproximadamente 100 hectares do 

Cinturão Verde com um custo de R$ 1,1 bilhão (dois terços provenientes dos cofres 

do governo do estado e um terço da União). O próximo passo seria interligar as 

rodovias Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Presidente Dutra e Fernão Dias 

facilitando o acesso do transporte de cargas ao Aeroporto de Guarulhos e ao Porto 

de Santos. 

Com objetivo de interligar os dez principais eixos rodoviários da RMSP 

com o interior e com o litoral do Estado, bem como com outras capitais brasileiras, o 

Rodoanel é uma rodovia tecnicamente classificada como um sistema "fechado de 

classe ZERO” 46. Segundo Gauiati (2011): 

O Rodoanel ultrapassa os limites conceituais de uma simples infra-estrutura 
urbana e se coloca muito próximo do conceito de grande projeto urbano 
(GPU47), tal  como o mesmo é definido por Rezende e Ultramari, 2007 e 
Lungo, 2002 [...] A grande quantidade de atores envolvidos nas negociações 
para que o projeto se realize, os impactos externos que estão sendo 
produzidos contribuindo à transformação urbana na metrópole, as formas de 
gestão e de governança que se estabelecem, o grande volume financeiro 
necessário para a construção requer interação entre setores públicos e 
privados, além de servir como modelo pra outros projetos similares (Lungo, 
2002) são elementos marcantes deste projeto (GUAITI, 2011, p. 4).

Os 16 volumes dos EIAs dos  trechos Norte, Leste e Sul foram concluídos 

em maio de 2002, juntamente com seus respectivos Relatórios  de Impacto 

Ambiental. Imediatamente, após a publicação dos documentos, o Conselho 

Consultivo do PEC e CONSEMA solicitaram ao Instituto Florestal um parecer técnico 
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sobre o Rodoanel. Assim, em portaria publicada no Diário Oficial do Estado em 26 

de julho de 2002, foi nomeado um grupo de técnicos do IF para esta tarefa. 

Para o trecho Norte, o DERSA apresentou uma análise comparativa de 

duas alternativas de traçado: a superior e a inferior. A alternativa de traçado 

“superior”, na porção norte da Cantareira, passaria através de túneis e obras de arte 

por dentro do PEC, afetando principalmente áreas mananciais  de abastecimento de 

água e condomínios de alto padrão, enquanto a alternativa “inferior”, ao Sul, cortaria 

periferias, além de áreas florestadas na zona de amortecimento do PEC. 

Este EIA/RIMA, além de propor uma drástica intervenção na região da 

Cantareira, afetaria diretamente os mananciais da região Sul de São Paulo, o que 

propiciou uma rápida mobilização de setores interessados da sociedade e a 

emergência de novas alianças entre grupos de interesses que resultaram em ações 

coletivas integradas entre os ambientalistas da região Norte e Sul da RMSP. 

Apesar do grande investimento publicitário do projeto, ainda em 2002, a 

opinião pública e principalmente os ativistas ambientais da Cantareira não estavam 

plenamente convencidos de que valeria a pena sacrificar importantes áreas 

florestais e mananciais do Cinturão Verde em favor da suposta “modernização” do 

sistema de transporte rodoviário.

 A sociedade civil ainda estava descontente com o projeto. Setores 

derivados dos movimentos populares urbanos  continuavam a criticar os baixos 

investimentos em transporte público, escolas, creches, áreas de lazer, hospitais  e 

moradia, enquanto o movimento ambientalista formulava críticas que apontavam 

imediatamente para a necessidade de se conter e controlar a operação dos 

mercados e o saturamento metropolitano em favor da qualidade ambiental e da 

preservação dos recursos naturais. 

O EIA/RIMA, divulgado pelo DERSA, foi bastante criticado, não só pelos 

movimentos ligados à preservação da Cantareira, mas por grandes ONGs brasileiras 

como S.O.S Mata Atlântica, Instituto Socioambiental e setores técnicos do próprio 

governo como a SABESP, o que resultou em diversos  pareceres que demonstravam 

a incompletude e as inconsistências do EIA do Governo.

 Os argumentos baseavam-se, principalmente, nos potenciais impactos 

sobre os mananciais na represa Paiva e Castro na região norte e as represas 

Billings e Guarapiranga na região sul. 
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Além disso, o documento oficial produzido pelo Comitê Transitório da 

RBCV-SP sobre o Rodoanel foi contundente quanto à principal justificativa da obra, 

ao citar a crítica do professor Dr. Nicolau D. F. Gualda, chefe do Departamento de 

Engenharia de Transportes da Escola Politécnica de São Paulo: “É uma falácia dizer 

que o Rodoanel irá retirar congestionamentos das  marginais, porque o tráfego existe 

em três níveis: intrazona, de passagem e interzona.” O estudo da RBCV-SP, através 

da tabela abaixo, apontava a baixa eficiência do Rodoanel quanto à sua capacidade 

de minimizar o trânsito da RMSP. 

Tabela 2 - Eficiência do RODOANEL

Fonte: Parecer preliminar do Rodoanel trecho Norte produzido pela RBCV-SP em 2002.

4.2. Campanha S.O.S Cantareira (parte 1)

Sob a denominação de Movimento S.O.S Cantareira, moradores  da 

porção Norte da Cantareira, associados ao grupo de ambientalistas do Tremembé, 

iniciaram um novo ciclo de protesto.

A partir da constituição deste movimento, logrou-se executar um 

contencioso repertório de ações técnicas e mobilizatórias em relação à agenda de 
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licenciamento do Estado com o objetivo principal de interromper o processo de 

licenciamento. Novamente, o movimento defenderia a alternativa zero para o 

traçado na Cantareira. Dessa forma, os ambientalistas refutavam as duas 

alternativas de traçados. 

No dia 1º de setembro de 2002, um grupo de moradores da Serra da 
Cantareira protocolou ofício para um primeiro encontro com o Governador 
de São Paulo. Na véspera, havia sido realizada a primeira manifestação 
coletiva: na região Norte de São Paulo – e mais uma vez no bairro do 
Tremembé, o berço da resistência ambiental – moradores desse bairro e da 
Serra da Cantareira organizaram uma passeata à qual  compareceram 
aproximadamente mil  pessoas. Com palavras de ordem como “Rodoanel  na 
Serra não! A Cantareira é da Humanidade!” os manifestantes caminharam 
pela principal avenida do bairro em direção ao Horto Florestal  onde 
abraçaram simbolicamente a Serra, dando as mãos em volta do lago do 
Horto. Ninguém da grande imprensa estava lá, mas o movimento cresceu. 
Em volume e qualidade (JORNAL DA SERRA, 2004). 

O movimento S.O.S Cantareira congregava principalmente entidades de 

atuação regional 48 e nacional, entre as quais: AMAR - Associação de Amigos  da 

RBCV-SP, Fundação SOS Mata Atlântica, Grupo Geca, Instituto Olhos D´água, ONG 

Planeta Verde, ISA - Instituto Socioambiental, Movimento dos Moradores dos 

Municípios de Caieiras, Mairiporã e Franco da Rocha, CASC - Congregação das 

Associações da Serra da Cantareira, AMPAC - Associação dos Moradores do Alpes 

de Caieiras, Associação Acorda Mairipa, Amigos do Horto, entre outras. Como 

veremos a seguir, este novo ciclo de protestos se valeria de um amplo repertório de 

mobilizações e ações coletivas, entre as quais: passeatas, eventos e redes de 

protesto, audiências públicas, fóruns e abaixo-assinado.

Figura 20 - Passeata Movimento S.O.S Cantareira em 2002. Fonte: Jornal da Serra 2002.
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Figura 21 - Passeata Movimento S.O.S Cantareira em 2002. Fonte: Jornal da Serra 2002.

Figura 22 - Filipeta movimento S.O.S Cantareira. Fonte: Acervo Mauro Antônio Moraes Victor 

A frente do movimento, formou-se um novo quadro de lideranças 

composto por moradores dos municípios  ao norte do PEC (Caieiras, Franco da 

Rocha Mairiporã). Entre estas lideranças, podemos destacar as moradoras de 

Mairiporã Aldelise Del Manto, representante comercial, Yuca Cunha Maekawa, ex-
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metroviária e ex-integrante do Consema e o Dr. Bonfílio Alves Filho, advogado, 

morador de Franco da Rocha49. 

De 2002 à 2006, estes  moradores foram à luta, arregimentaram novos 

aliados e se utilizaram, amplamente, dos veículos de comunicação para a difusão da 

campanha S.O.S Cantareira. Em matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, 

Yuca C. Maekawa, coordenadora do S.O.S Cantareira, conta como tudo começou.

O movimento começou literalmente com a idéia de “não mexa no meu 
quintal.” Del Manto é dona de um terreno vizinho à área da Sabesp na 
Cantareira e que seria cortado pelo traçado atual do trecho Norte. - Fiquei 
indignada com aquilo e liguei  para a Yuca, que sempre foi  ambientalista, 
conta. - Eu disse a ela que a primeira coisa a fazer seria mobilizar todos, 
completa Maekawa. - Com o trabalho, compreendi  que não era um 
problema só meu, mas de todo mundo que mora em São Paulo. Acho que 
foi por isso que o movimento realmente ganhou força, afirma Del Manto. - 
Tiramos as pessoas da passividade: daquela situação em que o governo 
manda e todos têm de obedecer calados, rebate Maekawa. (Jornal Folha de 
São Paulo, novembro 2002)50. 

Mais uma vez, a participação direta de mulheres e cidadãos comuns no 

movimento ambiental da Cantareira se mostrou significativa e decisiva durante 

processo de licenciamento. O ativismo ambiental, desta fase, promoveu como 

nenhum outro ações jurídicas junto ao MPF51, alianças  com grandes ONGs 

nacionais  , além de buscar, de formas bastante inusitadas, pressionar o candidato 

Geraldo Alckimim.

Na época da campanha eleitoral, seguíamos a agenda do governador e de 
sua esposa. Onde eles iam, lá estávamos nós, dizendo 'não esqueça a 
Cantareira (Yuca Maekawa, coordenadora do movimento S.O.S para Folha 
de São Paulo, 2002). 

Autores como McAdam, Tarrow, Tilly (2009, p.15) dão ênfase à: 
“capacidade de pegar desprevenido o oponente ou autoridade e de criar exemplos 
de desordem pública que são custosos aos interesses estabelecidos.”

Além de levar aproximadamente 3.000 pessoas as ruas, os ativistas 

espalharam faixas por toda a serra, visitaram as feiras  de ciência das escolas, e 
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49 O advogado Bonfílio Alvez foi um dos principais articuladores das ações junto a MPE e MPF. Atualmente é 
conselheiro do Comitê de bacias do Alto Tiête e Secretario de Meio Ambiente do município de Caieiras.

50 http://www.premioreportagem.org.br/.

51 Ações jurídicas podem ser consideradas uma importante inovação tática deste ciclo de protesto.



editaram jornal, mídias impressas buscando, através de diferentes suportes, 

informar a comunidade sobre os possíveis impactos do Rodoanel.

Em 24 de novembro de 2003, 20 entidades ambientalistas52 promoveram 

um ato pela conservação da água e dos recursos naturais. A ação fazia parte da 

Campanha "Água Para Vida, Água Para Todos", que a WWF-Brasil estava 

desenvolvendo em todo o país  em defesa dos mananciais. Esta manifestação, 

tornou-se oportuna para o movimento S.O.S Cantareira, a medida que incluía o vôo 

sobre os mananciais secos do atual Sistema Cantareira. 

Nesta ocasião, foram midiatizadas 53  as seguintes demandas do 

movimento ambiental paulista: 1) a criação e aprovação das Leis Específicas dos 

Mananciais; 2) Implantação de programas efetivos de Recuperação e Conservação 

dos Mananciais já existentes; 3) Gestão Integrada entre o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê com o Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, ambas bacias de grande importância para o abastecimento do 

Sistema Cantareira.

4.2.1. Inovações táticas e Oportunidades Políticas

O fato do Sistema Cantareira estar enfrentando uma das piores crises de 

sua história gerava uma situação alarmante em diversas regiões São Paulo, afinal 

metade dos habitantes  da RMSP corriam o risco de ficar sem água conforme é 

possível observar no gráfico a seguir:
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52  ONGs participantes: Acordamairipa, Amar, Fundação SOS Mata Atlântica - Núcleo Pro-Tietê, Grupo Geca, 
Instituto Olhos D´água, Ipeh * Instituto Pedra Grande de Preservação Ambiental, IPEG, ISA * Instituto 
Socioambiental,  SorIbidema * Rio Claro, SOS Cantareira, Sub-Comitê Juquery/Cantareira, Universidade de 
Bragança e WWF- Brasil.

53 Fonte: assessoria de imprensa WWF Brasil http://www.ecopress.jex.com.br/noticias+com+baixa+repercussao/
a+Cantareira+pede+socorro.



Figura 23 - Evolução do nível de armazenamento do Sistema Cantareira. Fonte: Instituto 

Socioambiental

No segundo semestre de 2003, o Sistema Cantareira contava com 

apenas 1,6% de sua capacidade e a represa Jaguari-Jacareí estava praticamente 

seca. Valendo-se da Estrutura de Oportunidades Políticas  - EOPs (Tarrow, Tilly, 

MacAdam, 2001), a partir de 2001, o S.O.S Cantareira muniria-se de inovações 

táticas, ao buscar enfatizar os problemas de escassez dos reservatórios. 

Vão rasgar a serra. O impacto será enorme, com os bota-foras, 
movimentação de terra e desmatamento. E depois serão seis pistas em dois 
sentidos, com barulho, poluição e riscos com cargas perigosas numa área 
rica em cursos de água que alimentam o maior sistema de abastecimento 
da Grande São Paulo [...] O SOS Cantareira vem lutando para reverter este 
quadro caótico sobre os mananciais. A má gestão na política de recursos 
hídricos tem contribuído para absurda perda de 40% desses recursos; 
Queremos investimentos na sua recuperação e não no favorecimento de 
novas grandes obras. A boa gestão terá que estar baseada na 
sustentabilidade (Yuca Cunha Maekawa, coordenadora do SOS Cantareira, 
Folha de São Paulo, 2002).

Este novo ciclo de protestos, organizado pelas novas lideranças do 

movimento S.O.S Cantareira, tomaria como principal bandeira não a preservação da 

RBCV-SP, mas a defesa do Sistema Cantareira pois esta escolha possibilitava uma 

maior fusão entre os interesses das regiões Norte e Sul afetadas pelo Rodoanel, 
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além de um maior apoio de entidades civis e dos  Conselhos de Bacia Hidrográficas 

que já vinham trabalhando sobre o tema da preservação da água 54.

Dessa forma, as  ações coletivas deste novo ciclo de protesto 

apresentaram um repertório contencioso e escolhas táticas que se conectavam com 

quatro EOPs: 1o) O momento eleitoral; 2o) A midiatização do discurso ambientalista 

do Estado; 3o) A escassez de recursos  do sistema Cantareira; 4o) O surgimento de 

um conjunto de novos  espaços e mecanismos para a participação da sociedade civil, 

entre os quais podemos destacar os  Comitês de Bacias hidrográficas e o Ministério 

Público. Aproveitando as quatro EOPs daquele momento, o movimento S.O.S 

Cantareira, de 2000 à 2004, se valeria amplamente dos procedimentos jurídicos e 

das brechas encontradas no próprio cenário institucional brasileiro.

A nova ordem constitucional  produziu o arcabouço jurídico-institucional 
que regulamenta a questão ambiental no país: agências de controle 
ambiental, legislação ambiental  de punição de delitos ambientais e institutos 
legais de mediação e regulação dos conflitos, particularmente o Ministério 
Público; Fóruns participativos de tomadas de decisão [...] A legislação 
ambiental brasileira regula obras com impacto ambiental potencial e prevê 
uma rede institucional  de controle e fiscalização de seu cumprimento. Uma 
dimensão fundamental  a ser considerada é a inclusão do direito a um meio 
ambiente saudável como parte dos direitos “difusos”, coletivos, cujos 
mecanismos de garantia e proteção são a Ação Popular e a Ação Civil 
Pública e uma instituição, o Ministério Público (ALONSO; COSTA; 2000, p. 
15, grifo meu).

A partir desta nova configuração institucional, com o Brasil dividido por 

bacias hidrográficas, a sociedade civil emerge como um ator importante no processo 

de gestão de recursos hídricos, fomentando novas representações políticas 

juntamente com o novo papel representado pelo MPF e MPE junto à proteção dos 

recursos naturais. 

Fazem parte deste arcabouço jurídico-institucional: a Lei Federal 9433/97 

“Lei das Águas” que estabeleceu um marco inicial para implementação dos comitês 

de bacia hidrográficas no Brasil e a regulamentação da ANA (Agência Nacional de 

Águas), cuja missão foi implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (JACOBI, 
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movimento S.O.S Cantareira. Ver: http://pib.socioambiental.org/es/noticias?id=31380



2004). Tal arcabouço jurídico-institucional propiciaria, como diria MUNIZ (2009, p.

191): “transformações na forma e na linguagem de conflitos  sociais e na sua 

institucionalização parcial”.

Muito mais focadas na internalização55 do conflito e no problema da água, 

as lideranças deste ciclo de protesto fizeram pouco uso do ativismo transnacional, 

sendo minimizada a estratégia de pressão dos ambientalistas sobre BID e BIRD, tão 

utilizada pelos “primeiros insurgentes” do movimento durante os ciclos anteriores.

Duas razões podem ser atribuídas à diminuição da influência dos atores 

transnacionais, neste momento do conflito. Além do falecimento da ambientalista 

Vera Lúcia Braga, em 2000, e o consequente afastamento, no momento de luto, de 

seu esposo Mauro Victor56, ambos os principais articuladores da rede transnacional, 

as dificuldades geradas pelos ambientalistas para obtenção de financiamento 

externo levou o Estado a assumir uma postura mais autônoma para realização do 

empreendimento, concentrando mais  energia na obtenção da licença, ao invés de 

anunciar a fonte financiadora, antes mesmo de licenciar a obra. 

4.3. A Avaliação Ambiental Estratégica e a desmobilização do 
Movimento

O MPF identificou a necessidade de um novo desenho institucional para o 

processo de licenciamento e determinou a participação do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O Rodoanel agora 

precisaria de dupla licença ambiental: uma do IBAMA e outra do CONSEMA. 

Tendo em vista a resistência encontrada principalmente no trecho Norte e 

a dificuldade de licenciar os três trechos simultaneamente, o governo do Estado foi 

obrigado a suspender este processo de licenciamento. Contudo, para surpresa de 

todos, já no segundo semestre de 2003, autoridades do Estado anunciaram que 

cada trecho do Rodoanel seria licenciado de forma independente. Fato que teve, 
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56 Como vimos nos capítulos anteriores, toda a rede internacional a favor da RBCV-SP havia sido tecida pelo 
casal.



como veremos, uma repercussão desarticuladora sobre o movimento dos 

ambientalistas das regiões  NORTE/ SUL, que haviam se unido para enfrentar o 

Rodoanel. 

A retomada do processo de licenciamento ocorreu quando o governo do 

Estado apresentou um documento denominado Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE). O objetivo da AAE era avaliar a viabilidade ambiental do RMC, bem como 

sua implementação gradativa por trechos, num horizonte de quinze anos. 

A “Avaliação Ambiental Estratégica” foi analisada por uma Comissão 

Especial de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e pelo CONSEMA (Conselho 

Estadual de Meio Ambiente de São Paulo) em três  reuniões realizadas em menos de 

um mês. Por fim, esta Comissão Especial e o CONSEMA concluíram que o 

licenciamento por trechos seria viável, como ocorreu com o trecho Oeste.

AAE é o nome que se dá às  formas de avaliação de impactos ambiental 

(AIA) mais amplas que as dos projetos individuais, com o objetivo de pré-avaliar os 

impactos ambientais gerados por políticas, planos e programas governamentais. 

Uma das definições mais conhecidas para AAE é:

um processo sistemático para avaliar as consequências ambientais de uma 
política, plano ou programa propostos, de modo a assegurar que elas sejam 
plenamente incluídas e adequadamente equacionadas nos estágios iniciais 
mais apropriados do processo decisório, com o mesmo peso que 
considerações sociais e econômicas (SANCHEZ, 2010, p.1). 57
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57  SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação ambiental estratégica e sua aplicação no Brasil. Disponível em: <http://
www.iea.usp.br/iea/aaeartigo.pdf>, acesso em: 28/09/2010. p. 1.



QUADRO 1 - Algumas diferenças fundamentais entre AAE e AIA de projetos

Em AAE Em AIA de projetos
A perspectiva é estratégica e de longo prazo A perspectiva é de execução e de curto e médio 

prazo
O processo é cíclico e contínuo O processo é discreto, motivado por propostas 

concretas de intervenção
Não se procura saber o futuro, o objetivo é 
ajudar um futuro desejável

O projeto de intervenção tem que ser conhecido com 
o nível de pormenor adequado

A definição do que se pretende fazer é vaga, a 
incerteza é enorme e os dados são sempre 
muito insuficientes

A definição do que se pretende fazer é relativamente 
precisa e os dados são razoavelmente disponíveis 
ou podem ser recolhidos em campo

O seguimento da AAE faz-se através da 
preparação e desenvolvimento de políticas, 
programas e projetos

O seguimento da AIA faz-se através da construção e 
exploração do projeto

A estratégia pode nunca vir a ser concretizada 
uma vez que as ações previstas em planos e 
programas podem nunca ser executadas

Os projetos sujeitos a AIA são executados, uma vez 
assegurada a sua viabilidade ambiental

Fonte: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário, 2007, apud MACIEL, 2010.

As críticas dos ambientalistas à AAE são contundentes:

“A Avaliação Ambiental  Estratégica, sem metodologia consagrada, 
apresentada de forma simplista. Mesmo assim, a AAE sacralizada no 
Consema pela maioria governamental a medida em que segmentou o 
licenciamento por trechos e retirou a possibilidade de avaliação de impacto 
de forma integrada. As sinergias e cumulatividades dos impactos, inclusive 
os indutores de crescimento, foram minimizados e amenizados em trocas 
por mudinhas. Ecossistemas complexos foram destruídos no sul, numa 
barganha medíocre por mudas, embrulhada na promessa, inócua para a 
biodiversidade, de um plantio superior à área devastada. Assistimos à 
derrubada das matas do sul e do leste, o corte raso da morraria e o 
aterramento das principais represas, Billings e Guarapiranga.” (CONTRA 
RIMA, 2010 p. 04)

Munido da AAE, o governo elegeu como prioridade a implementação da 

trecho Sul do Rodoanel que facilitaria o acesso ao porto de Santos. Nesta 

perspectiva, a construção do trecho Norte, que era a prioridade do Governo até 

então, deveria ter seu processo adiado por muitos anos. 

De fato, o governo já havia identificado que o principal foco de resistência 

ao empreendimento não era o trecho Sul, pelo contrário, as prefeituras da região do 

ABC pressionavam o Estado para o início imediato das obras58. Na alça Sul, 

confirmou-se a previsão de que as resistências seriam contornadas pela oferta de 

mais medidas compensatórias.
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Ainda no 2° semestre de 2003, o DERSA apresentou um EIA exclusivo do 

Trecho Sul. Este EIA foi considerado insuficiente ao CONSEMA que deferiu a licença 

prévia do trecho Sul para somente concedê-la em 12/02/2006 com base em um EIA 

do Trecho Sul modificado. 

O processo de licenciamento do Trecho Sul modificado do RMC envolveu 

a realização de setes audiências públicas, sendo emitida a Licença Prévia 

00935/06, atestando a viabilidade ambiental do empreendimento. A construção do 

Trecho Sul, com 57 km de extensão, foi iniciada em 19 de setembro de 2006 e 

representou investimentos de aproximadamente R$ 4 bilhões, sendo R$ 500 milhões 

despendido com o cumprimento das exigências ambientais. 

O foco no trecho Sul, fez com que muitos voluntários que militaram 

exaustivamente durante os últimos anos no S.O.S Cantareira abandonassem a 

militância e fossem cuidar de suas vidas, deixando para ONGs profissionais, como 

S.O.S Mata Atlântica, ISA e PROAM a tarefa de brecar o Rodoanel no trecho Sul:

“A reação ambientalista da região da Cantareira desmobilizou-se, pois não 
se viu mais ameaçada, e a grande resistência se travou na região sul. É 
preciso esclarecer que por diversas vezes alertei  as entidades do norte, que 
estávamos combatendo todos pela preservação da Cantareira, mas que 
estas deveriam apoiar o movimento de resistência contra o trecho sul. Mas 
de fato isso não ocorreu, com pouquíssimas excessões, como a presença 
do Dr. Bonfiglio, que nos assistiu até o último pedido de cassação de 
audiência pública por liminar.” (BOCUHY, 1999, presidente do PROAM-
Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental) 59

 Sem a insistente, competente e dedicada militância dos ambientalistas da 

Cantareira, o movimento contra o Rodoanel se enfraqueceu, após a fragmentação 

do licenciamento proposta pela AAE. Ao contrário do que poderíamos supor, o poder 

de negociação de grandes ONGs junto ao Estado resumiu-se ao incremento das 

compensações ambientais. Dessa forma, a estratégia do governo de realizar AAE foi 

bem sucedida, a medida que serviu para desmobilizar o movimento pelo traçado 

Zero.
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CONCLUSÃO PARTE 1 

Os debates públicos relacionados à crise do Sistema Cantareira e o 

repertório adotado pelo Movimento S.O.S Cantareira, a partir de 2002, serviram para 

reforçar, perante à opinião pública, a existência de problemas ambientais 

relacionados ao anel viário, estimulando um processo contencioso envolvendo 

disputas técnicas e políticas (contentious potitics). 

O conceito de repertório aqui empregado, a partir da definição de Tilly 

(1995, p. 26) trata-se de: “um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, 

compartilhadas e postas em ação por meio de um processo relativamente deliberado 

de escolha”.

A bandeira em favor dos recursos hídricos demonstrava ser o melhor 

caminho para o S.O.S Cantareira, pois, além de pegar o inimigo desprevenido, o 

tema tornava-se sensível à toda sociedade, dada a visão predominantemente 

utilitária sobre os recursos hídricos, plenamente adaptada à sociedade urbana de 

consumo. 

 Nesta primeira parte da dissertação, nossa análise sobre o repertório, 

estratégias e EOPs dos ciclos de protesto esteve fundamentada no arcabouço 

teórico e metodológico dos autores  McCarthy, Tarrow e Tilly (2001). Como é possível 

visualizar na figura a seguir extraída do livro Dynamics of Contention (2001), sob o 

ponto de vista de sua dinamicidade, o repertório dos movimentos está sempre 

relacionado aos grupos de interesses e às suas interpretações a cerca da situação 

contenciosa.
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Figura 24 - Clássica agenda dos movimentos sociais (contestação política). Fonte: Dynamics of 
Contention McCarthy, Tarrow e Tilly (2001).
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Segundo Alonso (2009), a Teoria do Processo Político (TPP) diferencia-se 

da Teoria de Mobilização de Recursos (TMR)60, a medida que a última valoriza mais 

os Recursos Materiais disponíveis para ativistas do que as Estruturas de 

Oportunidades Políticas (ALONSO, 2009).

