Universidade de São Paulo
Faculdade de Sáude Pública

Mudança do clima e clima de mudança:
conflitos de interesses e participação pública em torno
das questões socioambientais na Região Norte do
município de São Paulo

Juliana Pellegrini Cezare

Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública para
obtenção do título de Doutora em Ciências.
Área de Concentração: Saúde Ambiental
Orientador: Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr.

São Paulo
2017

Mudança do clima e clima de mudança:
conflitos de interesses e participação pública em torno
das questões socioambientais na Região Norte do
município de São Paulo

Juliana Pellegrini Cezare

Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública para
obtenção do título de Doutora em Ciências.
Área de Concentração: Saúde Ambiental
Orientador: Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr.

Versão Corrigida
São Paulo
2017

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação da Publicação
Biblioteca/CIR: Centro de Informação e Referência em Saúde Pública Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Dados fornecidos pelo(a) autor(a)

PELLEGRINI CEZARE, JULIANA
-

Mudança do clima e clima de mudança : conflitos de
interesses e participação pública em torno das questões
socioambientais na Região Norte do município de São Paulo
/ JULIANA PELLEGRINI CEZARE; orientador ARLINDO PHILIPPI
JR. -- São Paulo, 2017.
208 p.
Tese (Doutorado) -- Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, 2016.
1.
ANTROPOCENO.
2.
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS.
3.
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. 4. POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL. 5. MATA
ATLÂNTICA. I. PHILIPPI JR, ARLINDO, orient. II. Título.

À Gabriela, que mudou completamente minha visão
de mundo e me tornou uma pessoa melhor.
Àqueles que lutam pela humanidade.

AGRADECIMENTO
Esta tese não se resume aos quatro anos do doutorado e tão pouco reflete uma
pesquisa feita apenas por minhas mãos. Ela é resultado de um processo de
amadurecimento tanto acadêmico quanto pessoal. E, portanto, todos os envolvidos na
minha trajetória de vida, principalmente nos últimos 20 anos, colaboraram direta e
indiretamente para que eu alcançasse mais esta etapa da minha vida. Assim, gostaria de
expressar minha profunda gratidão a todos que fizeram parte deste processo.
Minha vida entrego a Deus e a minha eterna gratidão pelas pessoas que Ele
colocou no meu caminho e que ajudaram a moldar quem eu sou hoje, meus valores,
meu caráter, meu ser. Sem Ele nada seria.
Mesmo correndo o risco de esquecer alguém, vou nominar algumas pessoas que
foram cruciais nestes últimos anos e que jamais as esquecerei, pelo amor que me
ofereceram sempre.
Ao meu pai Joaquim Angelo Cezare e à minha mãe Ignez Pellegrini o amor,
incentivo e apoio em todos os momentos da minha vida.
Ao meu Professor e Orientador, Arlindo Philippi Jr., confiar, mais uma vez, na
minha capacidade de desenvolver este trabalho. A contínua troca de ideias e saberes,
não só acadêmicas, como paternais, tornando nossos encontros, muitas vezes curtos,
grandes aprendizados.
À Professora Sônia Maria Viggiani Coutinho, o amor incondicional que ela tem
por mim, que, mesmo em momentos em que eu a decepcionei, nunca desistiu de me
apoiar, acreditar e me incentivar em tudo que me proponho a fazer. Sem ela este
trabalho não existiria. Você é a família que Deus me deu de presente. Amo-te.
À Professora Maria da Penha Vasconcelos, que – eu até hoje não entendo o que
ela viu em mim, mas ela viu algo, pois me acolheu de forma inteira e dedicou-se a
trilhar o caminho desta tese e desatar vários nós das minhas ideias que estavam
emaranhados. Obrigada pelas seções de terapias e a compaixão. Sou eternamente grata
por tudo que eu aprendi com você e espero aprender por muito mais anos.
À Professora Joseli Maria Piranha, ter deixado marcado em mim seu desejo e
vontade de lutar por uma sociedade sustentável e pelo entusiasmo ao aceitar fazer parte
da banca.
Ao Professor Adriano Premebida que, mesmo sem me conhecer, se colocou a
disposição desde o primeiro e-mail enviado e mostrou uma leitura minunciosa elevando
a qualidade deste e de futuros trabalhos.
Às amigas que sempre estiveram presentes, mesmo a distância, me socorrendo,
consolando, ajudando e me dando força para continuar, Nayara Egute Santos, Michelle
de Fátima Ramos, Ana Maria Bedran, Mary Lobas e Amanda Silveira Carbone. Minhas