A TMR, portanto, avalia os movimentos sociais igualando-os a um fenômeno 
social como outro qualquer, dotado das mesmas características que os 
partidos políticos, por exemplo. A explicação privilegia a racionalidade e a 
organização e nega relevo a ideologias e valores na conformação das 
mobilizações coletivas (ALONSO, 2009, p. 53).

Vale ressaltar que tanto a Teoria do Processo Político (TPP) quanto a 

Teoria dos Novos Movimentos  Sociais (TNMS)61 nasceram do desgaste dos debates 

a cerca da ação coletiva sendo protagonizada por um “sujeito histórico universal” 

dentro de um contexto revolucionário. Ao invés disso, estas Teorias  explicam as 

ações coletivas  e a contestação política pela atuação de sujeitos insatisfeitos  dentro 

de diferentes estruturas políticas e de dominação e poder, não só econômico.

A maior parte dos  ambientalistas quando entrevistados declararam que, 

tendo em vista o grande envolvimento dos moradores e sua capacidade de 

liderança, as grandes ONGs ambientalistas, ou Kings Ongs como alguns 

ambientalistas se referem a elas, desempenharam um papel não substancial para a 

constituição das bases do movimento S.O.S Cantareira, desempenhando mais um 

papel institucional do que de articulação da campanha que ganhou as ruas. Dessa 

forma, os cidadãos comuns, de fora do mundo da política, encontraram espaços 

para participação associando-se, não às ONGs, mas ao ativismo local das escolas, 

igrejas e associações de bairro. 

Durante o processo contencioso, em conflito com o Estado, e somente 

através dele, podemos observar a formação de um ator coletivo, indivíduos 

envolvendo-se através da solidariedade entre vizinhos, do sentimento de 

pertencimento e toda sorte de elementos identitários e territoriais que ligam novos 

indivíduos à uma categoria (TIILLY, 1978).  O que confirma a tese de Tarrow (2009) 

de que nos movimentos sociais é comum existir uma espécie de síntese entre 
identidade e interesse.
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61 Allan Tourraine é teórico dos NMS (Novos Movimentos Sociais).



 Segundo Ferreira (1999), é justamente a partir da fusão entre interesses 

privados e coletivos que o ambientalismo começa a emergir no seio das classes 

médias intelectualizadas dos grandes centros urbanos esboçando intenções mais 

amplas de se opor ao modelo de sociedade predatória e desenvolvimentista.

 Apesar do processo de institucionalização do movimento e de sua aliança 

com Estado (a partir da declaração da RBCV-SP), podemos afirmar que o 

movimento não perdeu as  características populares presente em sua origem, sendo 

efetivamente um movimento de contestação política protagonizado por moradores 

voluntários, constituído basicamente, a partir do trabalho das associação de 

moradores dos anos 80 em fusão com o ambientalismo pioneiro dos anos 70.

Em todos os momentos de confronto político estudados, aqui chamados 

de ciclo de protestos, os manifestantes buscaram superar e combater a linguagem 

reconhecida no diálogo tradicional com o Estado (TELLES, 1994), constituindo uma 

agenda própria capaz de traduzir para linguagem do direito e da justiça ambiental os 

dramas públicos e privados vivenciados pelas comunidades diretamente afetadas 

pelo Trecho Norte do empreendimento Rodoanel Mário Covas.
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Parte II 
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Introdução à Ecologia Política e aos conflitos socioambientais

Ao nosso ver, a ambientalização dos discursos62 e o envolvimento dos 

cidadãos comuns em ações coletivas e audiências públicas representam um salto 

qualitativo para participação popular e para o exercício da cidadania. Todavia,  a 

participação cidadã em conflitos socioambientais sempre está relacionada a um 

grande leque de aprendizagens, interpretações e decisões diante de fatos políticos e 

arbítrios do poder público. Dessa forma, não só na Cantareira como em outras 

regiões florestais brasileiras, o fluxo constante de linguagem e ação entre os 

movimentos ambientalistas e movimentos populares urbanos  tem enveredado 

formas de resistência locais em intercâmbio com resistências globais, inseridas na 

práxis da Ecologia Política. 

Antes de iniciarmos a segunda parte desta dissertação, que tratará do 

momento atual dos conflitos socioambientais da Cantareira, faremos uma breve 

introdução teórica sobre a Ecologia Política e seu principal objeto de estudo: os 

conflitos socioambientais.

Segundo MARTÍNEZ (2007), a Ecologia Política foi um novo campo criado 

por geógrafos, antropólogos e sociólogos ambientais  para estudar conflitos 

ecológicos distributivos “a partir de estudos de casos locais pela geografia e 

an t ropo log ia ru ra l , (es tá ) ho je es tend ido aos n íve i s nac iona l e 
internacional” (MARTÍNEZ, 2007, p. 110). 

A Ecologia Política tornou-se um referencial teórico, uma ferramenta de 
análise para o estudo de problemas socioambientais no contexto político, 
focalizando a identificação dos atores ambientais e seus interesses específicos.

A análise inclui as interdependências e divergências entre os atores nos 
diferentes níveis no eixo global-local, assim como as diferentes 
racionalidades que orientam suas ações e, finalmente, os impactos de tais 
ações na configuração do meio ambiente no local (LASCHEFSKI e COSTA, 
2008, p. 308, grifo meu).
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Para Ecologia Política, diferentes racionalidades têm como local 
privilegiado de observação e análise as arenas políticas e públicas (fóruns, 
conselhos, audiências, reuniões comunitárias, e etc.), onde atores sociais, sujeitos 
políticos, de diferentes grupos de interesse debatem e argumentam sobre diferentes 
lógicas de uso e ocupação do espaço, bem como sobre os impactos gerados no 
meio ambiente e nas populações humanas.

Interessa-nos, sobretudo, analisar aqui: Como, em contato com o 

movimento ambientalista em prol de florestas  urbanas, moradores da Cantareira, 

direta ou indiretamente afetados pela obra, tornaram-se ativistas ambientais, 

enveredando formas de resistência e assimilando novas identidades territoriais 

pautadas pelo ambientalismo? Como situações  contenciosas  que incluem 

descolamentos compulsórios 63 em massa entram em conexão com a agenda dos 

movimentos ambientais? De fato existe uma conexão histórica? 

Sob o arcabouço teórico da Ecologia Política, neste estudo de caso, 

pretendemos elucidar como conteúdos eminentemente sociológicos e antropológicos 

relacionados as populações lindeiras às florestas urbanas e problemas ligados ao 

planejamento territorial contribuem para a discussão sobre os conflitos  distributivos 

no seio da sociedade urbana/industrial.

Os chamados conflitos distributivos, ou simplesmente conflitos 

socioambientais, refletem os dilemas provocados pela diminuição da disponibilidade 

dos recursos naturais, bem como as tensões provocadas pela diminuição da 

qualidade vida, devido ao duplo processo urbanização/industrialização e seus 

decorrentes impactos socioambientais.

Alonso & Costa (2000) defendem que o conceito de conflitos 

socioambientais integra itens relacionados aos impactos “ambientais” aos conflitos 

sociais. Problemas como poluição do ar, das águas e do solo foram integrados às 

questões que a sociologia nomeava, até os  anos 70, como “problemas 

sociais” (saneamento, moradia, saúde e uso da terra). 
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seus lugares históricos de ocupação imemorial ou datada,  mediante constrangimentos, inclusive físicos, sem 
qualquer opção de se contrapor e reverter os efeitos de tal decisão, ditada por interesses circunstancialmente 
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Tal divisão, durante muito tempo, tornou-se paradigmática e alimentou, 

principalmente, no então chamado Terceiro Mundo, a crença de que o ambientalismo 

era uma forma de neocolonialismo que interessava apenas à burguesia e desviava o 

foco dos problemas relacionados à pobreza. O advento da Ecologia Política64  e, 

mais recentemente, do “Ecologismo dos Pobres”, identificado por Martínez (2007) 

nos movimentos por Justiça Ambiental, têm sido responsáveis pela transformação 

desta visão sobre o ambientalismo. 

Por justiça ambiental, portanto, passou-se a entender, desde as primeiras 
lutas que evocam tal  noção no início dos anos 80, o conjunto de princípios 
que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, 
raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional  de degradação 
do espaço coletivo. Complementarmente, entende-se por injustiça ambiental 
a condição de existência coletiva própria a sociedades desiguais onde 
operam mecanismos sociopolíticos que destinam a maior carga dos danos 
ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, 
populações de baixa renda, segmentos raciais discriminados, parcelas 
marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania (ACSELRAD; 
HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 9)

Na opinião dos autores acima citados, embora não seja frequentemente 

cunhado o termo “justiça ambiental” no Brasil, os  conflitos socioambientais aqui 

perduram há muitas  décadas. Acrescentamos que, não só em ecossistemas como a 

Amazônia, mas em regiões serranas de grandes florestas urbanas como a 

Cantareira, Tijuca, Serra do Mar, Mumbai (na Índia) encontramos populações com 

um histórico bastante sensível de injustiça ambiental envolvendo famílias residentes 

no entorno, muitas delas retirantes  de outras regiões, refugiadas das injustiças 

ambientais sofridas  no campo. Ao observar estas  dinâmicas territoriais, torna-se 

possível ir além dos conflitos socioambientais envolvendo populações rurais e 

tradicionais  como seringueiros, indígenas, quebradeiras de côco, para estudarmos 

relevantes casos de injustiça ambiental no Estado de São Paulo, entre os quais, 

podemos citar, não só o emblemático caso do pólo petroquímico de Cubatão, mas, 

na Cantareira, o distrito da Brasilândia, sensivelmente estigmatizado pela 

degradação provocada por lixões clandestinos e pelo despejo de materiais tóxicos.

LITTLE (2006, p.91), classifica os conflitos socioambientais em três 

grupos: 1) Conflitos em torno da disputa pelo controle sobre os recursos naturais, 
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tais  como disputas  sobre a exploração ou não de um minério, da pesca, do uso dos 

recursos hídricos, florestais etc.; 2) Conflitos em torno dos impactos sociais e/ou 

ambientais, gerados pela ação humana, tais como a contaminação dos rios e do ar, 

o desmatamento, a construção de grandes barragens hidrelétricas e grandes obras 

de infra-estrutura urbana; 3) Conflitos em torno de valores culturais e modo de vida, 

isto é, conflitos envolvendo o uso e os serviços ambientais.

Com a instalação de uma rodovia tipo 0, a frequente incidência de 

acidentes e atitudes criminosas envolvendo o despejo ilegal de cargas tóxicas só 

intensifica a ocorrência dos conflitos  tipo 2. Todavia, na Cantareira, podemos 

encontrar um pouco destes três tipos de conflitos socioambientais sobre os  quais 

nos fala Little. Afinal, os conflitos da Cantareira, além de envolverem a 

desapropriação de comunidades de seus territórios, expõem distintas cosmovisões 

sobre a floresta e disputas acirradas pelo domínio e controle da natureza. 

O antropólogo Paul Little (2006) propõe como método de análise a 

etnografia dos conflitos socioambientais, que enfatiza a necessidade de identificação 

dos interesses e reivindicações em torno dos recursos naturais e do território e de 

levantamento das interações entre atores sociais dentro de arenas políticas, o que 

estas arenas bastante relevantes ao campo de estudo da Ecologia Política.

Todo esse processo é sediado no “sistema de arenas públicas”, onde estão 
em curso as atividades reivindicatórias de grupos, o trabalho da mídia, a 
criação de novas leis, a divulgação de descobertas científicas, os litígios e a 
definição de políticas públicas. Nota-se, portanto, que o sistema de arenas 
públicas constitui-se simultaneamente, em espaço de ação e de debate. Na 
dinâmica que envolve a complementaridade dessas duas dimensões, ocorre 
o processo de definição dos problemas sociais e dos temas emergentes e 
salientes (FUCKS, 1998, pg. 89). 

Para Little, o mapeamento destas interações ajuda o pesquisador a 

entender a dinâmica própria de cada conflito. Ao analisar as variadas táticas e 

estratégias utilizadas pelos grupos sociais, torna-se possível identificar as 

possibilidades de resolução ou de aparecimento de novos conflitos. A seguir, Little 

esclarece sua etnografia e seu conceito de cosmografia:

...os saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente criados e 
historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e 
manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de 
propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, 
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a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 
dá ao território e as formas de defesa dele (LITTLE, 2002, p.4).

Nesta segunda parte da dissertação, nosso enfoque metodológico será a 
etnografia dos conflitos socioambientais com base na técnica de pesquisa-
participação. Diferentemente da primeira parte, onde me baseio em pesquisa 
bibliográfica e documental, além das entrevistas com militantes para a reconstrução 
historiográfica dos primeiros ciclos de protesto da Cantareira, ao estudar o momento 
atual do conflito, tive a oportunidade de participar diretamente de audiências, 
pareceres técnicos65, passeatas e micromobilizações. Sobretudo, esta experiência 
foi riquíssima para o mapeamento das interações que variados grupos (Povos da 
Biosfera) mantém com seu respectivo território. 

O estudo das lutas contemporâneas planetárias sobre os recursos naturais, 
como a ecologia política propõe fazer, aumenta a importância de incorporar 
outros níveis de articulação e análise (Bennett,1976) e entender melhor os 
chamados “povos da biosfera66” (Dasmann, 1988) com seus impactos 
socioambientais inéditos. [...]. A etnografia dos conflitos socioambientais 
difere da etnografia tradicional  em vários aspectos essenciais. Primeiro, o 
foco da etnografia não é o modo de vida de um grupo social, mas tem como 
seu objeto principal a análise dos conflitos socioambientais em si  e as 
múltiplas interações sociais e naturais que os fundamentam. Segundo, não 
trata de um único grupo social, mas tem que lidar simultaneamente com 
vários grupos sociais. Terceiro, o escopo geográfico é rara vez limitado ao 
âmbito local  do grupo, já que incorpora vários níveis de articulação social 
(LITTLE, 2006, p. 92-93).

 
Uma das  minhas contribuições durante o confronto político foi promover 

publicamente um “lugar de memória”67  afetado pelo Rodoanel. A chamada Vila 

Histórica Cantareira, localizada no Clube da SABESP, corria o risco ter um viaduto 

sobre ela. Através de um processo de mobilização e da elaboração de um dossiê, 

tornou-se possível alterar parcialmente o traçado e reivindicar a necessidade de 

tombamento das relíquias históricas e arqueológicas68 presentes no local.
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65 Em 2010, participei do GT para elaboração do parecer do bureau da RBCV-SP sobre o trecho Norte.

66  Notem que o conceito de povos da Biosfera de Dasmann é bastante amplo por abranger a pluralidade de 
grupos humanos que habitam a biosfera, ao invés da especificidade de um grupo ou comunidade local.

67 Sobre o conceito de lugares de memória ver NORA [1984] 1993. 

68 Primeiro reservatório de água de São Paulo e estação Final do Tramway Cantareira.



Capítulo 5

S.O.S CANTAREIRA (parte 2) 
Comunidades afetadas e o 

Papel do Estado
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5.1. O Retorno do Traçado ao Sul da Cantareira

Apesar de alguns ativistas terem alimentado a esperança de que o 

Rodoanel seria uma “rodoferradura69” ou ainda de que a ligação norte seria feita 

através da rodovia D. Pedro I, a partir de 2010, sua construção seria uma das 

prioridades na agenda do Governo Alckimim, juntamente com um roll de obras de 

infra-estrutura importantes para realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014.

Após o silêncio de 6 anos em relação ao Trecho Norte, em 2010, a 

retomada do processo de licenciamento e a apresentação do traçado preferencial 

pelo DERSA trouxe grande repercussão entre os ambientalistas e comunidades 

lindeiras ao PEC. O retorno do traçado ao Sul da Cantareira, ainda que acalmasse 

os ânimos dos conservacionistas e dos moradores de condomínios, foi uma infeliz 

notícia para a população  dos bairros da zona norte de São Paulo Guarulhos.

Em síntese, a alternativa intermediária apresentada em 2002 que 

passaria ao norte do PEC foi refutada pelo novo EIA elaborado pelo DERSA, dando 

lugar à alternativa inferior, ao sul do PEC, que passaria por áreas rurais, urbanas  e 

peri-urbanas da zona de amortecimento do PEC, entre elas, o distrito do Tremembé, 

berço do movimento ambiental e das ações coletivas em prol da Cantareira.70 

Apesar do grande impacto socioambiental deste traçado, o DERSA, em 

seu EIA, defende a chamada alternativa inferior (ou diretriz interna) pelos  seus 

“benefícios ambientais” em detrimento do traçado proposto em 2002 (diretriz 

intermediária). 

A diretriz Intermediária atravessa aproximadamente 1400 metros do Parque 
Estadual  de Itaberaba71, com segmentos variados que incluem parte de um 
viaduto (150 m), um pequeno segmento em corte com cerca de 200 m de 
extensão, e parte de um túnel (1050 m). A magnitude dos impactos diretos 
sobre esta UC, principalmente os relacionados ao meio biótico, variam de 
acordo com o tipo e a extensão das intervenções propostas. A necessidade 
de supressão de vegetação e os impactos relacionados ao fluxo dos 
diversos componentes da fauna nativa no interior desta UC ocorrerão no 
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69  Em uma entrevista realizada em 11/03/2008 para o Jornal da manhã da Rádio Bandeirantes, o governador 
José Serra declarou que o Rodoanel não seria mais Rodoanel, e sim RODOFERRADURA. 

70 O traçado Norte de 2010 possui grande semelhança com projeto original da VPM de 1989 . Ver pág. 42.

71  Em 2009 o governo congelou uma grande área ao norte do PEC fazendo a ligação com a Serra da 
Mantiqueira. Com aproximadamente 29.000ha, esta área denominada Contínuo Cantareira propôs deu origem 
2010 a quatro Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual de Itaberaba, o Parque Estadual de 
Itapetinga, o Monumento Natural de Atibaia e a Floresta Estadual de Guarulhos.



entorno do emboque do túnel  e no segmento da rodovia em superfície com 
corte/aterro, além dos caminhos de acesso. A Alternativa Preferencial 
Interna possui  eixo que não afeta diretamente nenhuma UC de proteção 
integral. Intercepta o território do PEC por meio de túneis, não demandando 
intervenções ou obras no seu interior. No trecho de Guarulhos, a diretriz sul 
também tangencia o limite norte do Parque Municipal  do Cabuçu e o limite 
sul  do Parque Natural Municipal  Sítio da Candinha, além de atravessar 
longitudinalmente a área proposta para implantação da APA Cabuçu - 
Tanque Grande. Considerando as diferenciações das alternativas quanto ao 
tipo e porte das interferências sobre unidades de conservação de proteção 
integral, conclui-se que a Alternativa Preferencial Interna apresenta-se como 
a de menor impacto (EIA - Trecho Norte Rodoanel Mário Covas, Vol. II, 
2010, p. 97). 

Por fim, o DERSA, assessorado pela JGP Consultoria e Participações 

Ltda.72 propôs que o trecho norte tivesse 44km de extensão, 6 túneis, 21 viadutos e 

outras obras de arte até chegar ao aeroporto de Guarulhos e ao município de Arujá, 

fazendo a interligação das rodovias  Presidente Dutra e Anhanguera. Segundo do 

RIMA (2010), tal traçado tornaria necessária a remoção de cerca de 4.200 

edificações caracterizadas por moradias irregulares, regulares, comércios e 

equipamentos. Os distritos de Brasilândia e Jaraguá (TAIPAS) concentrariam o maior 

número de remoções, bem como o maior número de assentamentos considerados 

irregulares, perfazendo um total de 1.500 remoções nesses dois distritos.

5.2. Comunidades afetadas

A traçado apresentado afetaria diretamente as comunidades do bairros 

de: Vila Rica, Jardim Corisco, Jardim Peri, Tremembé, Vila Albertina, Parada de 

Taipas, Vila Brasilândia, Jardim Damasceno, Jardim Paraná, Jardim Vista Alegre, 

Condomínio Itabira, Vila Nova Cachoeirinha, Pedra Branca, Jardim Itatinga, Jardim 

Antártica, Horto Ipê, Jardim Ibiratiba, Sitio Santa Maria, Jardim Harmonia, Vila 

Santos, Jardim Três Cruzes, Invernada, Fortaleza, Jardim Acácio, São João e 

Cabuçu, dos município de São Paulo e Guarulhos. 
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Passando por diversos bairros de baixa renda e pouca infra-estrutura 

urbana, a alternativa “inferior” do traçado norte do RMC, por fim, acabará por 

atravessando toda a zona de amortecimento ao Sul do PEC e interferindo em 

regiões ocupadas por favelas e áreas de proteção ambiental (como APAs, ZEPAMs), 

afetando, principalmente, cidadãos pobres, pequenos proprietários rurais em 

situação imobiliária irregular e com pouca ou nenhuma capacidade de representação 

jurídica diante de um conflito desta natureza. 

A seguir apresentaremos quadros  sinóticos que expõem, de maneira 

sucinta, o perfil, as estratégias, as alianças e os principais impactos temidos pelas 

comunidades afetadas, que fizeram-se presentes durante o processo de 

licenciamento. A intenção é revelar como, a partir dos conflitos socioambientais 

decorrentes do deste Grande projeto urbano, se constituiu e uma rede popular do 

ambientalismo urbano, atuante em uma arena política que discute a grande 

diversidade de usos e ocupações da Serra da Cantareira, o futuro da RBCV-SP e de 

um território social marcado por desigualdades agudas e comportamentos variáveis 

em relação ao Meio Ambiente.
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5.2.1 Quadros Sinóticos das Comunidades afetadas

Quadro 2 - Córrego Guaraú, Jd. Pery e Zona de Amortecimento PEAL (São Paulo)

PERFIL COMUNIDADE ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO 

Comunidade de baixa renda

Número de desapropriações:120 famílias

Tipos de moradias: Construções irregulares em áreas de risco. 
residencias classe média -baixa.

Campanha dos moradores do Jd Pery. Robinson Dias e

R e p e r t ó r i o d e m o b i l i z a ç ã o : 
passeatas, abaixo assinado, vídeos 
denúncias, car toons, a l ianças 
políticas e etc. 

Alianças: Movimento ambientalista 
do Tremembé, Frente Parlamentar 
contra o Traçado do Rodoanel, 
Centro Comunitário Nossa Senhora 
da Aparecida, Associação Unidos na 
Luta pela Igualdade. 
B l o g s : h t t p : / /
motopropio.blogspot.com.br

Comunidade de baixa renda

Número de desapropriações:120 famílias

Tipos de moradias: Construções irregulares em áreas de risco. 
residencias classe média -baixa.

Campanha dos moradores do Jd Pery. Robinson Dias e

Impactos: 
Além dos moradores que serão 
“reassentados” do córrego Guaraú 
(Jd. Pery), moradores do entorno do 
PEAL e Pedra Branca criticam a obra 
pela perda de qualidade de vida do 
entorno e os riscos ambientais, entre 
os quais destacamos: Poluição 
sonora, degradação de cachoeiras e 
espaços de lazer, possibilidade de 
risco ao abastecimento d’água ETA 
GUARAU. 
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Quadro 3 - Fazenda Santa Maria - Distrito Tremembé (São Paulo)

PERFIL COMUNIDADE TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

Agricultores tradicionais (idosos) ou comunidade de baixa renda 
que aluga chácaras para moradia.

Propriedades agrícolas, chácaras arrendadas da família 
paulistana quatrocentona Alcântara Machado.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo 05/08/2012

Alianças: sem alianças totalmente 
subserviente à generosidade do 
proprietário da terra 

Agricultores tradicionais (idosos) ou comunidade de baixa renda 
que aluga chácaras para moradia.

Propriedades agrícolas, chácaras arrendadas da família 
paulistana quatrocentona Alcântara Machado.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo 05/08/2012

Impactos: Desapropriação de 
famílias agricultores tradicionais 
algumas que alugam terras há 80 
anos;
• Descontinuição do programa da 

Linha Verde da SVMA implantado 
na região com objetivo de 
identificação do patrimônio 
histórico e ambiental da fazenda 
Sta. Maria;

• Impacto sobre a rica fauna e flora 
da região.

Desapropriações: Sem 
informações detalhadas, pois trata-
se de uma só propriedade com 
diversos arrendatários. 
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Quadro 4 - Comunidades Vila Rica e Jd. Corisco - Distrito Tremembé (São Paulo)

PERFIL COMUNIDADE TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

Comunidade de classe média e baixa 

Vila Rica: Construções irregulares sobre terreno de um só 
proprietário, sem escritura. 

Fonte: Blog S.O.S Cantareira (ZN na Linha)

Repertório de mobilização: 
Participação ativa no Movimento 
S.O.S Cantareira. Encontros locais, 
participação em passeatas, 
audiências públicas.
 
Alianças: Grupo de ambientalistas , 
comissão direitos humanos, 
Comissão Meio Ambiente OAB

Comunidade de classe média e baixa 

Vila Rica: Construções irregulares sobre terreno de um só 
proprietário, sem escritura. 

Fonte: Blog S.O.S Cantareira (ZN na Linha)

• Impactos: Indenizações que não 
incluem o valor do terreno. 

• Perda das qualidades ambientais 
locais com a rodovia com os 
desmatamentos previstos na 
região.

• Apesar de terem conseguido 
impedir a demolição da Escola 
Estadual Brigadeiro Hélio Franco, 
as crianças terão que estudar ao 
lado da rodovia.

• Riscos de saúde dos moradores, 
devido à proximidade da 
comunidade com a obra.
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Quadro 5 - Jardim Damasceno - Chiqueirão, Jd. Paraná, Vila Nova Esperança, 
Piscinão Bananal e Vila Dionísia. Distrito Brasilândia73 (São Paulo)

PERFIL COMUNIDADE TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

Comunidade com o mais baixo IDH da zona norte de SP, na qual 
predominam migrantes de regiões rurais e afrodescedentes de 
baixa renda. Apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade 
juvenil do Estado. 

Tipo de Moradia: Construções irregulares, o distrito da Brasilândia 
sofre com a falta de saneamento e infra-estruturas urbana. 
Moradias irregulares em invasões nas áreas de mata da Serra da 
Cantareira. Criação de porcos apresentando grande risco de 
contaminação das nascentes.

Fonte: Blog Arquitetura na Favela Projeto Chão Dr. Cecília Morais 
(FAU- USP)

Alianças: Apoio de Igreja local, 
Ongs locais e Movimento de 
Moradia, Projeto Chão 
(Faculdade de Arquitetura da 
USP), Associação Cantareira, 
Movimento Ousadia Popular, 
Arte na Rua, Projeto Saci, entre 
outros. 
Blog: http://
arquiteturanafavela.blogspot.co
m.br

Comunidade com o mais baixo IDH da zona norte de SP, na qual 
predominam migrantes de regiões rurais e afrodescedentes de 
baixa renda. Apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade 
juvenil do Estado. 

Tipo de Moradia: Construções irregulares, o distrito da Brasilândia 
sofre com a falta de saneamento e infra-estruturas urbana. 
Moradias irregulares em invasões nas áreas de mata da Serra da 
Cantareira. Criação de porcos apresentando grande risco de 
contaminação das nascentes.

Fonte: Blog Arquitetura na Favela Projeto Chão Dr. Cecília Morais 
(FAU- USP)

Impactos temidos:

• Reassentamento com base na 
indenizações de R$1.500 à R
$5.000,00 induzindo novas 
ocupações na Serra da 
Cantareira. 

• Com a instalação do RMC, os 
parques Bordas da Cantareira, 
planejados pela Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente, 
estariam em baixo de viadutos 
do Rodoanel.
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73 “O distrito de Brasilândia terá o maior número de remoções deste trecho da obra. A estimativa de remoções de 
moradias irregulares é de 542 e 40 moradias regulares; 63 comércios, 3 equipamentos, e 11 edificações de uso 
Rural,  num total de 657 edificações. Esse número ainda pode aumentar para 836 remoções já que 179 moradias 
estão localizadas sobre o futuro Túnel 2 do Rodoanel no Jardim Paraná” (ANGILELI, 2012, p.144).



Quadro 6 - Condomínio Itatinga - Bairro Pedra Branca - São Paulo

PERFIL COMUNIDADE ESTRATÉGIA DE 
ORGANIZAÇÃO 

Comunidade de mais alta renda afetada pelo traçado 

500 moradores com alto nível de escolaridade e renda

Tipo de moradia: Condomínio de alto padrão

Fonte: Blog S.O.S Cantareira (Zn na Linha)

Repertório de mobilização: 
Contratação de advogados e 
peritos em engenharia para 
contestação do EIA/RIMA do 
DERSA, apresentação de relatório 
ao CONSEMA. Enfrentamento 
público com tomadores de 
decisão.

Comunidade de mais alta renda afetada pelo traçado 

500 moradores com alto nível de escolaridade e renda

Tipo de moradia: Condomínio de alto padrão

Fonte: Blog S.O.S Cantareira (Zn na Linha)

Impactos: Não serão 
desapropriados mas muito 
próximos ao Rodoanel temem: 
• Alteração da estabilidade nas 

encostas dos túneis
•  Risco de contaminação do solo 

e acidentes operacionais
•  Impacto na qualidade do ar na 

construção
•  Impacto na qualidade do ar 

durante a operação
•  Perda irreversível da reserva 

florestal no condomínio
•  Afugentamento da fauna
•  Modificações no padrão de 

distribuição do tráfego durante a 
construção

•  Aumento da circulação de 
veículos pesados na malha 
viária durante a construção

•  Alterações urbanísticas
•  Alterações no valores 

imobiliários
•  Aumento dos níveis de ruído.
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QUADRO 7 - Distrito Cabuçu (Guarulhos) 

PERFIL COMUNIDADE ESTRATÉGIAS DE 
ORGANIZAÇÃO 

Comunidade peri-urbana de baixa renda com forte sentido de 
territorialidade e identidade local.

Fonte: Valor Econômico

Repertório de mobilização: 
P a r t i c i p a ç ã o e m a b a i x o 
assinados e passeatas, Criação 
da Área de Proteção Ambiental 
(APA Cabuçu), que garante a 
preservação dos recursos 
naturais e da biodiversidade. 

Alianças: Projeto Cabuçu, 
A s s o c i a ç ã o C u l t u r a l e 
Ambiental  Chico Mendes e 
U N G ( U n i v e r s i d a d e d e 
G u a r u l h o s ) B l o g h t t p : / /
rodoanel.wordpress.com

Comunidade peri-urbana de baixa renda com forte sentido de 
territorialidade e identidade local.

Fonte: Valor Econômico

Impactos: 

• Enchente nos córregos 
Cabuçu de Cima e Cabuçu 
de Baixo 

• O município de Guarulhos 
critica cerca de 1,2 mil 
famílias de Guarulhos terão 
de sair de suas casas e pelo 
menos 4 mil residências 
serão isoladas do resto da 
cidade pelo anel viário, alega 
a prefeitura da cidade. 

• O traçado passaria sobre um 
reservatório de água no 
bairro Bananal e por uma 
estação de tratamento de 
esgoto no Cabuçu.
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Quadro 8 - Jd. Três Cruzes e Jd. Cachoeira (Guarulhos) 

PERFIL COMUNIDADE ESTRATÉGIAS DE 
ORGANIZAÇÃO 

Comunidade predominantemente rural de migrantes 
portugueses e japoneses vizinhas a rodovia Fernão Dias 

Tipo de moradia: chácaras e sítios

Haverá desapropriações

Fonte: http://rodoanel.wordpress.com

Repertório de mobilização: 
Reuniões, Pautas imprensa, 
Participação em abaixo assinados e 
passeatas.
Blog http://rodoanel.wordpress.com

Comunidade predominantemente rural de migrantes 
portugueses e japoneses vizinhas a rodovia Fernão Dias 

Tipo de moradia: chácaras e sítios

Haverá desapropriações

Fonte: http://rodoanel.wordpress.com

Impactos: 

Além das desapropriações temem 
que soterramento de áreas de 
mananciais e corpos hídricos s

Fim da produção agrícola e da 
qualidade de vida da região.

Extinção de patrimônio histórico; 
Capela Santa Cruz da Comunidade 
Três Cruzes construída por volta de 
1889 e inaugurada oficialmente
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QUADRO 9 - Parada de Taipas (São Paulo)

PERFIL COMUNIDADE ESTRATÉGIAS DE 
ORGANIZAÇÃO 

Comunidade de baixa renda, pequenos agricultores, operários de 
fábricas de plásticos, papelão, tinturaria da região.

Tipos de moradia: Alguns sítios e pequenas casas, apoiadas 
uma sobre as outras, cravadas nos morros.

Repertório de mobilização: 

• Convocação de audiência da 
qual participaram 
aproximadamente 1.000 
pessoa;

• Encontro regional: O Rodoanel 
Vai Passar, onde eu Vou 
Morar?" aproximadamente 200 
pessoas.

Alianças: movimento por 
moradia liderados por mulheres 
e Alianças com parlamentares.

Fonte: Jornal Estado de São Paulo

Impactos Temidos:

• Novas ocupações que já vem 
ocorrendo com interesse nas 
pequenas indenizações;
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5.3. O papel do Estado e os conflitos de classe 

De uma maneira geral, o Estado democrático está bastante caracterizado 

pelo discenso, o que torna os conflitos elementos constitutivos de nossa sociedade 

moderna. Em um território social e identitário marcado por agudas desigualdades 

como a zona de amortecimento do PEC, o Estado não é um poder neutro, um mero 

observador de fora, atuando como um mediador de conflitos “a imagem e a 

realidade da razão” como sustentava Hegel. Ao invés disso, o Estado, que tampouco 

representa o “interesse comum”, procura aliados em todos os setores da sociedade 

para seus projetos políticos (ABERS;KECK, 2007). 

 O controle indireto e fracionário do Estado sobre assuntos de interesse 

público nos leva, inevitavelmente, a buscar um maior aprofundamento sobre o seu 

papel, como ator fundamental para a regulação e dominação social dos conflitos 

socioambientais modernos. Neste sentido, estamos de acordo com Boaventura dos 

Santos (1982) de que Estado moderno democrático: 

Não é capitalista por suas características institucionais, nem pela 
composição de classes das elites que ocupam os seus aparelhos. O estado 
é capitalista pelo seu papel  constitutivo no processo de acumulação. Esta 
contradição e instabilidade e estas lutas não só atravessam o Estado em 
suas múltiplas ações e omissões como se inscrevem sua forma política 
básica, a medida que o estado deve assegurar a criação e reprodução das 
condições de acumulação e no mesmo processo permanecer exterior a elas 
(BOAVENTURA DOS SANTOS, 1982, p.12).

A decisão governamental sobre o traçado de megaprojetos como RMC 

dá-se em uma arena política conformada a partir de diferentes lógicas para a gestão 

dos bens públicos. Em processos de licenciamento ambiental, a execução de obras 

estatais está, irremediavelmente, ligada à uma ampla gama de interesses públicos e 

privados, nacionais e internacionais em disputa.

O traçado como veremos apresenta subsídios interessantes para 

discutirmos o implementação de políticas territoriais e a reprodução das condições 

de acumulação do capital. 
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Figura 25 - Mapa das Alternativa “superior” e “inferior” do traçado norte do RMC Fonte: Kátia Mazzei, 
pesquisadora do Instituto Florestal 

O DERSA, no EIA/RIMA de 2010 produzido pela JGP Consultoria, 

argumentou que a alternativa inferior do Rodoanel, ao Sul da Cantareira, poderia 

servir como uma "linha amortizante” para conter as ocupações na Serra da 

Cantareira. 

Sem buscar avaliar a veracidade desta informação ou comparar os 

impactos da alternativa inferior em relação à alternativa superior, esta declaração 

“per si”, baseada em uma suposição não-empírica e dissociada de uma perspectiva 

histórica dessas ocupações periféricas74, procura encobrir, ou ocultar formas 

comprovadas de proteger estes remanescentes florestais, que seria oferecer 

condições de moradia digna a uma enorme parte da população urbana excluída do 

acesso à cidade e conter o grande número de desmatamentos legais na região 
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74  Em “O Direito a cidade” (1968), Lefèbvre afirma que uma estratégia de classe resultou no remanejamento 
espacial das cidades. Para este autor, como a democracia urbana ameaçava os privilégios da nova classe 
dominante, esta impediu que essa democracia nascesse. Como? Destruindo a urbanidade, expulsando do centro 
urbano (centro das decisões políticas) o proletariado.



emitindo menos licenças  ambientais75. Da maneira como o traçado foi proposto, 

perpetuam-se as formas de planejamento tradicional onde o controle sobre a oferta 

de lotes na cidade legal continua subordinado aos interesses dos proprietários e 

investidores imobiliários76, que por sua vez, buscam aumentar a oferta do espaço 

construído para os setores de classes média e alta, enquanto prevalece uma 

enorme escassez de habitações para o mercado de baixa renda (BRASIL, 2002).

Ao invés de enxergarmos alguma veracidade nesta afirmação do EIA, 

nesta “linha amortizante” vemos claramente uma “linha abissal” como indicada por 

Boaventura dos Santos (2007), onde o Estado, ao realizar a distinção central entre o 

legal e o ilegal, no campo do direito moderno, deixa de fora todo um território social 

considerado “sem lei, fora da lei”, separando a população visível da invisível, o 

civilizado do selvagem, os territórios metropolitanos dos coloniais. 

A modernidade ocidental, em vez de significar o abandono do estado de 
natureza e a passagem à sociedade civil, significa a coexistência de 
sociedade civil  e estado de natureza separados por uma linha abissal com 
base na qual o olhar hegemônico, localizado na sociedade civil, deixa de ver 
e declara efetivamente como não-existente o estado de natureza. O 
presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado invisível ao 
ser reconceitualizado como o passado irreversível deste lado da linha [...] 
Essa distinção visível  fundamenta todos os conflitos modernos, tanto em 
termos de fatos substantivos como de procedimentos. Mas a essa distinção 
subjaz uma outra, invisível, na qual a anterior se funda: a distinção entre as 
sociedades metropolitanas e os territórios coloniais (BOAVENTURA, 2007, 
p.72-74). 

De um lado da linha, o saber científico promulgado pelo EIA, do outro, 

conhecimentos tornados incomensuráveis e incompreensíveis, territórios sem leis 

que não obedecem nem aos critérios da racionalidade, nem aos da ciência. Como 

poderiam coexistir estes mundos, senão sob conflitos inconciliáveis  e o domínio das 

sociedades metropolitanas sobre a natureza? A ação instrumental do Estado e do 
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75 Em 2008, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Fundação SOS Mata Atlântica detectou 16 
polígonos de desmatamento no entorno do Parque Estadual da Serra da Cantareira. A pesquisa não só revelou a 
aceleração do desmatamento, estagnado entre 2000 e 2005,  como mostrou uma mudança no processo de 
devastação. Se nos anos 90, a causa principal do desmatamento era a profusão de lotes clandestinos, a partir de 
2000, a ocupação regular, derivada da especulação imobiliária e dos licenciamentos era sua principal causa. Em 
2009, o MPE informou que nove municípios paulistas seriam acionados para não emitirem mais licenças de 
construção ou alvarás. O avanço da destruição na Cantareira contou com o respaldo de 865 licenças emitidas 
por prefeituras e órgãos estaduais em áreas de preservação permanente entre os anos de 2000 e 2007.(Site 
ISA - Instituto Socioambiental 18/02/2009)

76  Mesmo antes de ser construído, a valorização imobiliária ao redor do trecho Norte já está em andamento. 
Principalmente ao redor dos pontos de acesso, os terrenos que sirvam para construção de condomínios e 
galpões industriais são os mais cobiçados. 



direito moderno somados ao predominante papel da ciência como instrumento de 

dominação da natureza e dos Homens, leva-nos a concordar com Little (2002) sobre  

a necessidade de empreender uma etnografia (cosmografia) dos conflitos pois 

somente:

...um olhar antropológico pode enxergar conflitos latentes que ainda não se 
manifestaram politicamente no espaço público formal, porque os grupos 
sociais envolvidos são politicamente marginalizados ou mesmo invisíveis ao 
olhar do Estado (LITTLE, 2002, p. 92).

Em 2006, o Secretário adjunto dos Transportes do Estado de São Paulo, 

Sr. Paulo Trombone declarou que o principal efeito do Rodoanel seria: “valorizar a 

terra ao longo do traçado e reservá-lo para usos mais nobres, com maior uso de 

capital” (Autos da Ação Civil Pública Ambiental – Ministério Público do Estado de 

São Paulo – Comarca de São Paulo-SP, CONTRA-RIMA, 2010).

Diante de um padrão de urbanização excludente (do ponto de vista social) 

e predatório (do ponto de vista ambiental) seria válido ainda nos perguntarmos: Por 

que, para Estado, é preferível que os  impactos recaiam sobre territórios coloniais, 

maioritariamente ocupados precariamente por populações marginalizadas, pela vida 

silvestre, APAs e Parques77 mal constituídos, ao invés  de de clubes, condomínios,  

bairros e galpões industriais de posse das sociedades metropolitanas?

A tese da urbanização completa de Lefèbvre defendida em a Revolução 
Urbana (1970) responde esta questão se considerarmos a urbanização como a 
forma intrínseca de reprodução do capital. Mais  recentemente, a contribuição de 

David Harvey (2006) para estruturação da Teoria de Desenvolvimento Geográfico 

Desigual (TDGD) revela a relação intrínseca entre as  dinâmicas de acumulação e 

circulação de capital e as injustiças  ambientais  urbanas. Harvey chama a atenção 

sobre o processo de reprodução ampliada do capital, através do conceito de 

“Accumulation by dispossession”.
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77  Entre os parques afetados estão os Parques lineares da Brasilândia e os Parques Bordas da Cantareira 
propostos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do municípios de São Paulo.



A acumulação por desapropriação 78 é uma generalização da concepção 

de Marx acerca da acumulação primitiva79, a partir da qual os seres humanos e a 

natureza são convertidos em mercadorias e postos em circulação como o capital, o 

que torna a vida dos seres humanos uma força crucial para a validação do sistema 

capitalista. Este processo traz consigo, irremediavelmente, a apropriação de 

recursos alheios através de processos de dominação/ violência80. Como afirma 

Boaventura dos Santos (2007), a dicotomia “regulação/emancipação” se aplica 

apenas às sociedades metropolitanas, sendo impensável aplicá-la aos territórios 

coloniais, nos quais prevalece a dicotomia “apropriação/violência”. 

Outra questão que nos chama bastante a atenção, neste estudo de caso, 

é como os argumentos promulgados  pelo “saber cientifico” e pelo “urbanismo 

moderno e racional”, através do EIA e das mídias do governo, consolida no senso 

comum81 a crença de que investimentos bilionários do Estado em infra-estrutura de 

transporte rodoviário devem sempre ser aceitos como de “interesse comum”, e 

portanto, indispensáveis para o desenvolvimento econômico da metrópole. 

Ao promover Desenvolvimentos Geográficos Desiguais e profundos 

impactos na matriz energética da cidade, em favor da circulação de mercadorias, 

políticas que estimulam o crescimento de regiões metropolitanas, extremamente 

saturadas pelo duplo processo urbanização/industrialização, vemos extrapolar a 

capacidade de suporte dos ecossistemas, levando a cidade à deterioração completa 

e a sociedade urbana a renascer permanentemente de seus escombros 

(LEFÈBVRE, 1968).
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78  Muitos atores brasileiros preferem traduzir o termo “dispossesssion”  como “despossessão” ou 
“despossessamento”,  pela sua semelhança com o original em inglês. Todavia, creio eu, que o termo 
“despossessão”,  em nosso idioma, remete-nos a um universo muito diferente do estudado por David Harvey, 
enquanto o termo “desapropriação”  se adequa plenamente ao sentido de “perda das posses”  principalmente 
quando tratamos de moradia e da estatização de terras. Assim optamos por traduzir aqui, o o conceito de Harvey 
como “acumulação por desapropriação”. No Brasil, Felix (2011), propôs em um artigo sobre acumulação primitiva 
o conceito de “Urbanização por despossessão” baseado na TDGD.

79 Formas violentas de expropriação capitalista.  A  violência da acumulação primitiva se expressa, inicialmente, 
por meio da expropriação das terras dos produtores rurais, ou seja, pela separação do camponês de seus meios 
de produção. 

80 Sobre a violência gerada nos processos de desapropriações compulsória na capital ler ANGILELI (2012) p. 
137-141.

81 Muito embora esse senso comum acabe quando a pessoa torna-se ela mesma vítima da desapropriação 
compulsória. 



Em “A produção capitalista do Espaço”, David Harvey (2005) elucida a 

perspectiva marxista sobre o Estado, cuja premissa principal é que todos os 

conflitos, originados pela ação estatal, são conflitos de classe, enquanto os 

“interesses comuns” são formas meramente ilusórias, uma constante nos discursos 

das classes dirigentes que sempre em buscam a universalização de suas idéias. 

Toda classe que se põe no lugar da classe dirigente anterior fica obrigada, 
para levar a cabo seu objetivo, a representar seus interesses como 
interesse comum de todos os membros da sociedade [...] precisa dar as 
suas idéias a forma de universalidade, e representá-las como as únicas 
idéias racionais e universalmente válidas (MARX e ENGELS, 1970, p.65 
apud HARVEY, 2005, p. 79)

Estaria o urbanismo moderno repleto de estratégia de classe? A exclusão 

e a remoção das classes populares  sob justificativa de realização de projetos  de 

interesse comum, como o Rodoanel, poderia, na verdade, camuflar uma nova 
estratégia de classe para expulsar as classes mais pobres agora das periferia? Mas 
para onde afinal? Para a floresta? Para o meio rural? Para outras cidades menores? 
Para novas favelas? Contudo, antes de aprofundarmos este debate devemos, 

primeiramente, esclarecer nosso referencial teórico de classe social. 

A dimensão cultural do fenômeno da luta de classes imprimiu, nas obras 

de Bordieu, do historiador Edward Thompson e parte dos revisionistas marxistas 

ingleses, um novo conceito de classe social, que se distingue daquele classicamente 

teorizado por Lênin, como um fenômeno global e imutável, dentro de um contexto 

revolucionário. Na concepção destes autores, o conceito passa a ser substituído, 

tanto do ponto de vista sociológico como heurístico, por uma categoria histórica 

derivada de processos  conflitivos, não só econômicos, mas socioculturais, 

estruturados através do tempo e no espaço.

Thompson (1987), ao pensar o conceito de classe, enfocava as 

experiências cotidianas de indivíduos  e grupos em lutas “herdadas ou partilhadas”, 

resgatando a importância das memórias populares, de “gente comum”, 

freqüentemente esquecida, que se engaja em confrontos políticos no “fazer-se em si 

mesmo”, diante de privações reais impostas pelo poder hegemônico. 
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Bordieu (1985), por sua vez, chama à atenção sobre a importância das 

estruturas simbólicas para a legitimação cultural de um grupo sobre os outros no 

“espaço social”. Sob esta perpectiva, a cultura dominante não é o reflexo automático 

da posição dos grupos dominantes, pois a hegemonia de suas práticas culturais no 

espaço é sempre o resultado de uma luta. 

Ao adotarmos o conceito de classe proposto por estes autores, torna-se 

possível estabelecermos uma ponte entre as teorias de produção do espaço e a 

história cultural, para a construção de uma visão crítica da ideologia do progresso e 

da modernização, cuja consequência mais cruel é a mercantilização da vida 

promovida, através de rupturas de violentas com o passado, em favor da livre 

operação dos mercados. Parafraseando Thompson (1987, p.13) e Boaventura: “Os 

becos sem saída, são linhas abissais para além das quais as  causas perdidas e os 

próprios perdedores são esquecidos”.

Durante toda nossa pesquisa, estivemos atentos às formas como 

argumentos  de cunho tecnocrático tendem a ofuscar conflitos distributivos, 

discriminando classes e comunidades em um sistema repleto de injustiça ambiental. 

Baseados na livre interpretação da lei, tais argumentos acabam por alimentar 

instrumentos de controle da legalidade e de licenciamento ambiental que, além de 

favorecerem apenas os grupos dominantes, subvertem, não só as leis de proteção 

ambiental, mas os direitos humanos e os planos diretores das cidades.

 Ao final de quase 25 anos de embates e definições sobre o traçado, ao 

optarem passar por comunidades pobres da zona de amortecimento da Cantareira, 

sob a justificativa de que o Rodoanel teria a função de conter as ocupações 

irregulares (RIMA, 2010), promove-se, sob o signo atraente da Modernização 

Ecológica, uma releitura dos ideais do sanitarismo urbanístico, perpetuando um 

sistema de produção espacial que marginaliza grupos em situação de maior 

exclusão do ponto de vista do direito à terra urbana e à moradia.
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5.4. Entre o direito à moradia e a preservação ambiental 

O crescimento urbano e os problemas de moradia na RMSP tem afetado 

diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, levando a uma série de problemas 

característicos do aumento da vulnerabilidade socioambiental e do agravamento dos 

níveis de degradação ambiental. A pressão crescente das moradias sobre os 

recursos hídricos, os problemas quanto à destinação dos resíduos sólidos e os 

índices cada vez maiores da poluição colocam em risco tanto a saúde humana como 

do ecossistema. Dessa forma, não é mais possível dissociar a questão da moradia 

da questão ambiental.

Como aponta Freitas, (2009), as divergências  entre os direitos sociais e a 

proteção ambiental nas grandes cidades brasileiras  foram institucionalizadas no 

próprio marco regulatório federal. O que, certamente, tem repercutido negativamente 

nas demais esferas administrativas de governo, trazendo graves consequências  e 

custos socioambientais à população brasileira e às florestas urbanas.

Por um lado, as políticas urbanas têm privilegiado a questão da distribuição 
social dos serviços urbanos em detrimento dos impactos da urbanização 
sobre o quadro natural. Por outro lado, a política ambiental tem privilegiado 
a proteção de ecossistemas de grande representatividade ecológica, como 
a Amazônia, e concentrado menos esforços na proteção de ecossistemas 
urbanos (FREITAS, 2009, p. 2).

Curiosamente, as grandes tensões existentes nas políticas urbanas de 
moradia e de proteção ambiental, principalmente quando a discussão envolve a 
regularização fundiária dos assentamentos informais, zoneamento e definições de 
padrões de urbanização no entorno de Unidades de Conservação, se dissipam 
quando passamos a analisar o contexto dos movimentos urbanos. Ao invés das 
tensões, prevalesce o consenso entre o movimentos ambiental e de moradia. Isto 

porque, como bem reflete Freitas (2009, p.2): “os dois movimentos sociais são 
contestatórios do padrão de desenvolvimento econômico (e urbano) vigente”, e 
tendem a se aliar durante o confronto político. 

Em nosso estudo de caso, o movimento de moradia e o ambiental sempre 

estiveram bastante conectados entre si, principalmente porque os  ativistas 

ambientais da Cantareira, na sua quase totalidade, são também moradores da 
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região, diretamente ou indiretamente afetados pelo empreendimento. Os conflitos 

entre as causas da moradia e ambiental tendem a se dissipar quando afinal a 

sociedade civil compreende o processo de espoliação e segregação urbana que 

alimenta o mercado imobiliário.

Na área da geografia, a partir de trabalhos  como o de Martin (1997), 

houve a consolidação de uma interessante proposta de abordagem sobre temas e 

lutas  envolvendo descolamentos  humanos, com o emprego do conceito movimento 

sócio-espacial (FERNANDES, 2000; NEVES, 2004). Cunhado para designar os 

movimentos que teriam o espaço e os recursos ambientais relacionados ao uso da 

terra e do solo como elemento de disputa, tal abordagem pode englobar movimentos 

que reivindicam não só o à terra, mas à moradia, à cidade, à floresta, espaços da 

vida/do trabalho/do lazer/do aprendizado/da natureza. O território é sempre a base, 

o trunfo e o elemento central de disputa desses movimentos. 

A medida que a pressão do capital se intensifica gerando grandes 

transformações nos territórios  e nos modos de vida local, os grupos diretamente 

afetados por situações de deslocamento compulsório82  e acumulação por 

desapropriação tomam as ruas, assembléias, formam alianças, grupos de pressão, 

mobilizam partidos políticos e ações coletivas. 

Este é o caso do MST, do movimento de moradia urbana, do movimento 

dos favelados, do movimento pelas reservas extrativistas, do movimento dos 

desapropriados  por barragens, entre tantos movimentos sócio-espaciais que 

defendem o direito a moradia digna e  regular para o homem do campo, da  cidade e 

de populações tradicionais 

A interface dos movimentos  populares urbanos83  com o movimento 

ambiental consiste justamente no fato de que, diante das formas praticadas de 

urbanização pelo capitalismo (HARVEY, 2012) e da insurgência de uma Urbanização 

completa (LEFÈBVRE,1970), os recursos naturais e os serviços ambientais tenham 
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82 Segundo a definição de Almeida (nota de rodapé 63).

83  A Prof. Dr Regina Célia Bega dos Santos lembra que os movimentos urbanos são comumente designados 
como “populares”, sendo uma referência assim caracterizar a maioria dos movimentos reivindicatórios urbanos. 
Para Gohn (1991), o caráter da organização popular é político, já que a mobilização é de enfrentamento ao 
status-quo, diferentemente de outros movimentos reivindicatórios que envolvem outras classes ou as camadas 
mais abastadas da população.



começado a ser valorizados como bens comuns, inseridos nos direitos  à cidade, à 

moradia e à terra. 

Seguindo a linha de raciocínio destes autores, podemos dizer que se a 

forma capitalista da urbanização é tão completamente incorporada à reprodução do 

capital é natural que as lutas por formas dignas de urbanização e moradia se 

integrem à luta contra a degradação dos recursos naturais, em favor da própria 

sustentação do meio urbano, ocupando um lugar de destaque no século XXI. 

Apesar da fragilidade dos valores ambientais no interior de movimentos 

sócio-espaciais, é possível identificar, nestes movimentos, uma crescente tendência 

a extrapolar as orientações dos Novos Movimentos Sociais (NMS)84  para se 

identificarem com um novo ambientalismo (MacCormick, 1992), nascido nos anos 
6085, que despediu-se das origens preservacionistas ou conservacionistas para 
restabelecer-se como um movimento histórico e político.

O Novo ambientalismo era ativista e político. Muitos dentre os grupos 
preservacionistas mais antigos perseguiam objetivo essencialmente 
filantrópicos, enquanto os conservacionistas baseavam seus argumento na 
ciência econômica; em contraste, os novos ambientalistas buscavam um 
impacto mais diretamente político. Sua mensagem era de que a catástrofe 
ambiental só poderia ser evitada, através de mudanças fundamentais nos 
valores e instituições das sociedades industriais.O Novo Ambientalismo 
pode ser visto como parte de uma transformação social mais ampla que 
ocorria então na sociedade ocidental. O Novo Ambientalismo era um 
movimento político social. E as questões que levantou eram, em última 
análise, universais (MACCORMICK, 1992, p. 77).