irmãs que Deus enviou para serem meus alicerces, me tornando uma pessoa mais forte.
Amo todas vocês.
Aos meus amigos irmãos André Navarro, Barbara Salles Urban, Rodolfo
Marilhano, Flávia Delella, Cristiane de Paula, Renato Romero, Flávia Izidoro, Cíntia
Bittar, Josimeira Maximiniano, Otávio Augusto, Rafael Navarro, Carol Lemo e Maricy
Bonfá, agradeço os encontros, as explosões de ideias e o amor. Sem vocês a vida não
seria colorida.
Às minhas parceiras do SIADES, Angela, Paula e Samia, os momentos de
descontração.
Aos participantes da “Quinta Ambiental”, compartilhar o espaço e me tornar
uma cidadã mais consciente do meu papel no mundo e na política. Em especial, à
coordenadora do grupo, que não só possibilitou esta pesquisa, como me promoveu com
a sua amizade. Exemplo de gestora pública, se a maioria fosse como ela, garanto que o
país seria o melhor lugar para se viver em todos os sentidos.
Agradeço à Beatriz Garcea Farias e a todas as Doces Tias que cuidaram da
Gabriela nos momentos em que eu precisei me ausentar e concentrar as forças na
realização desta tese.
Aos funcionários do Departamento de Saúde Ambiental, Sérgio Ribeiro, Lúcia
Galvinas, José Etevaldo do Nascimento e Pedro, sempre me auxiliarem no que preciso
fosse.
Aos funcionários da secretaria de pós-graduação Cidinha, Vânia, Renilda e
Angela.
À CAPES, o apoio financeiro que viabilizou esta pesquisa.
E finalmente, a toda minha família, torcer pelo meu sucesso.
Se você está lendo estes agradecimentos e não viu seu nome, mas esteve mesmo
que por curto período na minha vida, pode se sentir agradecido também, pois todos que
se relacionaram comigo, mesmo que negativamente, moldaram a pessoa que sou hoje.
Obrigada.

E no final
O Amor que você recebe
É igual ao
Amor que você dá

And in the end
The Love you take
Is equal to
The love you make

(Tradução da Autora)

(The Beatles)

RESUMO
CEZARE, J. P. Mudança do clima e clima de mudança: conflitos de interesses e
participação pública em torno das questões socioambientais na Região Norte do
município de São Paulo – SP. 2017. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de
Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
Esta tese parte da problemática das mudanças climáticas como reflexão da relação
homem-natureza. Desde o final do século passado, transformações, rupturas e evoluções
significativas são testemunhadas, assim como tensões entre o biológico e o social.
Diante do crescimento exponencial das atividades humanas e suas pressões sobre os
sistemas da Terra, alguns autores reconhecem que o planeta entrou em nova Era –
Antropoceno. Nesse sentido, impõe-se à humanidade novos padrões de relacionamento
com a natureza e seus recursos, que repercute sobre os estilos de vida e de consumo, a
ética e a cultura, a dinâmica política e social e a organização do espaço. Portanto, a
problemática das mudanças climáticas, assim como as questões socioambientais, clama
pela mudança da relação homem-natureza. Para além da interpretação geológica, o
Antropoceno é uma oportunidade para repensar o comportamento humano e estabelecer
as bases de um futuro sustentável. Tais questões estão presentes no cotidiano da cidade
de São Paulo. Tomou-se, então, para a análise, o grupo “Quinta Ambiental”, formado,
em sua maioria, por residentes e servidores públicos dos Distritos de Jaçanã e de
Tremembé, Zona Norte do muncípio de São Paulo, onde se localiza o Parque Estadual
da Cantareira, importante remanescente da Mata Altântica. O objetivo foi analisar como
um grupo como a “Quinta Ambiental” possibilita o aprendizado e a mudança dos
indivíduos em suas percepções e valores para uma transformação da relação homemnatureza. Trata-se de estudo qualitativo com perspectiva etnográfica. Foram utilizados
dados secundários, por meio de pesquisa bibliográfica e documental e dados primários
por meio da observação participativa, utilizando o diário de campo e registros
fotográficos como principais ferramentas, no período de fevereiro de 2015 a junho de
2016. Observou-se que a forma transversal na qual foram construídas as relações dos
participantes, envolvendo diferentes secretarias municipais e estaduais, instituições de
ensino e a comunidade, e a convivência semanal proporcionaram maior cooperação
entre esses atores na administração do bem público, o que motiva a continuação das
reuniões mesmo frente às diversidades de mudanças políticas e de gestão. Notaram-se
alterações positivas em relação à participação política e comunitária, na medida em que
os participantes do grupo assumiram uma postura politizada para as questões ambientais
levando a discussão a diversos fóruns administrativos. Conclui-se, então, que espaços
coletivos, como o da “Quinta Ambiental”, são importantes para possibilitar a
convivência e a aprendizagem social e é nessa dinâmica que ocorre a troca de saberes e
transformação de valores, sendo o papel do gestor público fundamental para o
desenvolvimento de tais espaços.
Palavras-chave: Antropoceno, Mudanças Climáticas, Participação Pública, Política
Socioambiental, Mata Altântica.