 

Neste Novo ambientalismo, ou Novos Movimentos Ambientais, como 

gostariamos de chamá-los, já que não podemos falar em um único ambientalismo, 

mas em diversificados tipos de ambientalismos, o interesse público pelas questões 

ambientais não contradiz o interesse por outras questões de ordem social, privada 

ou pública.

Leis (1999), no livro “A modernidade insustentável: as críticas do 

ambientalismo à sociedade contemporânea”, defende que seria incorreto buscar 

explicar toda “agitação” ambientalista a partir do esvaziamento dos outros 
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84  Referência aos NMS (Novos Movimentos Sociais), o novo modelo de ação coletiva que rompe com 
movimentos sociais clássicos por se constituírem a partir de diferentes formas de ações coletivas em busca de 
interesses particulares e difusos. Entre eles, pode-se citar: movimento de estudantes, movimento de mulheres, 
de homossexuais, pela liberação sexual, de minorias, pela paz, entre tantos (GOHN, 2004).

85 No Brasil, o novo ambientalismo aparece na arena política após a Conferencia de Estocolmo de 1972.



movimentos sociais e enfatiza a necessidade de buscarmos explicações, não a partir 

do empreguismo do ativismo, mas na maior abrangência da perspectiva 

ambientalista. Para este autor, a natureza pública das  questões ambientais não 

colocaria apenas novos problemas num velho cenário político, mas velhos 

problemas em um novo cenário político, ao incorporar os problemas de moradia, de 

saúde pública e transportes  urbanos à agenda ambiental, suscitando problemas de 

ação coletiva, muito importantes para os policy-makers. 

Se por um lado, o movimento ambiental da Cantareira questiona o que 

será feito daqueles milhares cidadãos deslocados de suas residências. Quais os 

impactos socioambientais  derivados da especulação imobiliária em torno do 

empreendimento? Para a população direta ou indiretamente afetadas, surgem 

indagações como: Irão destruir “nosso” Parque? Como ficará a qualidade de vida, a 

saúde da minha comunidade, da cidade e do ecossistema após a obra? 

Esta dinâmica entre saberes e ignorâncias, Boaventura dos Santos (2007) 

denominou como Ecologia dos Saberes. 

Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e também ignorâncias. 
[...] Uma das premissas básicas da ecologia de saberes é que todos os 
conhecimentos têm limites internos, referentes às intervenções no real que 
eles permitem,e externos,decorrentes do reconhecimento de intervenções 
alternativas propiciadas por outras formas de conhecimento [...] consiste 
nas novas emergências políticas de povos do outro lado da linha como 
parceiros da resistência ao capitalismo global: globalização contra-
hegemônica (BOAVENTURA, 2007, p. 87-8).

 Com base em diversos depoimentos de ativistas ambientais e moradores 

da Cantareira, concluímos que, em 25 anos de resistência, foi possível observar 

grupos e indivíduos do “outro lado da linha” tornando-se ativistas, enquanto 

ambientalistas advogavam pela causa da moradia86.
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86 Este é o caso de Adriana Matos, moradora do bairro Vila Rica no distrito do Tremembé, dona-de-
casa que esteve liderando ao microfone os manifestantes da passeata S.O.S Cantareira em 
novembro de 2010 e testemunhou que se soubesse da importância da Cantareira para a cidade não 
teria ocupado a área em que mora. Ou ainda, da Dr. Cristina Greco, ativista ambiental da Comissão 
de Meio Ambiente da OAB Santana, que após tomar contato com as comunidades vulneráveis da 
Brasilândia advogou, voluntariamente, pela causa da moradia.



Capítulo 6

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Formas de Participação 
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6.1. Introdução ao Licenciamento Ambiental no Brasil 

Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, a ONU passou a apoiar a 

difusão de políticas ambientais globais, influenciando as agências multilaterais  de 

desenvolvimento a exigirem o EIA para o financiamento de projetos. Dessa forma, a 

origem do EIA no Brasil é anterior ao sistema de licenciamento ambiental e deveu-se 

às exigência de órgãos financiadores internacionais.

A partir do anos 80, o Banco Mundial e outras instituições multilaterais, 

começaram a orientar a ação dos países que dependiam de seus recursos à adoção 

de práticas de “boa governança” (good governance)87, levando o Brasil e demais 

países do terceiro mundo a incorporarem a avaliação de impactos ambientais no seu 

ordenamento jurídico, tomando como modelo o National Environmental Policy Act 

(NEPA) de 1969, do direito norte-americano. 

Em 1981, o Congresso Nacional, em resposta as pressões internacionais 

e internas intensificadas pelos  efeitos da poluição industrial da cidade de Cubatão, 

aprovou a Lei nº 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente - 

PNMA, instituindo o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que alterou o 

panorama normativo da proteção e defesa do meio ambiente no Brasil e o modo 

como se implementava políticas públicas até então. 

A Lei nº 6.938/81 instituiu, formalmente, a Política Nacional do Meio 

Ambiente com o objetivo de harmonizar defesa do meio ambiente e desenvolvimento 

econômico, buscando uma maior promoção dos ideias de desenvolvimento 

sustentável e justiça social. O artigo 9º traz como principais  instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente:

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II – o zoneamento 
ambiental; III – a avaliação de impactos ambientais; IV – o licenciamento e a 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; V – os 
incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; VI 
– a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; VII – o 

129

87  O governo municipal de Jânio Quadros foi um bom exemplo de como a ausência do EIA poderia levar a 
suspensão de recursos internacionais às obras públicas. Os governantes de São Paulo se viram forçados a 
iniciar um processo de aplicação de métodos de previsão de impactos em grandes projetos urbanos.



sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; VIII – o Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental;g IX – as 
penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. X – a 
instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA; XI – a garantia da prestação de informações relativas 
ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando 
inexistentes; XII – o Cadastro Técnico Federal  de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais (Lei nº 6.938/81, Art. 
9º)

 No Brasil, inicialmente, a exigência do EIA estava voltada para 

implantação de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, instalações 

nucleares e outros  empreendimentos estritamente industriais em áreas críticas de 

poluição.

Embora o licenciamento ambiental tenha surgido em âmbito nacional no 

início da década de 80, foi somente a partir da década de 90 que ele passou a ser 

adotado de forma mais abrangente pelos órgãos ambientais, iniciando um processo 

de aplicação dos métodos de EIAs em grandes projetos governamentais  de 

ordenamento territorial como a construção de hidrelétricas e rodovias.

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 225 § 1º - IV, 

exigiu o prévio licenciamento ambiental para a instalação de atividades efetivas  ou 

potencialmente degradadoras dos recursos ambientais, o que reforçou a elaboração 

do EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), assim como a sua 

aprovação pelo órgão estadual competente.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), espelha as conclusões do EIA, 

sendo um resumo desse, e deve ser consubstanciado em um documento elaborado 

em linguagem acessível, municiado com gráficos, mapas, fluxogramas e outras 

técnicas visuais para facilitar seu entendimento.

O conceito legal de licenciamento ambiental foi instituído pelo CONAMA 
88, que o define como:

...procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
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disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso (Inciso I do art. 1º da Resolução 237/97, do CONAMA, 1997).
 

Como atividades modificadoras do meio ambiente, a resolução 237 do 

CONAMA define: 

I. estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento; 
II. ferrovias; 
III. portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV. aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, art. 48, do Decreto Lei no 32, de 

18 de novembro de 1966;
V. oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários;
VI. linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kw; 
VII. obras hidraúlicas para exploração de recursos hidrícos, tais como: barragem 

para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de 
irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição 
de bacias, diques;

VIII. extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX. extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração; 
X. aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 
XI. usina de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, 
XII. acima de 10 MW;
XIII. complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 

cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos 
hidróbios;

XIV.distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 
XV. exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100ha 

(cem 
XVI.hectares) ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 

percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XVII.projetos urbanísticos, acima de 100ha (cem hectares) ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos 
órgãos municipais e estaduais competentes;

XVIII.qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 
similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia; 

XIX.projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, 
neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou 
de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção 
ambiental.

Segundo art. 8 da Resolução nº 237/97 do CONAMA, empreendimentos 

sujeitos a grandes impactos devem passar por três fases de licença ambiental: 

Licença Prévia 89 (LP), Licença de Instalação90  (LI) e Licença de Operação91 (LO), 

ambas expedidas pelo poder público. Um resumo do procedimento para obtenção 
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89  Permissão para instalar,  concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação. 

90 Início da implantação, verificando se está de acordo com a Licença anterior. 

91  Autoriza a operação da atividade ou empreendimento ainda de acordo com as Licenças anteriores, com as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.



do Licenciamento está disposto no art.10 da mesma resolução, sendo constituído de oito 

etapas, que a seguir encontram-se sintetizadas.

 I – Definição pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e 
estudo ambientais necessários ao inicio do processo de licenciamento

II – Requerimento da Licença Ambiental pelo empreendedor, acompanhado 
dos documentos, projetos e estudos ambientais exigidos, dando a devida 
publicidade

III – análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e 
estudos apresentados, realizando-se vistoria técnica, quando necessário

IV – Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente
V – Realização de audiência pública, quando couber

VI – Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental  competente, em 
decorrência de audiência publica, quando couber

VII – Emissão de parecer técnico-conclusivo e, quando couber, jurídico;
VIII – Deferimento ou não do pedido de Licença, com a devida publicidade.

 O EIA, na Resolução CONAMA, é definido como:

um conjunto de atividades científicas e técnicas que incluem o diagnóstico 
ambiental, a identificação, previsão e medição dos impactos, sua 
interpretação e valoração e a definição de medidas mitigadoras e de 
programas de monitorização destes [...] um estudo das prováveis 
modificações nas diversas características sócio-econômicas e biofísicas do 
meio ambiente que podem resultar de um projeto proposto (CONAMA 
237/97).

Todavia, das décadas que se sucederam a sua adoção até hoje, diversas 

críticas vem sendo colocadas por ambientalistas, juristas e acadêmicos ao modelo 

de licenciamento, importado pela legislação brasileira do modelo Norte Americano -

Environmental Impact Assessment. 

A tentativa de replicação de ferramentas legais de licenciamento norte-

americanas, em nossa sociedade, ainda que tenha sido acompanhada pela 

expansão de espaços deliberativos como os Conselhos Ambientais e Audiências 

Públicas, cada vez mais, vem sendo questionada em sua efetividade para 

salvaguarda do patrimônio ambiental brasileiro, como podemos observar nas críticas 

contundentes do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS): 

Embora o EIA brasileiro tenha-se inspirado no National  Environmental Policy 
Act, Lei da Política Nacional Ambiental  Norte-americana, de 1969, que o 
previa como instrumento de planejamento, a legislação brasileira vinculou-o 
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ao licenciamento ambiental, oferecendo margem a pressões econômicas e 
políticas [...] O EIA pátrio se presta para a produção de documentos 
frequentemente inadequados pelo despreparo científico das equipes 
multidisciplinares e análise deficiente devido à carência material  dos órgãos 
da Administração Pública. Por fim, nosso sistema permite a sobreposição de 
interesses políticos sobre as conclusões dos EIA/RIMAs . Enquanto Estados 
e Municípios esforçam-se em uma competição para ver quem oferece mais 
vantagens, grandes empreendimentos fazem exigências de toda ordem, até 
com a tentativa de escamoteamento da legislação ambiental (Site do 
MPRS, sem data) 92.

A cientista política Evelina Dagnino (2004), reconhece no Brasil e na 
América Latina das ultimas décadas, uma profunda crise discursiva nas disputas 
políticas de onde resulta uma “confluência perversa” entre o projeto neoliberal que 
se instala a partir dos anos 90 e um projeto democratizante e participativo, que 
emerge a partir do fim da ditadura.

6.2. A tomada de decisão no Processo de Licenciamento Ambiental

A essência de um estudo de caso, nas palavras de Schramm (1971 apud 

YIN, 2001, p.31), melhor se traduz como a tentativa de “esclarecer uma decisão ou 

um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados”. O refinamento analítico requerido para 

levarmos adiante nosso estudo de caso passa, inevitavelmente: 

...pela centralidade das decisões e do poder de comando de sujeitos concretos, 
situados e envolvidos nas disputas diversas (com variados instrumentos) em torno 
da construção social de determinado espaço, investigando as hierarquias (divisão 
social do trabalho) e hegemonias de poder de comando, as ações e as cadeias de 
reação das decisões tomadas (por agentes e sujeitos sociais que operam em 
variadas escalas espaciais). A interação permanente entre atores, agentes e sujeitos 
forja e transforma estruturas, estratégias e determinados campos espaciais e arenas 
de luta e de conflituosidade (BRANDÃO, 2011, p.21).

A tomada de decisão sobre a licença ambiental é um assunto polêmico no 

Brasil. Afinal, teria o Estado brasileiro adquirido competências administrativas e 

executivas nas esferas municipal, estadual e federal para licenciar e fiscalizar tais 

processos fazendo valer as leis da democracia, com base nos princípios 
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preconizado nos artigos 18 e 23 da Constituição Federal de 88, adotando eficientes 

formas de participação cidadã? 

Como veremos a seguir, no modelo atual de licenciamento, convergem 

diversas e divergentes opiniões, pareceres, recomendações para o centro do poder 

decisório sobre o licenciamento ambiental. No Estado de São Paulo, este centro 

trata-se do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), criado por pressão 

de grupos ambientalistas engajados na preservação da Mata Atlântica. 

O CONSEMA (1983), como embrião da Secretaria de Meio Ambiente, 

passou a estar à ela vinculado como órgão normativo e recursal em 198693. Desde 

então a presidência do CONSEMA é sempre exercida pelo Secretário de Meio 

Ambiente. Sendo composto por trinta e seis (36) membros, sendo a metade de seus 

representantes oriundos de órgãos do Estado e a outra metade da sociedade civil, 

no CONSEMA, apenas seis  cadeiras são ocupadas por associações civis de cunho 

ambientalista, eleitas  diretamente pelos votos das demais organizações não-

governamentais cadastradas no CONSEMA. 

Entre as atribuições dos seus conselheiros está a apreciação de Estudos 

e Relatórios  de Impacto sobre o Meio Ambiente e pareceres dos órgãos da 

administração direta e indireta. As opiniões e recomendações, expressas pelos 

pareceres, não vinculam, necessariamente, a decisão que se dá através da votação 

dos membros do Conselho. Entre os pareceres  e recomendações relacionados ao 

Rodoanel Trecho Norte analisados pelo CONSEMA, destacamos:

1. Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo
2. Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica de São Paulo
3. Fundação Florestal 
4. SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A )
5. Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo
6. Município de Arujá e Guarulhos
7. CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico)
8. Comitê de Bacia do Alto Tietê / Subcomitê Juquery Cantareira
9. Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Caieiras 
10.Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juquery
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Ainda que o Estado estabeleça, através das audiências,  um canal para 

que o cidadão comum, gestores municipais, comunidades afetadas e órgãos da 

administração direta e indireta tenham a oportunidade de se manifestar antes  da 

licença prévia, a tomada de decisão recaí efetivamente sobre o CONSEMA, 

juntamente com o IBAMA94.

Nos anos 90, a frustração com a política convencional alimentou a 
esperança de que os conselhos criassem a possibilidade de uma 
representação mais “autêntica [...] O Estado eleito democraticamente pode 
não constituir a expressão da vontade de todos, mas tem obrigações para 
com todos os cidadãos e para com a igualdade de direitos. Associações 
cívicas não têm, todavia, tal  obrigação, ainda que na prática muitas delas 
procurem promover igualdade de direitos e justiça social (ABERS e KECK, 
2007, p. 6). 

Segundo ABERS e KECK (2007), embora boa parte da literatura brasileira 

sobre os conselhos gestores os vejam como novas arenas deliberativas que 

encorajariam a expansão da participação direta dos cidadãos no processo de 

decisão pública, a estrutura organizacional e a prática política desses conselhos 

contraria essa visão.

Mas o modelo organizacional  dos conselhos não se encaixa no conceito 
tradicional de democracia participativa por dois motivos. Primeiro, os 
“participantes” não são cidadãos comuns, como estipulariam os modelos de 
democracia direta: são representantes de organizações. Segundo, além de 
associações cívicas e grupos de interesse, “representantes” do Estado 
também participam desses conselhos.[...] as expectativas para participação 
em conselhos gestores deveriam ser ajustadas em três sentidos: 1) que a 
participação de associações cívicas nos conselhos tem legitimidade quando 
possibilita a presença de pontos de vista diversos e não somente quando 
estas falam em nome de grupos sociais amplos; 2) que os representantes 
do Estado deveriam ser cobrados para defender os interesses daqueles que 
não se fazem representar; e 3) que os conselhos gestores deveriam ser 
entendidos como potenciais espaços dinâmicos, nos quais atores diversos 
não somente deliberam, mas também mudam as suas práticas. (ABERS e 
KECK, 2007, p.1).

A partir do ano de 2000, o CONSEMA, ao começar a licenciar GPUs 

como o Rodoanel levou a cabo desmatamentos e desapropriações como jamais 

antes vistos, demostrando pouca ou nenhuma eficácia em representar aquele 

cidadão comum que está sendo diretamente afetado por estes empreendimentos e 
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que fica a mercê das precárias políticas habitacionais dos municípios. As alterações 

da paisagem, principalmente em regiões periféricas e vulneráveis, raramente 

fornecem melhoramentos das demais estruturas urbanas como saneamento, áreas 

de lazer, ao contrário disso, trazem mais poluição industrial para estas regiões. 

Como diria Manin (2007, p.31) no Estado moderno e democrático: “Uma 

decisão legítima não representa a vontade de todos, mas resulta da deliberação de 

todos.” Neste contexto, é importante ressaltar que a participação cidadã nos 

Conselhor só é direta quando o cidadão assume a função de conselheiro, atuando 

como autêntico Agente Público, deliberando diretamente sobre as matérias  de 

competência setorial do Colegiado. A participação popular, portanto, é indireta e se 

dá através das  Audiências Públicas (APLAs) ou Reuniões Técnicas Informativas 

quando o público tem o direito opinar, através do exercício da palavra. 

A negociação dos conflitos, nessas instâncias, se realiza quando os 
cidadãos afetados atribuem ou negam legitimidade a iniciativas públicas ou 
privadas, conforme sua percepção subjetiva das conseqüências imediatas 
dos problemas ambientais para sua vida cotidiana. No entanto, o resultado 
da deliberação é incerto. Nada garante que da expansão da participação 
popular venham a emergir decisões consensuais relativas a dilemas 
ambientais (ALONSO; COSTA, 2002, p.121).

Segundo LEIS (1997), as audiências públicas estariam entre os mais 

usados mecanismos deliberativos brasileiros  juntamente com os Conselhos 

Ambientais e os EIA/RIMAs. Por sua natureza plural, como espaço da diversidade e 

da adversidade, as APLAs dificilmente resultam em consenso. 

Smith (2003) descreve três instrumentos complementares para a tomada 

de decisão no Estado democrático contemporâneo. 1) Instrumentos de mediação 

(mediation); 2) fóruns ou audiências públicas (citizens foruns); 3) referendos 

(referendum). Segundo este autor, as APLAs podem ainda tomar três formas 

distintas: a) opinion polls; b) citizens juries; e, c) consensus conferences. 

Diferentemente dos instrumentos  de mediação, que buscam alcançar 

algum tipo de resolução de conflitos entre grupos de interesse em disputa, ou 

mesmo dos referendos que podem inclusive mudar leis, as APLAs são, 

maioritariamente, do tipo opinion polls e realizam o levantamento de opiniões sobre 

questões de interesse público. 
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Uma declaração de Alberto Goldman (PSDB), divulgada no Jornal OESP 

de 27 de Novembro de 2010, chamou atenção dos ambientalistas. Goldman 

declarou: “embora o licenciamento ambiental esteja em tramitação, o traçado do 

Trecho Norte já está definido.” Em resposta os  ambientalistas escreveram em seu 

Contra-Rima. 

Ora, uma afirmação deste quilate, justo no momento em que as Audiências 
Públicas estão em curso, coloca por terra toda legitimidade e legalidade do 
processo. Revela que o processo já foi decidido de forma enclausurada e 
autoritária,― top-down decision. Neste caso, as Audiências Públicas são 
apenas parte de uma encenação grotesca. Um desprezo às normas 
democráticas, um desrespeito à cidadania (CONTRA-RIMA, 2010, p. 65).

A manifestação do público quanto ao EIA/RIMA é prevista, em duas 

oportunidades: a primeira, de forma escrita, correspondente à fase de comentários 

(art. 11 da Res. 1/86), quando o RIMA fica à disposição na biblioteca do órgão 

licenciador. Essa norma é de pouca eficácia. A prática tem demonstrado que são 

raras as entidades que se manifestam nos prazos concedidos. A segunda 

oportunidade se dá de forma oral nas APLAs promovidas pelo empreendedor por 

solicitação do órgão ambiental "sempre que julgar necessário" (art. 11, § 1º), a sua 

realização. 

Nos termos da Res. 1/86 do CONAMA, a realização de Audiência Pública 

dependia, exclusivamente, da vontade da Administração. Todavia, a Res. 9, de 

3/12/87 veio retirar o caráter discricionário quanto à realização de Audiências 

Públicas ao prever, em seu art. 2º, que "sempre que julgar necessário, ou quando for 

solicitado por entidade civil, Ministério Público, ou por 50 ou mais cidadãos, o órgão 

do Meio Ambiente promoverá a audiência pública.” Tal matéria afetou os termos da 

Resolução CONAMA n° 09/87, que se refere às APLAs como condição de validade 

para a concessão da licença. Por isso, umas das primeiras estratégias adotadas em 

conflitos socioambientais envolvendo o licenciamento de obras tem sido buscar 

suspender ou adiar as audiências públicas acionando o Ministério Público. 

É relevante recordar que as discussões sobre o licenciamento dos trechos 

Sul, Leste e Norte tiveram início em 2002, quando o DERSA, apresentou em nas 

audiências públicas um EIA/RIMA para todos os trechos  do Rodoanel. O processo 

foi paralisado por ação judicial movida pelo MPF. A ação foi julgada em 2003 e a 
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sentença resultante vinculou a continuidade do licenciamento à participação do 

IBAMA.

6.3. Audiências Públicas do trecho norte do Rodoanel 2010/2011 

Diante da eminente conclusão da maior obra de infraestrutura urbana do 

Brasil, os espaços das audiências públicas mostraram-se como uma arena propícia, 

senão para influenciar a decisão pública, para termos uma maior visibilidade dos 

conflitos socioambientais, estando diante de uma pluraridade de manifestações e 

interesses em relação à obra.  

Até mesmos os grupos e indivíduos mais organizados e com grande 

experiência em conflitos desta natureza usaram as  APLAs para ampliarem suas 

alianças e obterem informações relevantes sobre o processo de licenciamento, 

delineando suas estratégias. 

Durante as APLAs que antecederam à obtenção da LP do Trecho Norte 

do RMC, a grande maioria dos participantes era constituída pela população 

diretamente afetada pela obra, sobretudo, moradores da zona norte de São Paulo e 

de Guarulhos, em sua maioria, classe média e baixa, moradores das periferias mais 

vulneráveis, seguidos, minoritariamente, por pequenos proprietários rurais e 

moradores de condomínio, além de servidores públicos dos municípios e Estado. 

No final de 2010, a partir de uma ação civil, o MPE de São Paulo 

recomendou o adiamento da primeira audiência do Trecho Norte, a ser realizada em 

Arujá, apontando uma série de problemas, entre eles, a falta de destaque da 

realização de tais  audiências  no portal da SMA, além de dificuldades para o 

download dos anexos e mapas do EIA/RIMA pela população diretamente afetada. 

Apesar da participação do MPE no processo de licenciamento, 

assegurada pela Constituição Federal, o redima de atuar como mero espectador 

durante o processo de licenciamento, para atuar como órgão interveniente e fiscal 

do seu correto desenvolvimento perante a Administração, a recomendação do MPE 

não teve repercussão no CONSEMA e a Audiência transcorreu normalmente, 

contrariando a vontade dos manifestantes. 
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A fim de discutir algumas das potencialidades e limitações destes espaços 

de participação, iremos apresentar uma síntese das APLAs realizadas durante a 

solicitação da Licença Prévia (LP) do Trecho Norte do RMC. Foram realizadas 9 

APLAs, as quais descreveremos, sumariamente, no quadro a seguir:

Quadro 10 - Audiências Públicas do Trecho Norte do RMC que antecederam à 

concessão da Licença Prévia

DATA/ LOCAL IMAGENS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

1ª Audiência: 07/12/2010

Local: Arujá

Org: CONSEMA e DERSA

Mesmo após o Ministério Público 
Federal recomendar ao CONSEMA o 
adiamento das Audiências Públicas 
por dificuldade de acesso ao EIA 
pelas comunidades afetadas, a 
primeira APLA para a análise do EIA 
- RIMA do trecho Norte foi realizada 
no município de Arujá na data 
prevista. 

2ª Audiência: 15/12/2010

Local: Guarulhos

Org: CONSEMA e Dersa 

Em auditório superlotado, após  
grande tumulto, esta Audiência foi 
cancelada sob protestos dos 
manifestantes presentes. 

3ª Audiência: 16/12/2010

Local: Casa Portugal 
Bairro Liberdade- SP

Org: CONSEMA e DERSA

Entidades ambientalistas do 
CONSEMA que expuseram suas 
críticas ao projeto demonstrando 
preferencia pelo traçado ao norte da 
Cantareira argumentando que a 
ligação com a D. Pedro 
desestimularia o uso do Rodoanel 
como avenida de fuga para os carros 
da cidade. Várias denuncias de 
abuso do DERSA com relação à 
negociação de valores e retirada de 
moradores.

2ª Audiência: 19/01/2011

Local: Open Hall - 
Guarulhos

Org: DERSA e CONSEMA

Reagendada, a audiência de 
Guarulhos durou quase 7 horas. 
Representantes da sociedade civil 
vindos de diversas regiões 
superlotaram o auditório e 
apresentaram à mesa trabalhos 
técnicos denunciando 
inconsistências sobre o EIA/RIMA. A 
manifestação, através de votos, que 
confirmou contrariedade quase 
unânime dos presentes ao 
empreendimento.
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DATA/ LOCAL IMAGENS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

4ª Audiência: 25/02/2011 

Local: Ginásio Taipas

Org: Comissão de 
Administração Pública da 
C. M. de São Paulo. 
Frente Parlamentar contra 
o traçado do Rodoanel

Moradores da região de Taipas e 
Brasilândia, no pé da Serra da 
Cantareira, reclamaram não pôde 
comparecer na audiência pública de 
São Paulo, realizada no bairro da 
Liberdade, a quase 20 km de 
distância. Os moradores lotaram o 
auditório com aproximadamente 
1.000 pessoas. Representantes do 
movimento de moradia ganharam 
destaque nas discussões.