ABSTRACT
CEZARE, J. P. Environmental Changes and Changing Environment: conflicts of
interest and public participation around social and environmental issues in the Northern
Region of the city of São Paulo - SP. 2017. Tese (Doutorado em Saúde Pública) Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
This thesis is based on the problem of climate change as a reflection of the relationship
between man and nature. Since the end of the last century, transformations, ruptures and
significant evolutions have been witnessed, as well as tensions between biological and
social. Against with the exponential growth of human activities and their pressures on
Earth systems, some authors acknowledge that the planet has entered a new Age Anthropocene. Thus, new standards of relationship with nature are imposed on
humanity, which has repercussions on lifestyles and consumption, ethics and culture,
dynamic social policy and the organization of space. Therefore, the problem of climate
change, as well as socio-environmental issues, calls for a change in the relationship
between man and nature. In addition to the geological interpretation, the Anthropocene
is an opportunity to rethink human behavior and stablish a sustainable future. These
issues are present in the city of São Paulo/Brazil. It was taken for analysis the “Quinta
Ambiental” (Environmental Thursday) group, formed, for the most part, by residents
and public managers of the Jaçanã and Tremembé Districts, Northern zone of the São
Paulo City, where it is located the “Parque Estadual da Cantareira, important remnant of
the Atlantic Forest. The aim of this study is to analyze how a group like the “Quinta
Ambiental” makes possible the social learning and the change of the individuals in their
perceptions and values for a transformation of the relationship between man and nature.
It is a qualitative study with an ethnographic perspective. Secondary data were used,
through bibliographic and documentary research and primary data through participant
observation, using the field diary and photographic records as tools, from february 2015
to june 2016. It was observed that the transversal form, which built the relations of the
participants, involving different municipal and state secretariats, educational institutions
and the community, and the weekly coexistence provided greater cooperation between
these actors, in the governing of a comms, which motivates the continuation of meetings
even in the face of diversities of political and management change. There were positive
changes in relation to political and community participation, as the group's participants
took a politicized stance on environmental issues leading to discussion in various
administrative forums. It is concluded, then, that collective spaces such as the "Quinta
Ambiental" are important to enable coexistence and social learning, and it is in this
dynamic that the exchange of knowledge and transformation of values takes place, and
the role of the public manager is fundamental to development of such spaces.