5ª Audiência: 14/04/2011

Local: Assembléia 
Legislativa /SP

Org. Frente Parlamentar 
Contra o Traçado do 
Rodoanel

 

Coordenada pelo deputado Enio 
Tatto (PT) a audiência abordou 
preocupação com os variados 
impactos que o Rodoanel poderá 
causar, tanto social, por conta das 
desapropriações, como os 
ambientais, foram expressas pelos 
deputados do PT, PDT , PSol e PC 
do B.

6ª Audiência: 27/04/2011

Local: Câmara Municipal 
de São Paulo 

Org: Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente Frente 
Parlamentar contra o 
traçado do Rodoanel

Convocada pelo vereador Chico 
Macena (PT), i para que a Dersa, as 
secretarias municipal e estadual de 
Transportes e a secretaria estadual 
do Verde e Meio Ambiente 
apresentem os projetos do trecho 
norte do Rodoanel e seus 
respectivos impactos ambientais, 
urbanísticos e de vizinhança. 
Prefeitura e DERSA não 
compareceram.

7ª Audiência: 03/05/2011

Local: Instituto de 
Engenharia, zona sul da 
capital/ SP

Org: Dersa - 
Desenvolvimento 
Rodoviário S.A.

Conduzida pelo presidente do 
DERSA, Sr. Laurence Casagrande 
Lourenço, foram discutidos detalhes 
do projeto de construção. DERSA 
informou que, a pedido da  prefeitura 
de São Paulo, não haveria mais o 
trevo de ligação na avenida Inajar de 
Souza. Mais de 300 moradores dos 
bairros atingidos pela obra 
participaram do evento público.

8ª Audiência: 27/05/2011

Local: Câmara Municipal 
de São Paulo

Org: Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente Frente 
Parlamentar contra o 
traçado do Rodoanel

Foi apresentado um parecer técnico 
elaborado pela SVMA propondo 70 
medidas de prevenção, 
compensação e mitigação de 
impactos ambientais. O vereador 
Chico Macena (PT) declarou que o 
documento, apesar de contundente 
quanto aos impactos e 
irregularidades da obra, não produziu 
resultados práticos porque a SVMA 
não impediu a continuidade do 
empreendimento.
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DATA/ LOCAL IMAGENS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

9ª Audiência: 28/06/2011

Local: Auditório do 
CONSEMA

AUDIÊNCIA RESOLUTIV
A DA LP

Foram 23 votos favoráveis à Licença 
Prévia, 7 votos contrários e uma 
abstenção da Agência Ambiental 
Paulista (CETESB) que elaborou o 
parecer do CONSEMA.

Fonte: Imagens blog S.O.S Cantareira (ZN na Linha)

A decisão do CONSEMA garantiu a Licença Prévia (LP) da obra em 

28/06/11. O parecer aprovado fez 119 recomendações ao DERSA para que a LI 

(Liçenca de Instalação) da obra fosse concedida. De posse da LP, o Dersa poderia 

publicar o edital, fazer sondagens de campo e cadastrar famílias e donos de imóveis 

a serem removidos. 

Além da indignação dos moradores diante da grande modificação da 

paisagem da Cantareira, pairavam durante as audiências, o sentimento de perda da 

qualidade ambiental da região, o clima de insegurança quanto às indenizações e à 

efetividade dos programas de habitação (competência dos municípios) e de 

compensações ambientais (empreendedor). Foram bastante frequentes, nas APLAs 

do Trecho Norte, os relatos de moradores de outros trechos do Rodoanel sobre os 

dramas da desapropriação compulsória.

Durante todo o processo que antecedeu a obtenção da LP, o movimento 

ambiental da Cantareira e as comunidades diretamente afetadas unificaram sua 

argumentação baseando-a, em linhas gerais, nos seguintes  questionamentos em 

relação ao empreendimento:

1) A real contribuição da obra para resolver os problemas de trânsito da cidade de 

São Paulo, considerando o pouco investimento em transporte público de 

qualidade na região metropolitana;

2) O fato do traçado norte não ter a distância menor de 20Km do centro, como era 

previsto no projeto original; 
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3) A falta de estudos de três alternativas de traçado, incluindo a alternativa pela 

Rodovia D. Pedro I; 

4) Aos impactos ambientais  sobre os mananciais  e áreas da RBCV-SP e prejuízos 

para saúde humana e serviços ambientais; 

5) À quantidade de desapropriações necessárias  para consecução do 

empreendimento95;

6) Sua capacidade de induzir um “boom imobiliário” em áreas do entorno da Serra 

da Cantareira e novas ocupações irregulares em áreas verdes e de mananciais, 

devido a necessidade de mobilidade da população de baixa renda desapropriada; 

7) À transferência de poluição, a intensificação dos fenômenos das “ilhas de calor” 

e das enchentes e risco de acidentes envolvendo cargas perigosas em locais de 

relativa pureza ambiental, gerando impacto sobre a fauna e flora local;

8) Ao desmatamento de aproximadamente 100 hectares de floresta primária e 

secundária; 

9) À insuficiência e ineficiência dos compensações ambientais e mitigações da 

obra levadas a cabo pelo empreendedor DERSA;

10)Às denúncias de corrupção, desvio de verbas públicas e insatisfatória 

execução da obra pelos  prestadores de serviço e empresas licitadas em outros 

trechos;

11)Ao impacto da obra sobre o Sistema Cantareira de Abastecimento e os  riscos 

à Estação Elevatória (ESE) da SABESP, Estação de Tratamento (E.T.A) Guarau.

12) Violação Plano Diretor da cidade e do Plano de Manejo do PEC pela 

implantação da obras viária em Zonas de Amortecimento.

13) O escamoteamento do parecer contundente da SVMA pelo então Secretario do 

Verde e Meio Ambiente Eduardo Jorge. 

14) Ausência de estudos geológicos e geotécnicos relacionado as grandes 

remoções de terra a serem realizadas na Região Serrana da Serra da 

Cantareira96 ;
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15) Impacto sobre patrimônio histórico e arqueológico da Cantareira, a exemplo da 

Vila Histórica Cantareira no Clube da SABESP e o antigo sistema de 

abastecimento. 

Entre outras indagações feitas pela sociedade civil ao Governo, 

destacamos: a localização inexata dos canteiros de obras; a falta de resposta às 

audiências públicas anteriores e aos documentos já protocolados; a falta de 

definições dos locais para reassentamento; as informações imprecisas  sobre o 

número de estabelecimentos afetados; a ausência de dados precisos sobre a 

mortandade de animais silvestres do trecho Sul; denúncias de que o traçado 

privilegiaria interesses de empresas na região e grandes proprietários e de que as 

notificações de desapropriação já estariam sendo feitas antes mesmo da obtenção 

da LP. O governo, por sua vez, questionava os reais  interesses da população  

afetada em defender interesses ambientais ou seu próprios interesses diante do 

fantasma da desapropriação, sendo a maioria dos contesta. Contudo, ainda que  a 

maior parte dos  contestadores sejam a população diretamente afetada, 

pesquisadores, técnicos  e especialistas  se manifestaram  contra os procedimentos 

adotados durante o licenciamento e as informações contidas no EIA/RIMA.

6.4. Principais críticas e potencialidades das APLAs de 

Licenciamento 

Em relação às  APLAs, o texto constitucional menciona, além da sua 

função de dar publicidade do projeto, seu aspecto de legitimação das decisões 

governamentais, no qual a realização de APLAs condicionaria a legalidade dos atos, 

ou a legitimidade administrativa.

Este último aspecto, que supostamente protegeria o cidadão dos  arbítrios 

do poder público, vem reforçando, entre os ambientalistas, a convicção de que as 

APLAs tem servido, fundamentalmente, como instrumentos legitimadores e 

legalizantes de projetos desenvolvimentistas do Estado.
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“Visando à legitimação administrativa, formalmente disciplinada em lei, pela 
qual  se exerce o direito de expor tendências, preferências e opções que 
possam conduzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação 
conceitual.” (MOREIRA NETO,1992 apud OLIVEIRA 1997, p.4)

 Com base no art. 32 da Lei nº 9.784/1999 que regula o processo 

administrativo no âmbito da administração pública federal, audiência pública é 

definida como:

“mecanismo de instrução do processo administrativo, a finalidade de sua 
realização é o amplo debate acerca de questão relevante, que afeta ao 
interesse geral  da coletividade, via de regra identificada pela presença de 
interesses meta individuais, difusos ou coletivos, de sorte a não atingir 
direitos da população sem sua prévia oitiva.” (Lei nº 9.784/1999, art. 32) 

Autores como Lenzi (2009) e Jacobi (1997) colocam dúvidas sobre a  

eficiência destas arenas  políticas para o exercício pleno de uma “cidadania 

ambiental” e para o desenvolvimento de assuntos de interesse público, envolvendo a 

conservação do patrimônio natural. Para estes autores, a tensão entre interesses 

públicos e privados torna o processo de licenciamento uma ferramenta bastante 

ineficaz, sob o ponto de vista de garantir o bem-comum97, tornando tais instituições 

deliberativas limitadas para implementação de políticas pautadas pelos princípios da 

“sustentabilidade” e da preservação dos bens públicos. 

Na realidade, nas APLAs, onde discute-se conflitos distributivos que 

afetam um grande número de pessoas, a população afetada, primeiramente, tende a 

formular argumentos  que evidencie suas próprias experiências e memórias para 

somente depois se apropriarem de argumentos que salvaguardem o bem público, o 

patrimônio histórico e ambiental. Segundo Mansbridge (1999), a participação de 

cidadãos comuns, não-ativistas e leigos, quase sempre, se dá sob as condições de 

comunidade afetada. 

Durante as APLAs do RMC, nosso estudo de campo e reflexão sobre a 

participação popular no processo de licenciamento partiu de uma questão 

norteadora: Como os indivíduos, grupos afetados tornam públicos seus interesses? 

Como observou Habermas (1982) a experiência individual é sempre o 

ponto de partida para a formação de identidades coletivas.
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Se os atores não trouxerem consigo, dentro de seu discurso, suas histórias 
de vida individuais, suas identidades, suas necessidades e desejos, 
tradições e pertencimento, o discurso prático será esvaziado de todo o seu 
conteúdo (HABERMAS,1982, p.255).

 Enquanto, Dromi (1982) chama atenção para figura do “cidadão 

colaborador”, atuante na gestão dos bens  públicos, hábil em tornar público seus 

argumentos e influenciar políticas públicas, Bohman (1996) defende que um 

argumento só torna-se público quando apresenta grande chance de ser 

compreendido e aceito pelos demais interlocutores. Aquilo que Eliasoph (1997) 

chama de “espírito público” depende da competência dos atores de abordar os 

aspectos generalizantes de uma determinada questão junto ao coletivo. 

Em sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas (1987) afirma que as 

sociedades modernas, sejam capitalistas ou socialistas, estruturam-se através de 

dois princípios; o sistêmico, que domina e organiza, através da ação instrumental, o 

mercado e o Estado, e o mundo da vida (Lebenswelt), que orienta a comunicação 

cotidiana entre os seres  humanos e suas múltiplas formas de representação, sendo 

que o mundo da vida está sendo, permanentemente, colonizado pelo mundo 

sistêmico, constituindo assim uma patologia da modernidade.

Mesmo sem nos aprofundar em questões habermesianas tão complexas 

como a "colonização do mundo da vida”, tal teoria tem grande importância para o 

debate sobre a complexidade dos  processos de modernização de sociedades 

democrático-liberais e na reprodução de dicotomias e contradições clássicas entre 

estado de natureza X estado de direito, no contexto da globalização.

Vale mencionar duas correntes de pensamento neste campo da 

participação e ação comunicativa. De um lado, estão os defensores da democracia 

deliberativa (BOHMAN,198698; HABERMAS,1997; DRYZEC,2004) que defendem a 

adoção de procedimentos próprios da teoria hegemônica (da maioria, eleições 

periódicas, divisão de poderes). Para estes autores a democracia promoveria a 

razão pública e legitimaria as  decisões governamentais, através do exercício da 

deliberação dos indivíduos racionais em fóruns amplos de debate e negociação. 

Na outra corrente, estão os autores que refutam a possibilidade de 

reconstrução racional do mundo da vida diante da hipercomplexidade da sociedade 
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moderna e sua diversidade contraditória, inconciliável de valores e interesses 

(NEVES, 2001; BOAVENTURA, 2007). Esta perpectiva, muito distante de uma 

sociedade ideal ocidentalizada e deliberativa como preconizada por Habermas, dá 

maior ênfase às desigualdades agudas, conflitos inconciliáveis em torno de formas 

de uso do poder.

 Nesta corrente de pensamento, podemos identificar 3 tipos de críticas, no 

que diz respeito às  APLAs de cunho ambiental: quanto às suas limitações técnico-

científicas (LA ROVERE, 1992); quanto aos seus fundamentos morais  e ao seu 

desenho institucional (LEIS, 1997) e quanto a possibilidades de gerarem a elitização 

do processo decisório (ALONSO; COSTA , 2000). De maneira geral, fundamentam 

estas críticas a presença de mecanismos de controle inerentes à uma concepção 

funcionalista de uma sociedade técnico-científica, desigual do ponto de vista da 

capacidades dos atores de formularem argumentos racionais, principalmente aos 

olhos do aparato legal do Estado.

Embora estejamos de acordo com esta corrente mais crítica, 

consideramos as APLAs, do ponto de vista da mobilização comunitária e do 

confronto político, mesmo quando canceladas aos  gritos  pelos manifestantes 

indignados com o prosseguimento das etapas do licenciamento, uma arena ímpar 

para manifestações da sociedade civil, compelida a manifestar seus argumentos, 

preocupações e perguntas em apenas 5 minutos de publicização.

 Ao serem publicizados uma diversidade de discursos, ainda que pela 

ótica dos interesses privados, dramas e memórias individuais, ou subsídio técnico e 

formal para influenciar as políticas públicas, manifesta-se um amplo potencial, para 

ecologia dos saberes, interação dialógica e intercâmbio entre as experiências vivida/

aprendida, rumo à construção de argumentos coletivizantes, que podem até mudar 

juízos pré-concebidos, influenciando a ação coletiva e a ação estatal. 

Não podemos ignorar nas APLAS a existência de inúmeras oportunidades 

para micromobilzação, cooptação, articulação e desmobilização de ações coletivas 

da sociedade civil e do governo, gerando novas possibilidade para o ativismo e para 

expressão de identidades territoriais em constante processo de construção.

Além disso, a aparição de novos atores no conflito vindo do mundo da 

vida (HABERMAS,1997), ou seja atores de fora do mundo da política (MCADAM; 

TARROW; TILLY, 2001), leva-nos a admitir o potencial das APLAs para configurarem 
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um espaço político de visibilidade de conflitos  socioambientais (FERRAZ, 2012), 

onde expressam-se diferentes lógicas de apropriação do espaço.

Ao saltar para uma esfera de argumentação mais coletivizante, baseada 

em inter-relações ecológicas, a população diretamente afetada dirige-se à 

construção de uma memória coletiva e ao fortalecimento do sentimento comunitário 

e de pertença ao território. Tal mudança de perspectiva, do individual para o coletivo, 

impulsionada pelo confronto político, gera ações coletivas que, conectadas com as 

EOPs, podem afetar o conjunto de decisões  políticas sobre este território e 

intensificar o processo de resistência como se envidenciou, não só no adiamento da 

obra, como nas mudanças do traçado do trecho norte. 

Em interação com o movimento ambientalista e demais grupos de 

pressão logrou-se influenciar os centros de decisão e redirecionar ações públicas 

para procedimentos e técnicas construtivas pautadas na adoção de cautelas 

socioambientais, favorecendo também algumas comunidades afetadas. Um caso 

exemplar foi o movimento da comunidade do distrito de Cabuçu em Guarulhos, 

liderada pelo projeto Cabucu e Associação Chico Mendes e assessorada 

conselheiro da RBCV-SP prof. Dr. Antônio Manoel de Oliveira da UNG (Universidade 

de Guarulhos), que conquistou uma área de preservação ambiental (APA Cabuçu), 

ao mesmo tempo que evitou ter um bairro cortado ao meio pelo Rodoanel.

Durante todo o processo que antecedeu e sucedeu a licença prévia, 

diversos documentos  foram entregues ao CONSEMA para constar em ata, assim 

como ações civis, manifestos, petições e dossiês chegaram aos MPF, MPE, IBAMA, 

CETESB, SVMA, CONDEPHAAT, MMA e Presidência da República apontando, sob 

o ponto de vista técnico, as irregularidades e equívocos do EIA/RIMA elaborado pela 

empresa de consultoria ambiental JGP, contratada pelo DERSA. 

A participação ativa e competente dos moradores da Cantareira, em 

arenas políticas  de licenciamento ambiental, vem desafiando especialistas, 

autoridades e conhecedores de relatórios de todos os campos do conhecimento, ao 

ampliar, progressivamente, as competências e a influência dos cidadãos comuns, 

outrora condenados à aceitação ignorante das decisões sobre suas vidas  e seus 

territórios de origem.
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6.5. A participação de Parlamentares (Frentes Parlamentares e CPI)

Diferentemente dos outros  ciclos de protesto da Cantareira, destacou-se a 

participação de parlamentares na organização de passeatas, audiências locais, 

reuniões com autoridades e visitas técnicas aos locais afetados. Neste ciclo atual de 

protesto, parlamentares dividiram os palanques e holofotes com representantes do 

movimento ambiental e de moradia. Durante todo o processo de licenciamento do 

Rodoanel Trecho Norte, parlamentares da bancada de oposição ao Governo do 

Estado (PT, PSol, PCdoB, PMDB) tomaram a defesa das vítimas do 

empreendimento, principalmente daquelas milhares de famílias  pobres que seriam 

reassentadas ou desapropriadas99 pela obra. 

Em junho de 2011, deputados estaduais do Estado de São Paulo criaram 

a Frente Parlamentar para acompanhamento das Obras do Rodoanel, presidida 

pela deputada Vanessa Damo (PMDB), com objetivo de: 

...garantir a participação da população no debate sobre esta importante obra 
viária e seus impactos junto às comunidades, como no caso das 
desapropriações, das compensações ambientais, das mudanças nos 
sistemas viários e demais aspectos relacionados ao empreendimento 
(Deputada Estadual Vanessa Damo, 2011)100.

Nestas Frentes, os parlamentares  já não discutiam o “porque” da 

construção do Rodoanel, mas “onde” o trecho deveria ser instalado, ou ainda “quem” 

o traçado afetaria e “como” o Estado trataria essas  pessoas. Por isso os nomes 

Frente Parlamentar “para acompanhamento” “contra o traçado do Rodoanel”101.

No ano de 2012, vereadores  de São Paulo fizeram-se presentes nas 

disputas relacionadas ao Trecho Norte há apenas cinco meses das eleições 

municipais. Em maio de 2012, sob à presidência do Deputado Paulo Frange do PT, 

tiveram início os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Cantareira 
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99 O Programa de Reassentamento prevê investimentos de R$ 155 milhões para remoção de 2 mil famílias. Elas 
podem optar por receber unidade habitacional ou ser indenizada pelas benfeitorias existentes na área ocupada. 
Também está previsto o aluguel social de R$ 480. No Programa de Desapropriação, 2,1 mil imóveis devem ser 
indenizados.

100 Site www.soscantareira.com.br da RECANTA, acesso em fevereiro de 2013.

101 A contestação política dos parlamentares da oposição, todavia, não contestou a necessidade da obra que se 
insere também dentro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal . 



(CPI da Cantareira), cujo objetivo seria apurar irregularidades no uso e ocupação do 

solo da região e os impactos gerados pela instalação do Rodoanel. Sobre a 

importância das CPIs no cenário político brasileiro, Schilling explica:

As CPIs adquirem uma especial  importância a partir da década de 80, 
ocupando manchetes de jornais e disputando audiência com as novelas. 
Estas Comissões constituem cenário privilegiado para estudar como são 
recolhidas e elaboradas as denúncias sobre corrupção, permitindo 
compreender a importância do que está em jogo quando se fala em 
corrupção e por que se fala de corrupção: arma, estratégia, foco para 
introduzir o debate sobre limites no uso dos recursos públicos, sobre a 
distribuição dos recursos públicos, sobre a legitimidade de certas práticas 
de governo e de certos privilégios econômicos e sobre a configuração dos 
poderes no Brasil (SCHILLING, 1999, p. 52).

Apesar da importância de minorias parlamentares criarem CPIs, 
assumindo um papel fiscalizador das ações da maioria governamental, a CPI 
composta pelos vereadores: Agnaldo Timóteo (PR), Milton Ferreira (PSD), Fernando 
Estima (PSD) e Aníbal de Freitas (PSDB), Juscelino Gadelha (PSB), não publicou 
nenhum relatório conclusivo e encerrou suas atividades logo após o segundo turno 
das eleições municipais102. Isso mostra o grau de banalização que algumas CPIs 
podem assumir no Brasil hoje, quando fica evidente o objetivo de tirar proveito de 
momentos eleitorais. Afinal, as irregularidades no uso e ocupação do solo da 
Cantareira vêm acontecendo há décadas, sob a anuência de parlamentares.

Ao nosso ver, o fato da CPI da Cantareira ter apresentado inócuos 
resultados, após meses de “investigação”, deveu-se ao fato dos parlamentares não 
poderem avançar senão começassem a investigar a si mesmos e a questionar um 
conjunto de “ilegalidades toleradas" (FOUCAUT, 1984), expressas na regularização 
constante de assentamentos ilegais na Cantareira sob a promessa de voto. 

Não seria leviano de minha parte afirmar que grande parte dos deputados 
e vereadores, frequentemente eleitos na Cantareira, fazem constantes negociações 
sobre as leis de zoneamento urbano na região, o que intensifica o papel das 
ilegalidades para a manutenção e conservação de uma distribuição geográfica 
desigual de riqueza e poder no território.
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mas não tivemos nenhuma resposta do vereador Paulo Frange que preside a CPI.



As relações entre os movimentos sociais e partidos sempre foram uma 

constante, por isso, ao invés de procurarmos atribuir este fato à ausência de 

autonomia dos movimentos, preferimos examinar os mecanismos que conectam os 

parlamentares às comunidades mais vulneráveis.

Apesar do desmatamento, sem precedentes, provocado por uma obra 
como o RMC, em seus 100 ha por trecho construído, “o efeito formiga”, como é 
chamado pelos ambientalistas103 o fenômeno gradativo de perda do tecido florestal, 
é o modelo padrão de urbanização na região. Sob  um sistema político e fundiário de 
irregularidades toleradas, em nome do “desenvolvimento” da região, o papel de 
parlamentares tornou-se fundamental para manutenção deste modelo. 

Somados a estes fatores, diante da frustração com a representividade dos 
conselhos de política pública e sua incapacidade de representar o cidadão comum 
contra os arbítrios do poder público, emerge, entre os movimentos populares e 
associações de bairro, a necessidade de resgatar alianças políticas tradicionais com 
representantes do poder legislativo eleitos pelo voto direto (ABERS; KECK, 2007).

Não é preciso muita imaginação sociológica para imaginarmos 
parlamentares sendo assim cobrados pelos seus eleitores: Puxa! Estávamos indo 
tão bem Vereador. Quando chegamos aqui só tinha mata. Agora que que está 
chegando esgoto, luz e creche, vem esse tal de Rodoanel acabar com tudo?

A partir da segunda passeata realizada na Av.. Paulista104, parlamentares 

já haviam criado um movimento paralelo ao S.O.S Cantareira. Aquela porção da 

população afetada mais susceptível à política assistencialista começava a depositar 

novas esperanças nestes parlamentares de que o traçado seria revisto.

Esta influência direta dos  parlamentares minimizou a influência dos 

ambientalistas sobre boa parcela desta população. Pois, se por um lado a 

assistência oferecida pelos parlamentares era muito mais promissora, por outro lado, 

alguns ambientalistas, bastante resistentes às formas tradicionais da política 

partidária, se afastaram dos grupos mais vulneráveis. 
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103 Em 2009, a SOS Mata Atlântica,  revelou, a partir de imagens via satélite, que o "efeito formiga" que destrói a 
Serra da Cantareira está sendo fomentado, entre outros motivos, pela explosão de bufetes de casamentos e de 
aniversários,  diferentemente dos anos 90, quando a devastação atingia áreas dentro do PEC pela ocupação de 
favelas (Jornal Estado de São Paulo, 24 de junho de 2009). 

104  A participação dos parlamentares em audiências e passeatas começaram em 2010, logo após a primeira 
passeata S.O.S Cantareira. A passeata na Av. Paulista foi organizada diretamente por parlamentares 
manifestação da paulista. Estas ações coletivas serão analisadas no capítulo 7 desta dissertação. 



Capítulo 7

S.O.S CANTAREIRA (parte 2) 
Repertório e Ações Coletivas do 

Movimento
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7.1. A Retomada do Movimento S.O.S Cantareira - Novos tempos 

Para moradores  da zona de amortecimento do PEC, a opção pela 

mobilização comunitária e/ou ambiental está ligada à necessidade de encontrar um 

modus vivendi e à afirmação de sua identidade e seu direito à moradia digna. Assim, 

mais uma vez, em 2010, movidos pela necessidade e por interesses defensivos, 

moradores da Cantareira iniciariam um novo ciclo de protesto de novas ações 

coletivas.

Contudo, mesmo para os ambientalistas mais experientes, uma nova 

confrontação contra do Rodoanel não parecia ser uma simples  tarefa. Após 8 anos 

de pesados investimentos em propaganda, a opinião publica transmitia a 

necessidade de finalização da obra como solução para os grandes engarrafamentos 

das marginais. 

Se compararmos o momento atual com o cenário político dos conflitos de 
1988 à 2002, podemos constatar muitas mudanças sociais, seja nas formas de 
governança e governabilidade do Estado, seja no próprio movimento ambiental, que 
se fragmentou em diversas formas de ambientalismos, muitas vezes inconciliáveis 
entre si. Além disso, da ampla incorporação do EIA/RIMA e dos avanços da política 
ambiental, a partir dos anos 90, derivaram empresas e consultorias especializadas 
na produção de Relatórios, além de cursos ambientais e MBAs que qualificavam um 
grande número de profissionais para lidar com o procedimento administrativo na 
obtenção de licenças ambientais. 

Enquanto o Movimento S.O.S Cantareira adormeceu por longos 6 anos, 
não ocupando-se com a formação de novos quadros e mantendo seu caráter 
voluntarista, seu principal adversário ganhava experiência na construção do trecho 
Oeste e Sul, cooptava importantes colaboradores vindos das universidades, do 
campo do direito, da educação e da cultura, ampliando sua campanha como nunca 
antes imaginado105. Mesmo para os ativistas mais otimistas, o momento histórico e a 
conjuntura política pareciam desoladores. 

152

105 Entre as estratégias de marketing adotadas pelo DERSA destacam-se a elaboração do gibi da Turma da 
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alunos do ensino médio e o ônibus do Rodoanel que passava pelas comunidades explicando a obra. 



Este já foi barrado em sua versão de 1987 por forte ação da comunidade 
local. O que fazer agora? Ocorreram reuniões em Guarulhos, no Tremembé, 
com comunidades atingidas e ambientalistas. Os ritos de licenciamento 
prosperavam fortemente, amparados pela venalidade do sistema de 
avaliação ambiental da SMA, fragilizado depois de gestões políticas pouco 
exigentes, pouco inteligentes. A conseqüência tem sido o baixo nível  de 
exigência para o empreendedor, que é o próprio governo; mínima exigência 
social, por um Conselho Estadual de Meio Ambiente sucateado pela perda 
de sua qualidade democrática; forte pressão sobre a imprensa com uma 
barreira econômica quase intransponível  – tudo isso desguarnecendo 
qualquer possibilidade de reação social com mínima condição de equilíbrio 
de forças (CONTRA- RIMA, 2010).

O veterano ambientalista da Cantareira Mauro A. M. Victor106declarou em 
entrevista que os “ritos de licenciamento” progrediram muito favorecendo o 
adversário e seu capital intelectual. A figura do “facilitator” do licenciamento, 
mencionada por Victor, se tornou central para entendermos o desenrolar do conflito 
neste momento atual. O  facilitator de um processo de licenciamento, está munido de 
um conjunto de habilidades, competências e recursos que os políticos dos finais dos 
anos 80 não possuíam, entre as quais podemos citar: 

1) conhecimento sobre o processo de licenciamento e um quadro de 
profissionais especializados disponíveis no mercado; 

2)  apropriação do discurso da part ic ipação comunitár ia, 
responsabilidade ambiental e modernização ecológica; 

3) recursos financeiros disponíveis para contratação melhores 
especialistas da área ambiental, das engenharias, e da arqueologia, entre 
outras. 

As desvantagens dos ambientalistas acirraram-se ainda com a nomeação 
de uma equipe de peso para a Secretaria de Logística e Transportes pelo 
Governador Geraldo Alckimim. Laurence Casa Grande, atual diretor do DERSA, foi 
diretor da multinacional Kroll107 . A empresa de investigação foi alvo da CPI dos 
grampos na câmara em 2009, sob  suspeita de patrocinar espionagem e escutas 
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106 Autor dos livros “Capital Natural” e “Mata Atlântica 100 anos de destruição” (2005).

107 http://www.kroll.com



ilegais108, tendo também sido investigado pela Polícia Federal a ligação da empresa 
com a CIA (Agência de Inteligência Americana) em 2006.109 

Apesar dos constantes enfrentamentos, a ação dos ambientalistas foi 

muito minimizada pelo trabalho destes profissionais. Várias estratégias  adotadas de 

maneira eficaz pelos ambientalistas em outros momentos, foram facilmente 

neutralizadas, a exemplo do cancelamento das audiências e do lobby com Ministério 

do Meio Ambiente e IBAMA.

Neste último ciclo de protesto da Cantareira, foram reunidas 

aproximadamente 20.000 assinaturas110 contra a instalação do Rodoanel na zona de 

amortecimento, realizadas 2 passeatas, 2 ações jurídicas coletivas no MPE, diversas 

ações na Defensoria Pública e denúncias à Comissão Internacional de Direitos 

Humanos111  da Organização dos Estados Americanos - OAE, além de diversas 

micromobilizações pela cidade. 

A divulgação do EIA/RIMA do traçado norte trouxe grande comoção às 

populações afetadas  e aos ambientalistas da Cantareira. As comunidades locais 

buscavam se organizar, através de reuniões e seminários realizados nas 

associações de moradores, ONGs, igrejas e clubes locais. 

No segundo semestre de 2010, o movimento ambiental e as associações 

de bairro começavam a divulgar informações às comunidades, através de Blogs a 

exemplo do ZN na Linha (antigo Tremembé na Linha), site da Rede de Cooperação 

da Cantareira (RECANTA)112, Associação Cantareira, blog do Jd. Pery e outros mais 

ligados às denúncias sobre o Rodoanel113. Muitas comunidades tomaram os blogs 

como principal meio para as mobilizações das ações coletivas. 

 Neste primeiro momento, em que a notícia corria, ninguém sabia ainda 

como agir. Desmobilizado desde 2004, o movimento S.O.S Cantareira e suas 
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108 Folha de São São Paulo, 23 de janeiro de 2011.

109 Folha de São Paulo, 29 de maio de 2006.

110 Incluindo o abaixo-assinado virtual.

111  Em 2013, o caso do Rodoanel Trecho Norte tornou-se objeto de campanha da Anistia Internacional que 
buscará denunciar ao mundo casos de violacão dos direitos humanos durante nas remoções para Copa de 2014 
no Brasil. A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 3 milhões de apoiadores.

112  Neste momento, minha participação foi direta na campanha, não só como pesquisadora, mas como 
coordenadora do Conselho Gestor da Rede de Cooperação da Cantareira, o que configura como Pesquisa Ação 
a técnica desta parte do estudo de caso.

113 http://averdadedorodoanel.blogspot.com.br



lideranças anteriores114 estavam desconectados e ainda não havia uma estratégia 

definida para uma nova campanha. 

Figura 26 - Logotipo campanha desenhado por voluntário da RECANTA em 2010. Fonte: Site Rede 
de Cooperação da Cantareira

O primeiro logotipo desenhado pela Rede de Cooperação da Cantareira 

em 2010 estava carregado de muita emocionalidade e buscava uma imagem forte 

que antagonizasse seu o principal adversário. Mas como dizer não ao Rodoanel? O 

projeto tinha ganhado a simpatia da sociedade paulista e há muito já saíra do papel, 

tendo três trechos licenciados e dois concluídos.

A circulação de um abaixo-assinado contra a instalação do Rodoanel na 

zona de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira e P.E. Alberto Lofgren e 

Rodoanel da Cantareira foi a primeira ação do movimento. O documento começou a 

circular no II Encontro de Educadores e Voluntários da Cantareira promovido pela 

RECANTA 115, um mês depois da divulgação do EIA/RIMA. 
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114 Cabe ressaltar que as lideranças do movimento S.O.S Cantareira I eram, em sua maioria, moradores da face 
norte do entorno do PEC, que não seria mais afetada na versão atual do traçado.

115A Rede de Cooperação da Cantareira tem como objetivo congregar associações de moradores, instituições de 
ensino,  movimentos populares, agências governamentais em um trabalho de rede visando o empoderamento 
das populações do entorno do Parque Estadual da Cantareira, constantemente ameaçado, sensibilizando as 
gerações futuras sobre a importância desta floresta urbana para qualidade de vida de milhões de habitantes. 
www.recanta.org.br



Figuras 27 e 28 - II Encontro de Educadores e Voluntários da Cantareira. Fonte: Site Rede de 

Cooperação da Cantareira 

O encontro atraiu 80 voluntários e educadores das instituições  de ensino 

associadas à RECANTA, além de lideranças comunitárias e ativistas  ambientais das 

regiões do entorno do PEC e PEAL: Vila Albertina, Jardim Corisco, Vila Rica, 

Tremembé, Santana, Cachoeirinha, Jardim Pery. Durante o encontro, foram 

propostas dinâmicas onde os participantes puderam compartilhar experiências, 

críticas e opiniões, assim como elaborar coletivamente um planos de ação para o 

desenvolvimento da campanha de informação da comunidade. Podemos citar os 

seguintes apontamentos feitos pelos participantes durante este encontro:

Cada professor deveria elaborar uma apresentação com o tema Rodoanel 
apresentá-la aos seus alunos tornando-os multiplicadores das informações, 
pois poderão informar suas famílias (Francisco Florentino, liderança do 
Jardim Corisco).

Como estudante da ETEC, posso divulgar a Campanha por meio de 
cartazes na minha Instituição de Ensino, fazendo comissões de meio 
ambiente entre os gestores dos cursos técnicos, além de baixo assinado. 
Também podemos mobilizar mais voluntários não só do entorno da 
Cantareira, mas de outros parques além de tentar promover a Campanha 
em redes sociais como Orkut, facebook, twiter (Camila Camargo, aluna 
ETEC).

Utilizar o programa da família na escola, divulgando entre os alunos, e 
utilizar as associações de igrejas para divulgar, ir de porta em porta com 
panfletagem simples e distribuindo o baixo assinado é uma boa forma de 
espalhar a Campanha (Marco Túlio da Silva, estudante da ETESP).

O nosso tempo é muito curto e precisamos agir agora. Fazer uma reunião 
extraordinária com os professores convocando-os a mobilizar, abrir a escola 
para a comunidade seria um bom começo. Divulgar a campanha em igrejas, 
colocar cartazes em comércios, levar a campanha em postos de saúde 
levantando a questão como os problemas respiratórios e organizando 
passeatas (Kassiane, Educadora do Colégio Santana).
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Restava assim, aos voluntários, ligados ou não às  associações cívicas da 

Cantareira, iniciar um novo ciclo de protestos (o quarto da Cantareira) em um 

momento em que todos os  trechos já haviam sido licenciado e em que maioria da 

população após anos de intensa propaganda da obra, considerava a obra boa em si 

mesma, ou o mal necessário. 

 Após esse este primeiro encontro foi realizada uma reflexão mais ampla 

sobre as estratégias de Campanha sendo colocada em pauta a importância do 

resgate de modelos, repertórios inseridos na história e na memória coletiva das 

ações em prol da Cantareira para o fortalecimento identidade do movimento. 

7.2. Repertório do Movimento S.O.S Cantareira 

Ao longo da trajetória de 25 anos do movimento ambientalista da 

Cantareira versus Rodoanel, algumas ações do repertório sobreviveram, outras 

foram questionadas116, ou ainda transformadas para melhor se adaptarem às novas 

circunstâncias. Um fator importante para compreendermos os significados  do 

repertório para um grupo de demandantes é que raramente um repertório é 

completamente inventado, pois  emerge como conhecimento social, a partir de 

negociações internas, consensos, memórias, relações sociais, significados e ações 

amalgamadas em padrões conhecidos e recorrentes (TILLY, 1995). Segundo Alonso 

(2012), a partir dos  anos 90, Tilly minimiza sua influência estruturalista dos anos 70 e 

imprime ao conceito características relacionais, pautado pela interação dos atores. 

Como coordenadora do Conselho Gestor da Rede de Cooperação da 

Cantareira desde 2007, levei à Yuca Cunha Maekawa, coordenadora do movimento 

de 2002-04 (atualmente residente em outro Estado), a necessidade de retomada do 

movimento S.O.S Cantareira mantendo o mesmo slogan da campanha de 

2002-2004. Yuca incentivou a proposta entendendo o sentido comum da causa e a 
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importância desta continuidade. Porém, como única condição, pediu-me que o S.O.S 

Cantareira não fosse transformado em uma ONG117.

Para o veterano líder ambientalista Mauro A. Victor, apesar da 

participação ativa das ONGs este não é um movimento ambiental centrado em uma 

ONG. Para ele, o movimento vem adotando, ao longo dos anos, como estratégia de 

luta a técnica do “enxameamento”. 

Metáfora do “Novo ativismo”, frequentemente relacionada às redes sociais 
e ao cyberativismo, os benefícios táticos do Swarming (enxameamento), segundo 

Castells  (2003), foram primeiramente percebido pelas forças armadas norte-
americanas para depois serem difundidos nas redes sociais. Para Castells118, seja 
por meio de tecnologias baseadas na informação ou por táticas militares, a ampla 
difusão das técnicas de enxameamento refletem um mundo e um Estado cada vez 
mais depende da comunicação profundamente transformados em sua estrutura e 
em sua prática.

Mauro Victor faz alusão ao ataque de abelhas quando a colmeia 

(metáfora do centro do poder decisório) é invadida. Segundo o ambientalista, tal 

técnica permite que as  ações e protestos partam de diversos coletivos: 

parlamentares, movimento de moradia, OAB, ONGs, religiosos, movimento de 

intelectuais, associação de moradores, artistas, setores públicos, imprensa local, 

entre outros. Adotando essa técnica, o movimento não possui uma só centralidade 

de comando, mas sim várias lideranças, o que, absolutamente, não neutraliza a 

capacidade de aglutinação do enxame para um ataque coletivo.

Na verdade, em uma estrutura de mobilização descentralizada, ocorre a 

desconstituição de hierarquias  de poder, o que propicia um maior grau de liberdade 

de escolha do repertório das ações.

O repertório das ações coletivas surge como um conjunto de formas de 

ação, de apropriação, transmissão de estratégias  e maneiras de articular queixas e 

demandas ao poder público. Podendo fazer parte do repertório de uma campanha 
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117 Creio oportuno, citar esta minha conversa com YUCA pois, revalida minha hipótese de que movimento S.O.S 
Cantareira, embora tenha a participação de ONGs, diferenciam-se dos modelos de ambientalismo stricto sensu 
das grandes ONGs nacionais  e internacionais emergentes durante toda década de 90 até os dias de hoje, sendo 
constituído por lideranças comunitárias e cidadãos locais e globais de perfil heterogêneo e diferentes classes 
sociais unidos por vínculos propriamente civis e voluntários.

118 Ibidem.



desde o envio de petições  e dossiês aos centros de decisão, até a organização de 

grupos de pressão e perturbações públicas de audiências  A escolha das 

perfomances do repertório depende das OPs, do interlocutor, da escala da ação, das 

rotinas e grau de organização dos grupos de interesse.

Como veremos, a explicação histórico-estrutural tillyana sobre a origem e 

mudança dos repertórios soma-se a Teoria da difusão, onde a construção de 

identidades tem um importante papel durante o confronto. Se valendo do conceito de 

Tilly de performance, Alonso (2012) explica a idéia de repertório.

 
a idéia de repertório como conjunto de performances se desenvolve [...] 
Performance suplanta rotina como unidade mínima do repertório, num 
esforço para adentrar significados a repertório, assimilando temas afins com 
a sociologia da cultura, mas sem adentrar os meandros da discussão 
semântica. Assim, “identidade” é o que os atores definem como tal  num 
conflito particular, por contraste e confronto com grupos rivais (ALONSO, 
2012, p. 9-12).

Durante os anos de 2010 à 21012, diversas  denúncias foram realizadas 

em escala nacional e internacional, apontando irregularidades no processo de 

licenciamento, entre as quais: a falta de comunicação do andamento do projeto; 

irregularidades nas licitações; a falta de um genuíno processo participativo; a falta de 

resposta às audiências públicas anteriores e aos documentos já protocolados; erros 

na redação de atas; nos números  do EIA (moradias, impactos sonoro, poluição); 

escamoteamento de pareceres técnicos  e de informações relevantes no parecer do 

CONSEMA, e a inconsistências e omissões da administração pública sobre temas 

os riscos relacionados à obra. 

Segundo Tilly (2008), o repertório de um movimento é um conhecimento 

prático, aprendido durante as  performances confrontacionais. Em suma, só se 

aprende a marchar, marchando, só se aprende organizar manifestações de rua, 

tomando as ruas. 
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7.2.1. Passeatas 

7.2.1.1. Passeata S.O.S Cantareira 

As passeatas  da Cantareira, realizadas no bairro do Tremembé, fizeram 

parte e provavelmente ainda farão parte do repertório de todos os ciclos de protesto 

relacionados à preservação da Cantareira. Logo após  a divulgação do EIA/RIMA, 

uma nova passeata foi organizada pelos ativistas antecedendo a primeira Audiência 

Pública agendada para o dia 16 de dezembro de 2010. 

A passeata que relançaria a campanha contra o trecho norte do Rodoanel 

tinha como objetivo chamar a atenção da mídia e das comunidades para o 

agendamento das audiências públicas para o final do ano, período em que tornava-

se mais difícil a mobilização da comunidade devido às festas natalinas. 

Realizada em 27 de novembro de 2010, a passeata recebeu o nome de 

S.O.S Cantareira e contou com a participação de aproximadamente 1.000 

manifestantes de todas as idades, entre eles: moradores da Zona Norte e de outras 

regiões de São Paulo, Guarulhos, Mairiporã. Num pequeno carro de som, o 

microfone dividia-se entre lideranças dos bairros afetados (Jd. Corisco, Vila Rica, 

Cabuçu) e ONGs ambientais locais (Projeto Cabuçu, RECANTA, AMAR)

“Pela água! Pela Mata!” - bradavam os manifestantes que finalizaram 

mais uma vez a passeata com o abraço o clássico abraço coletivo (simbolizando o 

abraço à Cantareira) no lago do Horto Florestal, Parque Alberto Lofgren, a primeira 

Unidade e Conservação do Estado de São Paulo.

Vale notar, que apesar do belo passeio da praça Mariquinha Sciascia até 

o Horto Florestal, este repertório específico nunca foi usado gratuitamente, o que 

confirma a tese de Tilly que o repertório dos movimento sociais só existe encarnado 

em performances confrontacionais. 

Nesta primeira passeata, realizada aos pés da serra Cantareira, no berço 

do ativismo ambiental local, apesar da significativa presença do movimento de 

moradia, prevaleceu a bandeira ambiental do S.O.S Cantareira. A seguir o cartaz 

divulgado nos bairros afetados e nos blogs que apoiaram o movimento:
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Figura 29 - Cartaz de Divulgação da passeata S.O.S Cantareira 2010. Fonte: Site RECANTA 
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Figura 30 e 31 - Imagens da passeata S.O.S Cantareira em 2010. Fonte: Site RECANTA 

(www.recanta.org.br)
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7.2.1.2. Passeata Rodoanel assim não dá - Moradia Já

A segunda passeata deste ciclo de protesto aconteceu em 14/04/2011 e foi 

liderada pela Frente Parlamentar contra o traçado do Rodoanel e Movimento de 

Moradia. A passeata chamada de “Rodoanel assim não dá - Moradia Já” começou 

no vão do MASP na Av. Paulista e dirigiu-se até a Assembléia Legislativa, onde 

ocorreria uma Audiência Pública convocada pelos parlamentares.

Figuras 32 e 33 - Passeata “Rodoanel assim não dá- Moradia Já”. Fonte: Blog S.O.S Cantareira (Zn 
na Linha)
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Figura 34 - Cartaz de divulgação da APLA organizada por parlamentares dos partidos de oposição do 
governo. Fonte: Site Assembléia Legislativa 
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7.2.1.3. Passeata pela Mobilidade Urbana

A Passeata pela Mobilidade, realizada em 24/09/2011, foi uma iniciativa 

do movimento Moving Planet, uma ação global que tem como objetivo de promover 

discussões sobre o uso e a dependência de combustíveis fósseis  e exigir soluções 

climáticas e de transporte das autoridades de todo o mundo. 

Manifestantes do Movimento S.O.S Cantareira também tomaram parte 

desta passeata. Os manifestantes defendiam que os 6,5 bilhões investidos no 

Rodoanel deveriam ser aplicados na construção de novas linhas de metrô, na 

instalação de corredores de ônibus e na readequação dos trajetos  das  linhas  de 

ônibus de São Paulo. Aproveitando a mídia espontânea da passeata pela 

mobilidade urbana, os manifestantes do S.O.S Cantareira distribuíram à imprensa 

a seguinte lista de argumentos contra o Rodoanel:

1 – Agressão ao maior patrimônio ambiental  da cidade, a Serra 
da Cantareira, inclusive decretada pela UNESCO como Reserva da 
Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.
2 – Contramão histórica, em um tempo de busca de sustentabilidade, 
ao propor a construção de uma megaestrada muito próxima à área 
urbana (trechos a 11 km do centro), para o trânsito de carros e caminhões.  
“Será uma nova avenida Marginal, paralela à Marginal do Tietê”, 
dizem especialistas.
3 – Discutível benefício para o trânsito paulistano, em função do tráfego 
recolhido por essa obra, que deixaria de adentrar a cidade.  Há estudos que 
mostram que esse benefício seria irrisório, se comparado aos transtornos 
ambientais e ao custo financeiro.
4 – Chegada de enorme quantidade de CO2, materiais particulados e ruído 
urbano a uma região intacta, de preservação ambiental e de mananciais. 
Significa levar POLUIÇÃO intensa à área de preservação.
5 - A proposta do FERROANEL, recém anunciada pelos governos estadual 
e  federal, a começar exatamente no TRECHO NORTE, contempla a 
retirada de cargas pesadas do centro da cidade, a um custo de obra 4 
vezes menor: R$ 1,2 bilhão.  Para que o Rodoanel, se virá o FERROANEL, 
que pode ter um projeto ampliado, com centros de abastecimento e 
descarga para os produtos com destino à Gde SP? (ZN na LINHA, 2011).
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Figura 35 e 36 - Manifestação do Movimento S.O.S Cantareira na passeata da mobilidade 2011 (Av. 
Paulista). Fonte: http://rodoanelnorte.wordpress.com/.
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7.2.2 Micromobilizações S.O. S Cantareira

A partir de 2011, buscando dar maior visibilidade aos conflitos, 

intensificaram-se as micromobilizações ambientais nos territórios afetados pelo 

empreendimento. Segundo Ferreira (1997), as micromobilizações referem-se à 

“microcontextos de interação social, tais como instituições profissionais, grupos 

culturais  e redes de amizade”, nos quais  os cidadãos assumem o papel de ativistas 

enquanto diferentes gêneros de identidades coletivas são formuladas pelo 

ambientalismo. 

Muitos exemplos de micromobilizações do Movimento S.O.S Cantareira 

poderiam ser citados, no entanto, iremos destacar apenas dois: O ato "Macumba 

Antropofágica pela Serra da Cantareira, Rodoanel é Brincadeira" realizado no 

Teatro Oficina (centro de São Paulo) e o “Ato Cívico pela Cantareira”, realizado no 

Parque da Juventude (zona norte de São Paulo). 

7.2.2.1 Macumba Antropofágica pela Serra da Cantareira

Com um nome bastante chamativo, a Macumba Antropofágica pela 

Cantareira promoveu a participação de artistas  paulistanos, acadêmicos, 

ambientalistas e moradores. A performance, realizada no Teatro Oficina sob direção 

do diretor  teatral José Celso Martinez (Zé  Celso) , obteve certa repercussão na 

mídia ao lançar um manifesto contra o Rodoanel na Cantareira. 

O manifesto, segundo os organizadores, já tem assinatura de 
personalidades como atores de TV - moradores da serra -, urbanistas e 
arquitetos. O diretor da ONG Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, 
Carlos Bocuhy, diz que as entidades envolvidas pretendem convencer o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a suspender o 
financiamento da obra e, assim, inviabilizar a construção da nova rodovia 
(Jornal “O Estado de São Paulo”, 30/11/2011).
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Figura 37. Divulgação do evento Macumba Antropofágica pela Serra da Cantareira. Fonte: 
wwww.cartacapital.com.br, 01/03/2012.

Após a manifestação, o portal de notícias UOL divulgava a seguinte 

manchete: “Obra de Alckimim e Dilma, Rodoanel Norte acumula polêmicas e vira "Belo Monte 

paulista”. A matéria, amplamente reproduzida na imprensa nacional, fazia referência ao 

conflito relacionado à construção de uma hidrelétrica no Estado do Pará que, ao 

ameaçar o território original dos índios Xingus, obteve repercussão internacional.

Vale ainda destacar que esta micromobilização realizada no Teatro Oficina 

teve um caráter bastante lúdico buscando sensibilizar o público, através de  

apresentações musicais e performances teatrais, dirigidas por Zé Celso.

Segundo uma corrente mais culturalista da ação coletiva, representada 

por Jeffrey Alexander (2006), as mobilizações políticas também podem ser vistas 

como rituais de encenação que buscam a atualização de significados socialmente 

compartilhados. Através do gráfico a seguir, este autor, revela-nos um pouco da 

complexidade simbólica com que atores manifestam-se no espaço público.

168



Figura 38 - Os elementos difusos da performance inseridos na complexa organização social. Fonte: 
Social Performance betweem ritual and estrategy, 2006, p.46.
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7.2.2.2. Ato Cívico pela Cantareira

Na tarde de 16 de junho de 2012, cerca de 120 pessoas se mobilizaram 
frente ao Parque da Juventude (ex-presídio do Carandiru) para realização de um ato 
cívico contra o Trecho Norte do Rodoanel. Nesta manifestação, não foi usado 
nenhum equipamento de som. Ao invés disso, os manifestantes preferiram colocar 
um púlpito em frente à biblioteca do Parque, aberto para todos os cidadãos que 
quisessem expressar sua opinião a respeito da obra.

O encontro ocorreu logo após ter sido anunciado oficialmente um 
empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento à obra no valor de R$ 2 
bilhões. O clima era de inconformismo e grande revolta como foi possível constatar 
no depoimento à imprensa da manifestante Conceição Aparecida Santos, 
responsável pelo blog Serra da Cantareira: 

 
O rodoanel é inviável para os moradores e para o ambiente. São 2.500 
famílias que serão desapropriadas. Enquanto vários países do mundo 
juntam-se para defender o meio ambiente, São Paulo, com o trecho norte 
do Rodoanel  destrói tudo. Nós que moramos lá, eu moro lá desde que eu 
nasci, contestamos esta obra neste sentido [...] Mas não adianta ter outras 
opções, pois quem manda no Brasil, infelizmente, é o poder econômico, 
frisou (JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO, 17/06/2012). 

Em dado momento, seguranças do Parque interromperam a 
manifestação, dizendo que era proibido a colocação de púlpito e painéis de fotos 
naquele local. Após certo tumulto, o vereador José Américo do PT interveio em 
defesa da manifestantes. 

O vereador José Américo, posteriormente nomeado presidente da 
Câmara de vereadores de São Paulo, foi um dos poucos parlamentares que 
continuaram ativos na resistência ao traçado, após as eleições. Não só as 
comunidades afetadas, mas os próprios ambientalistas apostaram muito em sua 
performance, principalmente após ele ter pessoalmente movido uma ação contra o 
Estado (anexos D) exigindo o cancelamento da Licença Prévia, sob à alegação de 
que a obra estaria em desacordo com o Plano Diretor da cidade. 
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Figura 39 - Manifestantes expondo imagens da fauna da Cantareira no Parque da Juventude da zona 
norte de São Paulo. Fonte: Jornal o Estado de São Paulo de 17/06/2012.

7.3. Aspectos Identitários e agenciamento humano

Ainda que os aspectos identitários sejam frequentemente citados como 

importantes fatores  para a conformação dos grupos e o sucesso ou fracasso das 

ações coletivas, Morris e Staggenborg (2004) identificam na produção teórica da 

ação coletiva, uma certa dificuldade de integrar agency e estrutura pois, ao focalizar 

a perfomance de grandes líderes nos movimentos, frequentemente, corremos o risco 

de negligenciar as  oportunidades políticas, ao passo que, uma grande ênfase nas 

estruturas pode desconsiderar a agência humana. 

Além dissso, ao se dar demasiado revelo à atuação dos líderes, pode-se 

acabar relegando os demais  membros do movimento à categoria de meros 

seguidores, o que, mais uma vez, enfraqueceria as teorias mais estruturalistas, 

como a do Processo Politico e do Confronto. 

Podemos obter uma solução mais equilibrada para este problema, ao 

reconhecer que entre as estruturas politicas e os atores existe um elo consistente, 

pois mesmo quando as EOPs estão abertas, o sucesso das mobilizações  é sempre 

resultado das formas como os movimentos e suas lideranças se organizam, 

decidem, criam e reconhecem oportunidades, escolhendo repertórios que inspiram 

uma maior ou menor grau de agenciamento humano e alianças com grupos. 
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Neste estudo de caso, para discutirmos  agenciamento humano (Agency) 

partiremos da premissa de que as pessoas portadoras  de memórias, valores e 

principalmente um destino comum podem se unir para construção de um projeto de 

contestação política, mudança social, ou mesmo manutenção de um status quo. 

Para Pollack (1998), o indivíduo, ao definir o que tem em comum com um grupo e o 

que o diferencia dos outros, fundamenta o sentimento de pertencimento e 

identidade, determinando suas fronteiras sócio-culturais.