Key words: Anthropocene, Climate Change, Public Participation, Socio-environmental
Policy, Atlantic Forest
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 Sistema Estadual de Análise de Dados

FUNDURB

 Fundo de Desenvolvimento Urbano

GCM Ambiental

 Guarda Civil Metropolitana Ambiental

GEE

 Gases de Efeito Estufa

GEZ

 Grupo de Estudo de Zoologia

Grupo P.A.C.A

 Postura Ativa frente às Causas Ambientais

HSA



Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo

IAD Framework



Institucional Analysis and Development (Ferramenta de Análise e
Desenvolvimento Institucional)

IAG/USP

 Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo

IBGE

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBILCE



Conselho de Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense do
Município de Santo André – SP

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

International Council for Local Environment Initiative (Governos Locais
para a Sustentabilidade)

ICLEI



IDH-M

 Indíce de Desenvolvimento Humano – Municipal

IP

 Internações por Pneumonia ou gripes

IPCC



IPT

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

IPVS

 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social

LIESP



NAG

 Núcleo Avançado de Gestão do Jaçanã/Tremembé

ODS

 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

PAVS

 Programa Ambientes Verdes e Saudáveis do Município de São Paulo

PDE

 Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo

PEAL

 Parque Estadual Alberto Löfgren (Horto Florestal)

PEC

 Parque Estadual da Cantareira

PET Biologia

 Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Biológicas

PIB

 Produto Interno Bruto

PMMC

 Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo

Projeto MEGA

Projeto “Avaliação Estratégica do Processo de Implementação das
 Políticas de Desenvolvimento e Meio Ambiente no Município de Santo
André – SP”

Rede Acadêmica
SIADES



Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento
Sustentável

RESOLO



Programa de Regularização de Loteamentos do Departamento de
Regularização do Solo

RMSP

 Região Metropolitana de São Paulo

SDTE



SECOVI-SP

 Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo

SENAC

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas)

Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Sociais em Saúde
Pública

Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e
Empreendedorismo

SINDUSCON

 Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SP

SMDU

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

SMSU

 Secretaria Municipal de Segurança Urbana

SNUC

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

SPPA



SUDAM

 Superintendência de Defesa Ambiental da Guarda Civil Metropolitana

SUVIS

 Supervisões de Vigilância em Saúde

SVMA

 Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

UFBA

 Universidade Federal da Bahia

UFPE

 Universidade Federal de Pernambuco

UFSC

 Universidade Federal de Santa Catarina

UMAPAZ



UNESCO

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNESP

 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

UNICAMP

 Universidade Estadual de Campinas

USP

 Universidade de São Paulo

WIPIS



WRI

 World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiais)

ZA

 Zona de Amortecimento

ZEIS

 Zona Especial de Interesse Social

Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense do Município de
Santo André – SP

Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz da Secretaria
do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo

Workshop Interdisciplinar de Pesquisa em Indicadores de
Sustentabilidade
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APRESENTAÇÃO

Meu envolvimento com o tema de participação nas questões sociambientais inicia-se
na graduação em ciências biológicas no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas
(IBILCE) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), na cidade
de São José do Rio Preto, quando fiz parte do Centro Acadêmico da Biologia (CAB) e era
representante discente do curso de Ciências Biológicas, vivenciando as questões políticas da
universidade e do curso com colegas de diversos anos, tanto da Biologia como de outros
cursos existentes no campus. Além disso, participei do Grupo de Estudo de Zoologia (GEZ) e
de atividades promovidas pelo PET Biologia1-Programa de Educação Tutorial do Curso de
Ciências Biológicas.
Participar desses grupos me colocou em contato com a diversidade de pessoas e temas,
para além da grade curricular, que na minha época era restrita à Biologia, ou seja, não havia a
visão interdisciplinar no curso. Questões sociambientais não eram abordadas no currículo e a
única disciplina que fazia esse diálogo, de forma introdutória, era Geologia, não pelo
conteúdo programático da disciplina, mas pela postura e experiência da Profa. Dra. Joseli
Maria Piranha, docente responsável na época.
Interessada por essa abordagem matriculei-me em disciplina optativa oferecida por
essa professora - Recursos Hídricos e Geologia Ambiental, cujo conteúdo influenciou
totalmente minha trajetória acadêmica. Tal disciplina, que tinha como foco a gestão de
recursos hidrícos em meio urbano, fomentou a criação do Grupo P.A.C.A (Postura Ativa
Frente às Causas Ambientais). Ele foi criado, no final de 2003, com o objetivo de discutir