Para os moradores da Serra da Cantareira tais fronteiras sócio-culturais 

são também fornecidas por formas de apropriação do espaço, pela territorialidade 

em suas dimensões materiais e simbólicas. Como veremos, o território, como 

produto da apropriação do espaço, tem um papel fundamental na construção de 

identidades. Por isso, muitas vezes, diante de mudanças sócio-espaciais  impostas, 

acaba havendo uma correspondência entre as formas de atuação política e as 

formas de apropriação material e simbólica do espaço.

O geógrafo Rogério Haesbaert, (1997, p. 39) identifica duas diferentes 

abordagens conceituais de território. A primeira jurídico-política, na qual o território 

é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um 

determinado poder, especialmente, o de caráter estatal. A segunda “culturalista” 

que prioriza a dimensão subjetiva e simbólica.

O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica,  cultural, 
por meio de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de 
controle simbólico sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma 
de apropriação), e uma dimensão mais concreta,  de caráter político-disciplinar: a 
apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos 
indivíduos (HAESBAERT, 1997, p.42). 

O envolvimento das populações lindeiras ao PEC em ações coletivas de 

constestação política demostra que entre estas duas abordagens podem existir 

conflitos socioambientais inconciliáveis. Para se envolverem em ações coletivas, 

contudo, é necessário um esforço inicial dos moradores  de conciliar à memória 

individual à coletiva. Como bem observa Pollack (1989), o sentido da imagem de si, 

para si e para os  outros é crucial para compreendermos o envolvimento dos 

indivíduos em ações coletivas. 

Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 
própria, a imagem que ela constrói  e apresenta aos outros e a si  própria, 
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para acreditar na sua própria representação, mas também para ser 
percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros (POLLACK,
1989, p.4-5). 

 Esta auto-imagem se fortalece em situações confrontacionais e pode ser 

facilmente reconhecida em outros conflitos  socioambientais envolvendo populações 

lindeiras às Unidades de Conservação, parques e florestas  em perímetro urbano, 

rural ou periurbano. Na Cantareira, a dimensão simbólica e subjetiva119 do território 

envolve não só a perda dos recursos materiais, mas de uma identidade coletiva que, 

apesar de urbana, mantêm vínculos afetivos com à floresta. Para muitos moradores 

da Cantareira, a implantação de um GPU como o Rodoanel significa muito mais do 

que acabar com a serra, significa o fim de uma imagem de si. Sobretudo, os 

moradores mais antigos  sentem a perda de seu homeland e seus  lugares de 

memória.

Segundo Pierre Nora (1993), lugares de memória nascem da constatação 

de que não há a possibilidade de preservação da memória sem a luta pela 

apropriação dos vestígios ou restos  daquilo que já não somos mais, mas que 

refletem fragmentos do que somos como “memórias espelhos.” 

A apesar de urbana, parte da população da Cantareira permaneceu 

bastante lidada às águas, represas, cachoeiras, rios e lagos. Há cerca de 20 anos 

atrás, ainda era costume deste povo se abastecer de água nas nascentes, muitos, 

ainda hoje, conservam o hábito de fazer piqueniques (recreios) nos parques, junto 

aos lagos e cachoeiras120. 

Além disso, no universo de muitos moradores do entorno do PEC, sempre 

houve uma divisão entre a Serra e a cidade. Quando um morador da Serra vai ao 

centro, ele diz: “Estou indo para cidade”, enfatizando as diferenças entre os dois 

espaços. De um lado está a Cantareira, lugar de ar puro, fontes cristalinas e rica 

biodiversidade, além de ameno que pode chegar até 10o de diferença térmica do 

centro, onde prevalece os edifícios, o desconforto térmico, ruídos e poluição.
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119  O  interacionismo simbólico da Escola de sociologia de Chicago, através de Blumer (1968), já 
preconizava que a busca do indivíduo por modelos de organização associativos se dá quando este 
percebe e se identifica com ações e atos de outros e ao se identificar com elas tornando-se capaz de 
construir suas respostas vinculadas àquele determinado grupo. Aqui também o sujeito coletivo vai 
surgindo a partir da própria dinâmica do confronto político, a partir da experiência social e da 
interação com indivíduos, meio ambiente, grupos e autoridades.
120 Núcleo de visitantes do Engordador e Núcleos Águas Claras do PEC são exemplos destes hábitos locais.



Ao tornar a Cantareira rota de passagem de outras cidades para a capital, 

desviando para lá uma parte significativa do fluxo de caminhões e carros  que 

passam hoje pelas marginais, uma das principais fronteiras socioculturais e espacias 

que o Trecho Norte do Rodoanel invade e modifica é a percepção do espaço e a 

memória sobre o espaço vivido. 

Inaugurando uma verdadeira semiologia dialética do espaço, Lefèbvre 

(2000[1984]) identificou três momentos da produção social do espaço: O espaço 

concebido, aquele da representação abstrata traduzido no capitalismo pelo saber 

técnico, hierarquizado que privilegia a idéia de produto e espaço-mercadoria; o 

espaço percebido, uma espécie de intermediação entre as representações 

espaciais simbólicas e as funcionalidades e usos diversos presentes na produção e 

da reprodução social cotidiana; e o espaço vivido, aquele melhor definido como 

espaço da experiência, da corporeidade das ações humanas. A dialética conflitante, 

entre o espaço concebido e o espaço vivido, se materializa nas temporalidades e 

nas espacialidades ligadas à imposição das formas e usos que se fazem presente 

no processo de apropriação da cidade.

Abordando as relações entre o vivido e o concebido, Lefèbvre mostra-nos 
que o vivido, âmbito de imediatidades, não coincide com o concebido. Entre 
um e outro opera uma zona de “penumbra” na qual opera o percebido. O 
percebido corresponde a algum nível de entendimento do mundo, funda 
atos, relações, conceitos, valores, mensagens, verdades... O percebido do 
mundo está, inexoravelmente, envolto em representações, e portanto situa-
se no movimento dialético, que nunca cessa, entre o concebido e o vivido 
(SEABRA, 1996, p.80).

Como veremos, as mudanças espaciais e a degradação dos recursos 

naturais  vêm se apresentando como fortes componentes no que tange à percepção 

sobre paisagem da população mais antiga dos bairros e distritos da Cantareira. Em 

seu trabalho de doutorado, Dr. Cecília Angileli da FAU-USP (2012) realizou um 

interessante estudo sobre a percepção sobre a paisagem dos moradores mais 

antigos da Brasilândia, revelando diferenças substanciais entre os moradores da 

Pré-Serra da Cantareira (ocupações iniciadas a partir da década de 70) e os 

moradores mais recentes (ocupações iniciadas a partir da década de 90). 

Ao contrário dos moradores dessa região consolidada, muitos moradores da 
área da pré-Serra da Cantareira, região que passa a ser ocupada na 
década de 1970, vivenciam a Serra. Vivência que a partir da década de 
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1990 se restringe devido à ocupação pelo tráfico de drogas de algumas 
regiões que eram usadas para acesso à Serra, bem como pela violência 
que se instala nesta região. Mesmo assim, eles buscam caminhos 
alternativos para cruzar essa região, a fim de chegar até as cachoeiras da 
Serra da Cantareira. Falam do processo de ocupação e de degradação. 
Lembram em suas narrativas que, ao chegarem ao distrito, “era tudo mato”, 
e o lazer eram as trilhas junto aos antigos sítios da região. Mas, além da 
vivência, existe uma questão fundamental que a difere da região ocupada 
em período anterior, sendo esta a que “eles presenciaram toda a 
transformação da paisagem da Serra. Eles foram espectadores destas 
ocupações (ANGILELI, 2012, p. 68).

A partir do final da década de 80, grandes transformações espaciais 

decorrentes da “modernidade” em seu duplo processo urbanização/ industrialização 

estavam por se intensificar. A imensa destruição do tecido florestal nos anos 90 

originada pela proliferação de ocupações  irregulares e favelas, acirraria a luta pelo 

espaço urbano e a especulação imobiliária. 

Ao entrevistar os moradores que ocuparam o distrito da Brasilândia nos 

anos 90, ANGILELI (2012), observa, neste grupo, uma postura indiferente em 

relação à Serra e à chegada de megaprojetos urbanos, como o Rodoanel, na região. 

Esse morador estabelece pouco vínculo com a Serra, porque o que ele 
recorda não é a Serra, é uma reconstrução da sua memória, da mata em 
volta de sua casa. Isso reflete em uma mínima comoção dessa população 
quando questões conjunturais de transformações atuais da paisagem da 
Serra, como a obra do Rodoanel  Trecho Norte, são colocadas para debate. 
Isto porque nesta região os morros verdes já foram vencidos por obras 
públicas e ocupações urbanas: agora se espera pelo “ desenvolvimento.” O 
debate aqui  sobre a paisagem é referente ao metrô, às agencias bancárias 
que devem ser instalada, aos novos condomínios em prédios residenciais. 
Fala-se sobre uma grande transformação urbana, que parece ser muito 
esperada por esses moradores, ao contrário das outras regiões que as 
temem (ANGILELI, op. cit.).

Ao estudarmos os ciclos de protesto da Cantareira dos anos de 1989/ 

1994/2004/2010, percebemos diferentes  graus  de mobilização e eficácia das 

campanhas. Segundo o ambientalista Mauro Antônio Moraes Victor, com o passar do 

tempo, tornou-se, cada vez mais difícil ao movimento, não só a formação de novos 

quadros, como obter espaço na grande mídia para o movimento.

O primeiro fator pode ser atribuído ao distanciamento físico e temporal 

dos novos moradores em relação a paisagem da Serra da Cantareira, como 

mencionado por Angileli. De fato, os focos de resistência, mobilizações ostensivas e 

defensivas da Cantareira partiram de comunidades mais antigas, sujeitos e grupos 

que tiveram contato com a paisagem da pré-serra e praticaram formas específicas 
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de apropriação simbólica e material do espaço, muito difícil de serem 

espontaneamente conformadas no estágio atual de urbanização da Cantareira.

Para melhor enterdermos as  formas agenciamento humanos (agency) do 

movimento S.O.S Cantareira, podemos tomar emprestada ainda à concepcão de 

capital cultural de Bordieu (1998) que discute a dimensão simbólica da luta entre os 

diferentes grupos sociais pela legitimação de certas práticas sociais e culturais no 

território. Para Bourdieu, “Cultura” é um campo de conflito e poder onde diversos 

grupos lutam pela posse da cultura dominante ou legitimada no espaço. 

Ao tomarmos o espaço como “campo de lutas”, segundo a acepção de 

Bourdieu, a partir de situações de confronto direto com o Poder Público, as 

comunidades locais, mesmo aquelas que não vivenciaram a Pré-serra podem tomar 

parte da luta. Principalmente, em situações eminentes de reassentamento e 

desapropriação, em detrimento da implantação de Grandes Projetos, estas 

populações, mesmo que distantes de qualquer forma de ambientalismo, tendem a 

formar novos quadros, incorporando-se às  lutas em favor da justiça ambiental e a 

um meio ambiente saudável. Afinal, este repertório já encontra-se disponível no 

território e pode ser facilmente herdado em situações confrontacionais. 

Como isso acontece? Uma explicação inspirada por Bordieu diria que 

através do capital cultural disponível no espaço social. Uma explicação histórico 

estrutural tillyana diria que isso se dá através de um repertório familiar de ações 

coletivas que estão à disposição das pessoas comuns, num momento histórico. 

A assimilação e interpretação de novos conhecimentos técnicos, 

ambientais, jurídicos, comunitários  e científicos, através de diversos suportes, e 

veículos na Era da Informação, somados à memória coletiva dos moradores e ao 

capital cultural presente no território, parece-nos o grande responsável pelo 

agenciamento humano do Movimento em seus 25 anos de resistência. 

Além desta memória coletiva, capital natural e repertório presente no 

território, a confluência entre identidade e interesse nos movimentos sociais, tão 

amplamente estudadas tanto pela Teoria do Processo Político (TPP), como pela 

Teoria dos Novos Movimentos Sociais  (TNMS) não poderia deixar de ser citada, 

juntamente com o fato de que novas identidades coletivas estarem sendo 

frequentemente construídos na modernidade, através dos frames. 
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O conceito goffmaniano de frames 121 (enquadramentos interpretativos) 

chamou atenção de diversos teóricos da ação social e da psicologia política para 

uma investigação sobre como as injustiças sociais vêm sendo divulgadas pela mídia. 

Segundo Alonso (2009), o conceito de frame foi acolhido por quase todas  as 

correntes e serviram para aprofundar a discussão sobre diversos temas, que vão do 

ativismo transnacional ao conceito de repertório.

Snow e Benford (1986, 1992, 2000) redefiniram o conceito de frame de 
Erving Goffman como quadros interpretativos que simplificam e condensam 
o “mundo exterior”, destacando, codificando e selecionando objetos, 
situações, acontecimentos, experiências e sequências de ações. 
Recorrendo à produção de frames, os movimentos sociais reduziriam a 
complexidade social a níveis manejáveis pelo indivíduo comum, sinalizando 
a injustiça de uma dada situação, vinculando-a símbolos e apresentado-a 
como um problema que requer mobilização (ALONSO, 2009, p. 79).

Concluímos assim, que a dinamicidade deste movimento sempre estará 

vinculada à interpretação sobre as diversas conjunturas e oportunidades políticas, à 

construção de identidade, ao comprometimento dos atores, capazes de orientar as 

campanhas, as argumentações dos  grupos de interesses, promovendo alianças 

nacionais, internacionais, partidárias em uma arena política, onde expressam-se 

diversas formas de ambientalismos e conflitos socioambientais.

Em síntese, o desenvolvimento da cidadania ambiental e da memória 

coletiva, a confluência entre interesse e identidade, a interpretação dos frames e a 

formação de redes são aspectos bastante relevantes se quisermos aprofundar 

nossa percepção sobre à participação dos cidadão comum e seu agenciamento 

humano em situações conflitantes, como a instalação de um megaprojeto urbano na 

zona de amortecimento de uma floresta urbana. A difusão frames como a 

conservação dos ecossistemas, a luta pela justiça ambiental, anti-rodovias 122, anti-

aquecimento, queima de combustível fósseis entre tantas bandeiras, têm fomentado 

a formação de redes transnacionais ambientais, sobre as quais trataremos a seguir.
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121 Em Frame Analysis (1974),  Goffmam busca explicar como os “frames” estruturam a percepção dos indivíduos 
sobre os fenômenos sociais. Segundo DIANI (1995) há dois frames típicos do ativismo ambiental. O primeiro: 
“conservacionista”  define o meio ambiente exclusivamente como mundo natural selvagem, vendo qualquer 
intervenção nele como uma questão técnica, portanto restrita aos cientistas naturais. O segundo: da “Ecologia 
Política”  incorpora o fenômeno urbano no cerne do problema ambiental,  atribuindo às causas da degradação 
ambiental ao estilo de vida moderno/ urbano/ industrial e as contradições frequentes no capitalismo.

122  Um dos mais expressivos movimentos anti-estradas é o Reclaim The Streets, que iria se opor, na Inglaterra, 
ao programa governamental Roads do Prosperity. Em 2001 o RTS, como “uma rede de ação direta que que inclui 
grupos autônomos pelo mundo.



Capítulo 8

AÇÕES TRANSNACIONAIS DA 
CANTAREIRA 
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8.1. Entendendo as ações transnacionais da Cantareira 

A transnacionalização de ações coletivas se dá quando atores  domésticos 

trabalham repertórios para além das fronteiras nacionais, através do uso de 

oportunidades políticas proporcionadas por organizações internacionais, agências 

multilaterais, regimes internacionais ou tratados de política externa, inseridos dentro 

de um universo de governança global123. Segundo Jacobi (2000), na área ambiental, 

as redes sociais vem permitindo que atores transnacionais  heterogêneos e 

entidades de diferentes nacionalidades se articulem, influenciem decisões do 

Estado, dentro de premissas que estimulam cada vez mais accountability.

Sem dúvida, a única conexão que a lei positiva (ou seja, criando sanções) 
pode oferecer é accountability baseada na capacidade dos eleitores, 
individuais ou grupais, de exigir que os representantes expliquem o que 
fazem, respondam por, sejam responsabilizados [...] Mas a pré-condição 
mais importante para que um sistema de accountability realmente funcione 
é a atividade dos cidadãos nos fóruns públicos democráticos e na 
sociedade civil (ARATO, 2001, p.91-101).

Accountability, termo sem tradução para o português, vem sendo 

frequentemente associado à prestação de contas, ao controle e transparência sobre 

o investimento público e à responsabilização dos gestores. Segundo Campos 124, 

(1990 p.48), a incorporação de accountable na administração pública brasileira 

estaria diretamente relacionada às chances de: a) organização dos cidadãos para 

exercer o controle político do governo; b) descentralização e transparência do 

aparato governamental; e c) substituição dos valores tradicionais por valores sociais 

emergentes. Ao buscar implementar um Grande Projeto Urbano, Accountability 

tornar-se-ia um importante elemento de governança e de prevenção sobre formas de 

abuso do poder e comportamentos inapropriado por parte dos gestores. 

Desde os  primeiros confrontos com o poder público na Cantareira, 

quando lançou-se mão de um amplo repertório de ações coletivas buscando 

influenciar o poder local, através da interação dos atores com instituições 
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123  Ainda que o conceito careça de precisão, muitos autores do campo das Relações Internacionais concordam 
que o conceito de governança global seria o conjunto de regimes internacionais. Seu significado muito se 
aproxima do conceito de Ordem Mundial proposto por Bull (2002). 

124 Livro: Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?



internacionais e agências multilaterais de financiamento, o que de fato estava sendo 

colocado em jogo era a melhora do sistema de accountability, bastante incipiente no 

Brasil125, principalmente no que diz respeito à instalação de GPUs e aos impactos 

socioambientais sobre comunidades locais e ecossistemas globais. 

Nas lutas da Cantareira, já em 1989, o Oikos assumiu um importante 

papel como grupo de pressão 126 ao estabelecer aliança com o EDF (Environmental 

Defense Fund) buscando influenciar a decisão das agências  multilaterais  como BID 

e BIRD. Finalmente, em 1994, os  ambientalistas haviam consolidado valiosas 

alianças com organizações internacionais, a fim de obterem o título da Reserva da 

Biosfera. O Título da Reserva da Biosfera da UNESCO ao Cinturão Verde da cidade 

de São Paulo foi, sem dúvida, o principal resultado do ativismo transnacional da 

Cantareira com a participação de organizações anglo-saxônicas, de todas as 

Américas e até mesmo da África. 

Tais ações transnacionais iniciaram-se a partir do ativismo de moradores 

do Tremembé como o eng. florestal Mauro A. Victor, sua esposa Vera L. Braga e o 

cantor e compositor, tradutor Malcom Forest, atual presidente da AMAR (Associação 

de Amigos e Moradores da RBCV-SP). 

Como já falamos bastante de Vera no capítulo 2, cabe destacar também 

figura Mauro Victor ainda atuante no movimento como poucos. Mauro foi exonerado 

do cargo de diretor do Instituto Florestal durante a ditadura, ainda nos anos 70, 

devido a um conflito direto com o governador do Estado envolvendo a construção de 

uma estrada na Unidade de Conservação hoje denominada Caverna do Diabo. 

Acusado de comunista pelo governo, o ambientalista Mauro Victor, então funcionário 

público de carreira, exilou-se e atuou por longos anos como consultor da ONU e em 

diversos programas na América do Sul e Caribe, onde estabeleceu importantes 

contatos com agências internacionais. 

O artista Malcom Forest, de nacionalidade brasileira e norte-americana, 

completou seus estudos na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), 
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125  O problema da accountability  no Brasil voltou a ser tema do artigo “Já poderemos traduzi-la para o 
português?“ em 2009. 

126 Neste contexto, o movimento ambientalista brasileiro ingressava num processo rumo à sua profissionalização 
e especialização do terceiro setor. Ainda que se constituíssem como um grupo de moradores,  estrategicamente, 
os ativistas buscariam adaptar-se ao novo formato de ação ambientalista, assumindo a representatividade das 
Organizações Não-Governamentais (ONGs).



onde tomou contato com grupos ambientalistas  californiano127 nos anos 70. Ao voltar 

para o Brasil, Malcom Forest, impactado com as mudanças drásticas na paisagem 

da Cantareira uniu-se com os demais ambientalistas do Tremembé.

Tarrow (2009) chama estes atores de “cosmopolitas enraizados”, isto 

porque os ativistas transnacionais estariam, ao mesmo tempo que enraizados em 

contextos nacionais específicos, inseridos em redes transnacionais que promovem 

atividades políticas e ações coletivas globais de contestação. Para entendermos o 

ativismo trasnacional, torna-se fundamental nos valermos novamente do conceito de 

Estrutura de Oportunidade Política (EOP), agora em um contexto internacional 

Através do conceito de “conexão frouxa”, Tarrow (2009) chama atenção 

para emergência de mecanismos que fazem a ponte entre as estruturas de 

oportunidades políticas  nacionais e internacionais  de forma sistemática, sem que a 

ação local seja deslocada. Tais mecanismos estariam se desenvolvendo entre os 

Estados, atores não-estatais e as  instituições internacionais conforme o gráfico 

abaixo:

Figura 40 - Gráfico Modelo político simples. Fonte: Dynamics of Contention (2001)
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127 O ideário do movimento ambiental  californiano, pioneiro nos E.U.A, a partir dos anos 70, começa 
incorporar tendências bioregionalistas e uma forte militância anti-automóvel.



O gráfico acima, ajuda-nos a elucidar a influência do “ativismo 

trasnacional” sobre as políticas dos Estados nacionais e a capacidade destes atores 

de fazerem coalizões com atores “outsiders”128  expandindo os limites de suas 

jurisdições governamentais. Para Tarrow (2005), os movimentos transnacionais 

possuem um grande potencial para a formação de uma nova política que transcende 

as formas institucionalizadas do Estado-Nação e das democracias liberais em suas 

vertentes desenvolvimentistas em uma era de extensa globalização. 

Nenhum desses processos mudou radicalmente o equilíbrio global, 
passando da política nacional à internacional, e todos eles operam dentro 
de instituições internacionais e de estruturas de poder nacional. Entretanto, 
analisados em conjunto, apresentam algumas virtudes positivas para os 
ativistas e defensores dos direitos humanos: Em primeiro lugar, traduzem as 
normas e práticas internacionais em políticas internas. Em segundo lugar, 
concedem aos atores nacionais a experiência de trabalhar em instituições 
internacionais e com aliados externos. E, em terceiro lugar, tanto no caso da 
transnacionalização quanto das coalizões de insiders/ outsiders, eles podem 
produzir, no mínimo, coalizões temporárias que cruzam fronteiras, o mais 
próximo que o mundo conseguiu chegar da criação de movimentos sociais 
globais (TARROW, 2005, p.9).

8.2. Escalas e conflitos 

Para entendermos o conflito ambiental, sob o ponto de vista do ativista 

trasnacional, é imprescindível assimilarmos o conceito de escala de ação como 

lócus de embates e um dos principais recurso epistemológico dos movimentos. 

Ao estudarmos os conflitos socioambientais da Cantareira, percebemos 
que apesar de alguns atores e grupos sociais atuarem em diversas escalas (local, 
regional, nacional ou global) cada ator tem um nível principal de eficácia política. 
Vários tipos de ações (técnica do enxameamento) demandam diferenciados tipos de 

agentes políticos, atuando cada qual em sua escala de maior influência. 

As ações coletivas do atual ciclo de protesto da Cantareira estão sendo 

compostas por uma variedade formas que vão desde passeatas, abaixo-assinados e 

ações jurídica e transnacionais, até o ativismo no interior de partidos políticos e 

instituições públicas. Como diria Brandão (2008, p.14), é fundamental encontrar a 
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128  Tarrow (2000) identificou o que intitulou de “insiders/ outsiders coalition” como momento quando as 
oportunidades nacionais e internacionais estão relativamente abertas.



escala adequada para análise para que “alianças  possam ser construídas, e 

estratégias de resolução dos problemas detectados possam ser implementadas.” 

Segundo Brandão (2004, p.13): “a escala delimita, desenha e recorta, em processo 

constante de confrontos e por interação/oposição, compromissos sociopolíticos em 

movimento conflituoso e contingente”. Dessa forma, as escalas podem tanto servir 

ao campo epistemológico da Ecologia Política, como categorias para análise dos 

conflitos socioambientais e ativismo transnacional, revelando-se como ferramentas 

decisivas para a atuação dos movimentos nos territórios e fora deles. 

Atores transnacionais, geralmente, tem uma percepção bastante ampliada 

das dinâmicas multiescalares  dos conflitos e do espaço político e dedicando-se à 

analisar a influência de um escala sobre a outra com o objetivo de identificar, 

preparar e acionar os aliados mais importantes para o domínio da disputa. As 

escalas, além de serem interpretadas pelos sujeitos sociopolíticos como elementos 

decisivos para a formulação de estratégias de mobilização e contestação, podem ser 

percebidas, elas mesmas, como o próprio campo de embate dos conflitos. 

Apresentamos, a seguir, um organograma multiescalar das alianças  buscadas pelos 

ativistas transnacionais da Cantareira, que reflete a própria arena de luta, a partir de 

2010.
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Figura 41- Gráfico das alianças S.O.S Cantareira 2010-2012 Fonte: Mauro A. M. Victor.

O gráfico ilustra bem como os atores transacionais interpretam a 

sobreposição de uma escala sobre a outra durante o confronto político. Esta 

formulação epistemológica permite aos ativistas visualizarem a espacialidade da 

ação contestatória, o lócus do conflito propriamente dito, de modo a poderem 

acompanhar a dinamicidade do confronto e a formação das redes que se 

expandem para além do território nacional. Tal estratégia multiescalar de 

planejamento da ação política tem garantido aos ativistas uma melhor atuação 

sobre os processos macroestruturais do planejamento governamental e a 

reprodução de sua campanha em diferentes arenas políticas e lócus de embates.

...esse lócus de embates e enfrentamentos não pode ser definido em si, 
mas apenas em relação com o outro. Assim, a escala delimita, desenha e 
recorta, em processo constante de confrontos e por interação/oposição, 
compromissos sociopolíticos em movimento conflituoso e contingente 
(BRANDÃO, 2008 , p.13).

Por se tratar, este lócus, de um campo relacional de poder, o objetivo dos 

ativistas é, sobretudo, ampliar o arco de alianças em diferentes escalas, expandindo 

a influência do movimento nas esferas municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais. Observem no gráfico como uma série de competências político - 

administrativas, jurisdições, instituições de governo e instâncias de poder político se 

sobrepõem ao nível local da municipalidade (em vermelho), onde os impactos e 

conflitos relacionados da obra são mais visíveis.

Ao centralidade do PROAM129  no gráfico é figurativa pois, na verdade, a 

técnica do ativimo da Cantareira é, como já mencionamos no capitulo anterior, o 

enxameamento. A organização PROAM foi escolhida pelo grupo mais de antigo de 

ambientalistas para representar o movimento internacionalmente, por seu histórico 

de representação junto aos conselhos de política pública, pela proximidade da 

entidade dos coletiva de entidades ambientalistas em âmbito estadual e federal e 

principalmente, creio eu, por estar disposta a promover uma ação ambiental muito 
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129 Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM), uma organização não-governamental que estimula ações 
e políticas públicas com a finalidade de tornar o ambiente saudável, principalmente em grandes áreas urbanas.



mais próxima da contestação política, fato raro para a maioria das entidades que 

hoje dependem quase que totalmente de subsídios dos governos. 

8.3. Contra-Rima X Rima do Poder 

“Porque será que o RIMA do poder sempre rima com o interesse do 
empresário?” (Sirkis – Partido Verde)

Como aconteceu em 1988, em 2010, o movimento ambientalista 

apresentou um novo Contra-Rima, o segundo da história da Cantareira 130 . 

Elaborado pelo eng. florestal Mauro A. M. Victor e pelo engenheiro Marco Antônio 

Garcia Martins131 este documento teve como missão:

...dimensionar, ao agente financiador, qual a real dimensão dos impactos 
ambientais do empreendimento, em visão macro, holística e integrada - com 
perspectivas não do desenvolvimentismo e do rodoviarismo, mas de 
ecocities e de sustentabilidade (CONTRA-RIMA, 2010, p.5). 

O EIA/RIMA enfatiza somente a economia obtida a partir da adoção de um 
modelo rodoviário “[...] considerando a velocidade e redução de tempo em 
viagens para automóveis e veículos comerciais e ainda as possíveis 
vantagens socioeconômicas com projeção aos anos de 2014 a 2039 
(CONTRA-RIMA, 2010, p.67). 

Mais  uma vez, os atores transnacionais da Cantareira buscariam 

influenciar a decisão das agências multilaterais, buscando interromper o 

financiamento. Porém, se em 1989, os  EIA/RIMAS do poder eram raros e 

inexperientes se comparados aos conhecimentos técnicos dos ambientalistas, em 

2010, proliferaram-se as consultorias especializadas e a experiência governamental 

com estes mecanismos de licenciamento. 
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130  O primeiro Contra-Rima da Cantareira foi fundamental para o bloqueio de recursos no valor de US$ 48 
millions do BID sendo encaminhado ao Presidente do BID,  na época o Sr. Ortiz Mena com o respaldo do 
Environmental Defense Fund (EDF), Sierra Club, Audubon Society, Friends of  the Earth -UK, Friends of  The 
Earth-Sweden, International Probe e muitas outras ONGs de renome internacional.

131 Membro da equipe de pesquisa do professor Paulo Saldiva da USP que apoiou a elaboração do documento. 



O Contra- Rima dos ambientalistas  foi traduzido para o inglês e reuniu em 

152 páginas muitas argumentações de diversos representantes do movimento132, 

além pesquisadores renomados133. Por esta razão, convêm aqui tomá-lo como 

referência para análise das reivindicações e contestações técnicas do EIA/RIMA 

elaboradas pelo movimento. 

A metodologia adotada no EIA do Rodoanel trecho Norte traz uma 

adaptação da Matriz Clássica de Leopold (1971) e outros autores, apresentando 

uma concepção de diagnóstico por componente ambiental e sua relação com as 

áreas direta e indiretamente afetadas  pelo empreendimento conforme fases de 

projeto e execução. 

O documento EIA apresentado pelo empreendedor possui dez capítulos 

sendo: 1.Apresentação; 2.Justificativa do empreendimento; 3.Estudo de alternativas; 

4.Caracterização do empreendimento; 5.Diagnóstico ambiental; 6.Marco legal e 

institucional; 7.Avaliação ambiental; 8.Conclusão; 9. Referências bibliográficas e 10. 

Equipe técnica, complementados por quatro volumes de anexos, principalmente 

mapas O documento RIMA possui um volume com os principais resultados do EIA, 

em linguagem acessível para a maioria das pessoas. O EIA define como objeto de 

licenciamento:

todas as obras necessárias à construção do Trecho Norte, incluindo as 
intervenções previstas no interior da futura faixa de domínio, as áreas de 
apoio necessárias à execução da rodovia, mesmo que temporárias, tais 
como: canteiro de obras, usinas de solo, usinas de asfalto, bota-fora de 
material de fresagem e/ou entulho, bota-fora de material excedente de 
limpeza e/ou resíduos florestais, área para estocagem provisória do 
horizonte orgânico do solo removido da faixa de domínio, bota-fora para 
solos moles, bota-fora para material excedente de corte, bota-fora para 
material retirado da escavação de túneis, áreas de empréstimo e pátios de 
vigas (Parecer Técnico RBCV sobre o Trecho Norte do Rodoanel, 2010, p.
06) 

O Contra-Rima, elaborado por solicitação do PROAM e Coletivo das 

Entidades Ambientalistas regularmente cadastradas  no CONSEMA, chamou a 
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132  Prof. Adhemar D. Fernandes, Prof. Aziz Nacib Ab' Saber,  Adriana Clauz B., Adriana Aparecida de Oliveira, 
Prof.  Antônio Manoel Oliveira, Carlos Bocuhy, Dr.  Carlos Eduardo de Castro e Souza, Carlos Fernandes, Claude 
Perret,  Dr.  Cristina Greco, Eduardo Britto, Dr. E. Ascanio Hoffig de Castilho, Heloísa Dias, Isabel Raposo, Dr. Luis 
Carlos Bettarello,  Luis Jose Clauz, Luis Filipe Castro Santos,  Mario Santos, Marcos de Souza, Prof. Paulo 
Saldiva e Regina Rocha. 

133 Entre os pesquisadores envolvidos na elaboração do documento estavam o prof. emérito da USP Aziz Nacib 
Ab’Saber e o prof. Dr. Paulo Saldiva. 



atenção sobretudo ao aspectos ilegais da obra, seja no desrespeito ao Plano Diretor 

Municipal da cidade de São Paulo, seja na violação às ZEP (Zona Especial de 

Proteção), ZEPAM (Zona Especial de Preservação Ambiental), ZEPEC (Zona 

Especial de Preservação Cultural) e ZPDS (Zona de Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável).

A região no entorno do Parque Estadual da Cantareira deveria abrigar 
Parques em um programa denominado Parques de Borda da Cantareira, o 
qual  contempla sete parques, alguns somente planejados outros já com 
decreto de utilidade pública. O projeto do Rodoanel  no entanto deita por 
terra todo este projeto do Plano Diretor, pois os parques planejados serão 
cortados pelo trajeto da obra e um oitavo será utilizado como bota fora para 
o material excedente de terra (CONTRA-RIMA, 2011, p.128). 

O documento134 aponta sequencialmente 14 “falácias” do Rodoanel:
1.não elimina congestionamentos do centro; 
2. não elimina a poluição do centro; 
3.não atua como via bloqueada-induz expansão da mancha urbana; 
4. a remoção de populações viola direitos humanos; 
5. EIA/RIMA inconsistente, incompleto, tendencioso, não aplica a melhor 

ciência/tecnologia; 
6.altos impactos ambientais não mitigados ou compensados; 
7. massacre vida silvestre; 
8. previsões iniciais de custos excedidos; 
9. saúde humana e ambiental, qualidade de vida afetadas; 
10.legislação constitucional e infra-constitucional violadas; 
11. processo de licenciamento maculado, anti-democrático; 
12. não obedece ao macroplanejamento estratégico do espaço urbano e 

suburbano nem contempla o ordenamento territorial, os municípios 
atravessados ficarão com os passivos socioambientais; 

13.trará impactos diretos e indiretos não considerados-aumento das 
enchentes na bacia hidrográfica do Tietê. 

14. despreza o patrimônio imaterial da Nação- manifestações artísticas, 
religiosas, culturais. 

Após o esmiuçamento dos item apresentados acima, os elaboradores do 

documento concluíram que este projeto só se justifica pelas 4 lógicas particularistas 

urbanas, a citar: clientelismo urbano - voto e assistencialismo; patrimonialismo 

urbano - coalizão mercantil da acumulação urbana a partir de obras públicas, 

concessionárias de serviços públicos, prestados pelo setor de transportes coletivos e 

obras de modo a beneficiar o mercado imobiliário); Coorporativismo urbano 

(denuncia o oportunismo e a inexistência de civismo da população); e por fim 

empresariamento urbano - circuito de atores empresariais e financeiros a se 

beneficiarem com a urbanização sem limites.
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Por fim, ao denunciar os mecanismos não democráticos de injustiça 

ambiental, onde os argumentos das comunidades afetadas não são levados em 

consideração em favor da circulação do capital, para a tomada de decisão política, o 

CONTRA-RIMA coloca em xeque a questão da governança.

8.4. Ativismo transnacional da Cantareira de 2010 à 2012

A transnacionalização das ações coletivas ambientais encontra, 

atualmente, grandes dificuldades de sobrevôo. Além do próprio movimento 

ambiental estar sofrendo de uma profunda crise discursiva diante do esvaziamento 

e o desgaste do conceito de desenvolvimento sustentável, a disseminação da 

ideologia neoliberal, em todos  os setores da sociedade, dificulta a formação de 

novos quadros para o ativismo. 

Contudo, a cognição multiescalar sobre o campo de influência do 

adversário vem possibilitando, ao grupo contestador, a formação de novas redes de 

cooperação entre atores estatais e não-estatais, nacionais e internacionais nos 

processos políticos e de licenciamento.

Em 28 de junho de 2010, liderados pelo PROAM, representantes do 

chamado "coletivo internacional", que reúne 60 entidades ambientais, fizeram uma 

teleconferência com integrantes do BID em Washington para discutir o licenciamento 

do Rodoanel Trecho Norte. Por meio de um advogado americano, já havia sido 

enviado ao BID o novo “Contra-Rima.” 

Dessa forma, mais uma vez, o objetivo final da ação transnacional dos 

ambientalistas seria o bloqueio do empréstimo do BID no valor R$2 bilhões para o 

Rodoanel, através da contestação do modelo anglo-saxão de licenciamento 

ambiental, aplicado, sem governança e accountabillity, nos trópicos.

Esta ação conduzida pelo PROAM, por demanda do Coletivo de Entidades 
Ambientalistas do Estado de São Paulo, pretende ser um paradigma contra 
o modelo anglo-saxão de construção e aprovação dos EIA-RIMA. Essa 
banalização do instrumento de avaliação ambiental, perpetrada como 
indústria do carimbo, copia-cola, tem que acabar. Estamos sendo 
catapultados para uma dimensão de ilusória sensação de crescimento sem 
limites (CONTRA-RIMA, 2010, p.5).
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O Contra- Rima foi entregue ao BID com o objetivo de que fosse 

instalado, em São Paulo, um Painel de Investigação MIC (Mecanismo Independente 

de Consulta e Investigação)135para averiguar irregularidades do EIA/RIMA do 

Rodoanel trecho Norte. Para surpresa de todos, não houve nenhuma resposta 

formal do BID quanto ao conteúdo do documento, tampouco técnicos do Painel MICI 

foram designados para apurar as irregularidades no Brasil.

Em maio de 2011, o Presidente do PROAM, Carlos Bocuhy, visitou, em 

Paris, a Diretoria do Programa MAB (Man and Biosphere) da UNESCO para solicitar 

uma atitude do diretor Natajan Shwaran em relação aos danos ambientais 

irreversíveis  à área núcleo da RBCV-SP136. Segundo os ambientalistas, entre os 

critérios do BID desrespeitados, destaca-se o fato do traçado do trecho norte 
Rodoanel afetar zonas núcleos de uma Reserva da Biosfera. 

Figura 42 - Traçado Rodoanel passando em área núcleo da RBCV-SP (em verde). Fonte: Dr. Kátia 

Mazzei, pesquisadora Instituto Florestal (em verde zona núcleo)
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135  Segundo a comunicação institucional do BID, o MICI (iniciado em setembro de 2010) é “um recurso 
institucional que permite que os beneficiários de projetos expressem suas preocupações ou reclamações e 
busquem soluções de uma maneira consensual para promover o cumprimento das políticas ambientais e sociais 
do Banco. Ele é parte das reformas realizadas para fazer do BID um Banco Melhor” (BID, 2010).

136 Nesse sentido, a estratégia estimulada pela UNESCO, através do Programa Man and Biosphere das Nações 
Unidas, constitui-se como uma importante ferramenta para o ativismo transacional rumo à articulação de redes 
globais envolvendo diferentes grupos atuantes em prol das RBs.



Ainda em em campanha internacional, Carlos Bocuhy do PROAM foi à 

Londres levar o apelo pela proteção à RBCV à direção do Programa “Rain Forest 

Project” (RFP), da Casa Real Britânica. A conversa com Edward Davey, assessor do 

programa, resultou em propostas de intervenções que ocorreram durante a 

Conferência Rio + 20, com a apresentação do caso Rodoanel Trecho Norte durante 

a palestra “Desconstruindo a crise civilizacional, um olhar sobre a Rio + 20 - Controle 

social, existe no Brasil?”, ministrada, pelo eng. florestal Mauro A. M. Victor, com 

objetivo de sensibilizar a comunidade internacional sobre a ausência de governança 

no processo de licenciamento brasileiro.

Por se tratar de obra de profundo impacto num dos maiores aglomerados 
humanos do Planeta e por comprometer a integridade da Reserva da 
Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, assim reconhecida pela 
UNESCO, este é um caso paradigmático a ser relatado na RIO+20, para 
mostrar até que ponto as chamadas agências multilaterais de 
desenvolvimento, como o BID, o Banco Mundial, o JBIC, entre outros, 
realmente estão comprometidas com a sobrevivência planetária, muito mais 
do que com a falaciosa ― sustentabilidade, jargão já tão desacreditado 
(CONTRA-RIMA , 2010, p.3).

Como podemos notar, mais uma vez, neste ciclo de protesto, foi 

destacada a figura da RBCV-SP, objeto de disputa e controle social para um 

ambientalismo brasileiro, que se mobiliza, cada vez mais, em favor de ecossistemas 

ameaçados, desempenhando um papel dinâmico que se faz repercutir globalmente.

Na apresentação dos ambientalistas da Cantareira na Rio + 20, a 
contestação sobre EIA/Rima Rodoanel abrangeu 7 dimensões temáticas, como 
veremos no gráfico a seguir:
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Figura 43 - Gráfico apresentado pelos ambientalistas da Cantareira na Rio +20

Notem no gráfico, a questão da governança representada na parte 
superior da figura hexagonal. O EIA/RIMA como elemento central do gráfico dos 
ambientalistas e objeto principal da contestação política que se desdobra em 7 
dimensões temáticas, tendo 4 escalas (local, regional, nacional e global) vinculadas 
às esferas legislativa/institucional. 

Durante todo o processo de licenciamento, a idéia de Governança foi 

destacada como a necessidade de democratização e estabelecimento de novas 

regras que orientem o processo decisório brasileiro. Esta idéia de Governança 

difere de outra idéia de governança, bastante difundida por agências multilaterais, 

que melhor se identifica com a maneira pela qual as  instituições públicas 
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encarregadas pela formulação e implementação de políticas econômicas se 

estabelecem e suas ações e conseqüências sobre o desenvolvimento (CAPELLA, 

2008). 

O contrário dessa visão meramente institucional e econômica, uma 
governança participativa busca, sobretudo, alternativas para aplicação de novos 
instrumentos de controle e accountability. Esta busca do movimento ambiental 
resultou, em 2012, em uma nova aliança do ambientalismo da Cantareira com o 
“Accountability Counsel” da School of Law da Universidade de Berkeley na 
Califórnia. Articulada com o apoio do Students for Economic and Environmental 
Justice (“SEEJ”), o objetivo desta aliança tem sido a obtenção de aliados no senado 
americano, de modo que seja possível fundar um processo de accountabillity no 
Rodoanel, capaz de reavaliar seus critérios para o financiamento internacional.

Todavia, até abril de 2013, as tentativas de interromper o financiamento 

internacional não funcionaram. Após a liberação dos recursos do Governo Federal 

em 2011 no valor de R$ 1,72 bilhão, em novembro de 2012, o BID anunciou a 

liberação do maior empréstimo do banco a um empreendimento brasileiro no valor 

de US$1,148 bilhão (com juros de 0,8% ao ano). O primeiro desembolso do BID, no 

valor de US$ 3,37 milhões, aconteceu em dezembro. 

O maior motivo atribuído pelos ambientalistas ao fracasso da interrupção 

do financiamento foi a não instauração do painel de investigação MICI. Segundo os 

ambientalistas, a vinda do MICI ao Brasil, prevista para outubro de 2010, não 

aconteceu devido competente lobby de seus oponentes, representantes do governo, 

junto ao banco. 

Apesar de terem recebido constantes  denúncias  sobre o processo de 

licenciamento do trecho do Norte do Rodoanel, o Painel presidido pelo chairman 

Werner Kiene não compareceu ao Brasil, alegando aos ambientalistas  falta de 

recursos. Quando as denúncias dos ambientalistas, apoiadas pela Berkeley enfim 

chegaram à 26 membros do senado americano, criando certa repercussão 

internacional, o BID prometeu novamente vir ao Brasil para instaurar o tal painel. Os 

ambientalistas continuam aguardando e tem esperanças de brecar os  recursos, 

mesmo após ter sido conferida a licença de instalação ao empreendimento.
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CONCLUSÃO FINAL 

A Teoria do Processo Político de Tarrow, posteriormente chamada por 

Tilly de Teoria do Confronto Político, salienta que mudanças nas Estruturas de 

Oportunidades Políticas (EOPs) influenciam diretamente o surgimento de 

movimentos sociais, gerando novas possibilidades para grupos sociais se 

mobilizarem. De fato, é possível observar que as ações coletivas da Cantareira e 

seus ciclos de protesto foram bastante impulsionados pelas dimensões formais e 

informais  dos cenários políticos que se seguiram desde a chamada transição 

democrática até os dias de hoje. 

O ambientalismo emergente no país foi se constituindo, a partir da 

multiplicidade de temas transversais associados ao meio ambiente e à qualidade de 

vida. Ao ampliar sua própria agenda, tornou-se possível, ao ambientalismo, 

expandir-se de uma orientação bissetorial (diálogo tradicional com o Estado) para 

uma orientação multisetorial (VIOLA, 1987), capaz de estabelecer elos e relações 

diálógicas  com movimentos comunitários, entidades governamentais  e não-

governamentais, setores técnicos científicos e empresas.

Segundo Viola & Leis (1992), o ambientalismo brasileiro se ampliou aos 

demais setores da sociedade brasileira em três momentos distintos: 

1)Bissetorial: A partir da década de 70 com o diálogo entre grupos de 

base e agências estatais ambientais  sobre o controle da poluição urbano-

rural e a preservação de ecossistemas naturais;

2)Multissetorial: Na segunda metade da década de 1980 a partir da 

disseminação da preocupação governamental e da sociedade civil sobre 

deterioração ambiental (VIOLA; LEIS, 1992);

3)  Multissetorial orientado para o desenvolvimento sustentável: a 

partir da década de 90 com a preparação da RIO 92 que seria a 

consolidação do multissetorialismo com a disseminação dos ideais de 

desenvolvimento sustentável (VIOLA; LEIS, 1995).
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Segundo Viola & Leis (1995, p. 134), a partir da segunda metade da 

década 80, a progressiva disseminação da preocupação pública com a deterioração 

ambiental transforma o ambientalismo num movimento multissetorial e complexo 

constituído por oito setores principais (os dois primeiro já existentes):

 o ambientalismo stricto sensu: as associações e grupos comunitários 
ambientalistas, que agora diferenciam-se em três tipos (profissionais, 
semiprofissionais e amadoras) e atingem um total de aproximadamente 
setecentos em 1989;
 o ambientalismo governamental: as agências estatais do meio ambiente (no 
nível federal, estadual e municipal);
 o sócio-ambientalismo: as organizações não-governamentais, sindicatos e 
movimentos sociais que têm outros objetivos precípuos, mas incorporam a 
proteção ambiental como uma dimensão relevante de sua atuação;
 o ambientalismo dos cientistas: as pessoas, grupos e instituições que 
realizam pesquisa científica sobre a problemática ambiental;
 o ambientalismo empresarial: os gerentes e empresários que começam a 
pautar seus processos produtivos e investimentos pelo critério da 
sustentabilidade ambiental;
 o ambientalismo dos políticos profissionais: os quadros e lideranças dos 
partidos existentes que incentivam a criação de políticas específicas e 
trabalham para incorporar a dimensão ambiental  no conjunto das políticas 
públicas;
 o ambientalismo religioso: as bases e representantes das várias religiões e 
tradições espirituais que vinculam a problemática ambiental  à consciência do 
sagrado e do divino;
 o ambientalismo dos educadores (da pré-escola, primeiro e segundo graus), 
jornalistas e artistas fortemente preocupados com a problemática ambiental  e 
com a capacidade de influir diretamente na consciência das massas (op. cit., p. 
134).

O ambientalismo da Cantareira, em seus primeiros ciclos  de protesto, de 

1989 até a declaração da RBCV-SP pela UNESCO, manifestou-se, 

expressivamente, em 6 setores acima mencionados, com exceção do ambientalismo 

empresarial e dos políticos profissionais. A presença da igreja católica foi bastante 

expressiva, assim como a dos educadores da escola formal. 

Após a criação da RBCV-SP, observamos uma predominância do 

ambientalismo Stricto sensu e governamental, principalmente centrado na figura do 

Instituto Florestal que assumiu responsabilidades com a Agenda do Programa MaB 

da UNESCO em uma estrutura de Estado. Como consequência desta “estatização” 

do movimento, no período de 1994 à 2002 este afastou-se de sua postura mais 

combativa e urbana característica do socioambientalismo dos anos 70 para adotar a 

l í n g u a f r a n c a d o s g r u p o s a m b i e n t a l i s t a p ó s - R i o 9 2 : o “ n e o -

conservacionismo” (ALONSO; COSTA; MACIEL, 2007), mais voltado para o 
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desenvolvimento de projetos junto às populações tradicionais, rurais  e peri-urbanas 

vivendo em interação com o ambiente natural.

Com o retorno do projeto Rodoanel em 2000, agora com o nome de 

Rodoanel Mário Covas, pouco a pouco o movimento começa a resgatar suas 

origens, através do ativismo dos moradores do Tremembé e dos condomínios da 

porção norte do entorno do PEC. Este ciclo de protesto, comandado por uma elite 

bastante preparada intelectualmente e atuante politicamente, foi páreo para um 

Governo que consolidava seus conhecimentos administrativos em torno do processo 

de licenciamento, mas que ainda pecava pela pressa e emergência vontade política. 

Ao passar por mananciais  da Serra da Cantareira, a escolha do traçado 

foi bastante infeliz, além de afetar cidadãos que tinham todas as condições de 

argumentarem na arena política. Tal competência, todavia, não impediu que o 

Governo do Estado, desse xeque mate no movimento ao fazer uso do AAE 

(Avaliação Ambiental Estratégica). O desmembramento do licenciamento por trechos 

foi um forte componente para o enfraquecimento deste movimento ambiental que 

havia se consolidado com a aliança entre ambientalistas  das região Norte e Sul da 

metrópole. 

Para sorte do Governo, o ecologismo de condomínio137do S.O.S 

Cantareira I durou somente o tempo em que o Rodoanel ameaçava a porção Norte 

da Cantareira, ou seja, até que os moradores tivessem a garantia de que o 

Rodoanel não incomodaria mais  a qualidade da vida local138 e fosse parar em outras 

bandas. 

Ao contrário dos outros ciclos de protestos, bastante elitizados, o quarto 

ciclo de protesto da Cantareira, o qual chamamos de S.O.S Cantareira II e se refere 

ao momento atual do confronto, esteve predominantemente caracterizado pelo 

“Ecologismo dos pobres” e pelo ambientalismo dos políticos profissionais. 
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137 Chamo ecologismo de condomínio aquele que arregimenta pessoas, cuja principal preocupação é 
“não mexam no meu pedaço”. Apesar da sua predominância no terceiro ciclo de protesto, essa 
característica não significa que algumas lideranças do S.O.S Cantareira não tivessem preocupações 
mais universalizantes com a causa ambiental e com o próprio território em disputa. 

138 Em 2010, os moradores do condomínio Itatinga mobilizaram recursos para contratação de peritos 
e advogados que apontassem as inconsistência do EIA/RIMA. O mesmo grupo não se manifestou 
nos outros ciclos de protesto, o mesmo aconteceu com os moradores dos condomínios de Mairiporã 
que nem sequer se manifestaram em relação a traçado na porção Sul do PEC.



Ao afetar diretamente cidadãos sem tantas habilidades para 

argumentarem em arenas políticas, o ciclo iniciado em 2010 foi um prato cheio para 

parlamentares às vésperas de uma eleição municipal firmarem seu eleitorado 

defendendo os interesses desta população afetada, incomparavelmente mais 

numerosa que a população dos ciclos anteriores.

A única região da Serra da Cantareira que manteve -se presente em 

todos os ciclos de protesto estudados, independente do projeto ou traçado proposto 

foi o bairro do Tremembé. Além da história do bairro, a qual nos referimos nos 

capítulos 1 e 2 desta dissertação, acreditamos que o acesso privilegiado dos 

moradores do distrito ao PEC e ao PEAL139 tornou estas Unidades  de Conservação 

parte da vida desta população, o que resultou num maior sentido de pertencimento e 

territorialidade, facilitando o agenciamento humano no movimento ambiental.

Todos os ciclos de protestos e contestação política da Cantareira em seus 

25 anos de resistência tiveram em comum uma orientação socioambiental, o que 

caracteriza bem nossos estudo no campo da Ecologia Política. 

Os 25 anos do movimento socioambiental e urbano da Cantareira 

contribuíram amplamente para a ampliação do debate em torno de Unidades de 

Conservação, mostrando a impossibilidade de reduzir suas questões à uma 

abordagem meramente conservacionista ou ultilitária da natureza e dos serviços 

ambientais. 

Foi possível mostrar, através deste estudo de caso, como, atualmente, 

muitos conflitos  socioambientais  e movimentos populares urbanos vem sendo 

motivados pelos  impactos gerados pela implantação de GPUs. Principalmente em 

paises em desenvolvimento, grandes florestas urbanas como a Cantareira, Tijuca e 

Mumbai (na Índia) têm um histórico bastante sensível de injustiça ambiental. A 

proximidade das florestas, UCs, APAS com grandes cidades em desenvolvimento 

acelerado geram maiores riscos de contaminação, degradação, extinção à 

biodiversidade, poluição, além de grande vulnerabilidade para população residente 

no entorno. 

Diante do agravamento da crise ambiental, a politização da Ecologia ou a 

ecologização da Política, torna-se fundamental para os estudos relacionados às 
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139 Taipas e Brasilândia, apesar de estarem na divisa com o PEC, não possuem núcleos de visitação 
próprios. Guarulhos somente ganhou um núcleo de visitantes (Núcleo Cabuçu) em junho de 2008.



florestas urbanas. No meio urbano, os diversos tipos de ambientalismos incorporam 

uma multiplicidade de demandas sociais e grupos de interesses variados, não se 

restringindo apenas ao um pequeno círculo de ativistas, ou uma elite, mas se 

expandindo por diversos segmentos da sociedade, demais movimentos sociais, 

congregando uma ampla gama de atores que buscam dar uma maior abrangência 

às suas demandas sociais e direitos democráticos  em um movimento, 

simultaneamente, local e global em favor de florestas urbanas. 

Novas abordagens transdisciplinares  dos conflitos  socioambientais 

envolvendo florestas urbanas devem emergir, diante da complexidade dos aspectos 

antrópicos, antropológicos, ecológicos, políticos e territoriais envolvendo as disputas 

pela terra urbana e a luta em defesa dos remanescentes florestais das grandes 

cidades.
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