1

O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de formações
em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. [informação obtida em:
<http:www.portal.mec.gov.br/pet>, acesso em: 10 ago 2016]
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como o Biólogo poderia atuar frente às questões da Educação, Política e Gestão Ambiental
Urbana, temas que ainda eram inexistentes na grade curricular do curso de Ciências
Biológicas do IBILCE. As atividades incluíam leituras de livros sobre educação ambiental,
palestras, eventos e campanhas de incentivo como, por exemplo, o uso de caneca de plástico e
a retirada de copos descartáveis dos departamentos da Universidade.
Em 2004, obtive o título de Licenciatura em Ciências Biológicas e, no ano seguinte,
iniciei pesquisa, no nível de iniciação científica, para obtenção do título de Bacharel, sob a
orientação dos Professores Arlindo Philippi Jr. e Tadeu Fabricio Malheiros.
Minha pesquisa de bacharelado foi realizada no município de Santo André, com o
objetivo de avaliar o processo de políticas públicas ambientais e urbanas sob a perspectiva dos
Princípios de Bellagio2. Como resultado da pesquisa foram observados amplos canais de
participação pública, tais como audiências, fóruns e conselhos na construção da agenda 21 e
plano diretor estratégico. No entanto, não foi possível avaliar a influência dessa participação
no processo de formulação de tais planos.
A vivência na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo não se
restringiu à pesquisa de iniciação científica. Houve intensa participação em eventos, reuniões
do grupo de pesquisa e da Rede Acadêmica SIADES3 – Sistema de Informações Ambientais

2 Os Princípios de Bellagio foram formulados em novembro de 1996, por um grupo internacional de
especialistas em avaliação e pesquisadores de cinco continentes que se reuniram no Centro de Estudo e
Conferência da Fundação Rockefeller em Bellagio, Itália, com a finalidade de levantar o estado da arte, revisar
os dados e as diferentes iniciativas de avaliação de sustentabilidade e sintetizar a percepção geral sobre os
principais aspectos relacionados à avaliação de desenvolvimento sustentável.
3 É integrado por professores de diferentes instituições nacionais e internacionais, a saber: nacionais: diferentes
unidades da USP, UNICAMP, UNESP, UFSC, UFPE, UFBA; internacionais: Centro de Ciencias Ambientales,
EULA (Chile), Universidade de Michigan (Estados Unidos), entre outros. Desde 2006, o SIADES realiza
encontros acadêmicos como I WIPIS – Workshop Interdisciplinar de Pesquisa em Indicadores de
Sustentabilidade (2006), II WIPIS (2008), Simpósio Internacional de Mudanças Climáticas e Pobreza na
América do Sul (2010) e III WIPIS (2011), como a finalidade de promover o debate e disseminar conhecimento
na temática de indicadores e avaliação de sustentabilidade na área de ensino, pesquisa e extensão, assim como
integrar os membros da rede.
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para o Desenvolvimento Sustentável e participação na elaboração e execução do Projeto
“Avaliação Estratégica do Processo de Implementação das Políticas de Desenvolvimento e
Meio Ambiente no Município de Santo André – SP” – Projeto MEGA, financiado pela
FAPESP dentro do Programa de Política Pública, entre 2007 e 2009, no qual desenvolvi
pesquisa de mestrado.
O projeto teve duas fases: a primeira, de cárater exploratório, envolveu levantamento e
análise documental, entrevista com gestores de diversas secretarias relacionadas ao tema do
projeto e visitas técnicas na área urbana e na área de proteção e recuperação aos mananciais
(represa Billings); a segunda envolveu pesquisa qualitativa, com população residente da área
da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense (SPPA), sobre a percepção da
população com relação às políticas ambientais desta região, e com gestores e conselheiros da
sociedade civil e do poder público com os seguintes conselhos: Conselho Municipal de
Política Urbana (CMPU), Conselho Municipal do Orçamento (CMO), Conselho Municipal de
Gestão e Saneamento Ambiental (COMUGESAN) e o Conselho de Representantes de
Paranapiacaba e Parque Andreense (CRPPA), sendo este último objeto de minha dissertação
de mestrado, sobre a estrutura, funcionamento do conselho e o processo de governança4.
Os dados foram coletados por meio de questionários de múltipla escolha (população),
questionários semi-estruturados (gestores e conselheiros), observação participativa em
algumas reuniões dos conselhos estudados e audiências do orçamento participativo.
Os dados do Projeto MEGA foram levantados, em conjunto, por alunos de mestrado e
doutorado envolvidos no projeto, em uma construção coletiva para o projeto principal e para

4 Utilizaram-se os princípios de governança local propostos por Bovaird e Loffler (2003), “Evaluating the
Quality of Public Governance: Indicators, Models and Methodologies”, que propõem 10 princípios para medir
boa governança, a saber: (1) Engajamento social; (2) Transparência; (3) Prestação de Contas; (4) Igualdade e
inclusão social (gênero, ética, idade, religião, etc.); (5) Comportamento honesto e ético (anti-corrupção); (6)
Equidade; (7) Capacidade para competir no ambiente global; (8) Capacidade para trabalhar efetivamente em
parceria; (9) Sustentabilidade; e (10) Respeito pelas Leis.
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os trabalhos de cada aluno. Além disso, houve oficinas de trabalho junto à Rede Acadêmica
SIADES para refinamento e direcionamento das pesquisas.
Durante o desenvolvimento do Projeto MEGA e de minha pesquisa de mestrado,
algumas observações causaram-me inquietações. Apesar do funcionamento aparente dos
conselhos estudados, não foi possível identificar a real influência destes em políticas públicas.
As reivindicações e questões debatidas foram incluídas nas políticas do município de Santo
André? Em relação ao orçamento participativo, não foi possível identificar se as decisões
eram realmente escolhas da população ou se a decisão já vinha, de certa forma, definida pelas
instâncias superiores. Em várias falas observei desânimo, tanto da população, quanto dos
representantes do poder público, quanto à importância destas instâncias para a gestão. Ao
mesmo tempo, estes conselhos representam espaços importantes, pois são o único local onde
a sociedade e o Estado podem debater, com mais profundidade, políticas públicas coerentes à
realidade local. No entanto, observei que, muitas vezes, os atores envolvidos não sabem qual
papel desempenham no processo e os limites de suas atuações, confudindo este espaço com
obrigações do executivo.
Ao analisar os indicadores de governança, concluí que questões como engajamento,
ética, capacidade de parcerias não são possíveis de medir com métodos quantitativos, pois
estão relacionados ao comportamento e à sociabilidade. Desse modo, a conceituação de
governança está distante do mundo real. Seria possível medir governança no nível local?
Quais os melhores indicadores? Existe ou não existe governança na realidade? Será que
vivenciamos um processo em construção?
Foram tais perguntas que motivaram inicialmente esta pesquisa de doutorado, que tem
a finalidade de entender as estratégias dos atores sociais na gestão do bem comum,
evidenciando possíveis reconfigurações da participação na atuação política, que não se
resuma apenas às instâncias formais de participação.
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Tomou-se, então, para a análise o grupo “Quinta Ambiental”, que atua nos Distritos de
Jaçanã e de Tremembé, zona norte do muncípio de São Paulo, onde se localiza o Parque
Estadual da Cantareira, importante remanescente da Mata Altântica.
O grupo “Quinta Ambiental” é formado por moradores e servidores públicos da
região, aberto à participação de qualquer interessado, que se reunem semanalmente (todas as
quintas-feiras) para discutir, debater, fomentar e compartilhar iniciativas locais que
promovam a sustentabilidade territorial, com foco na conservação do Bioma Mata Atlântica.
Desse modo, o objetivo é analisar como um grupo como a “Quinta Ambiental”
possibilita o aprendizado e a mudança dos indivíduos em suas percepções e valores para uma
transformação da relação homem-natureza.
O leitor encontrará no desenvolvimento da tese, apresentada em capítulos, uma
introdução que se propõe a uma rápida revisão do tema, a inserção da tese, assim como
justificativa e objetivo da pesquisa. Em seguida, no Capítulo 2, são feitas reflexões acerca da
hipótese do Antropoceno, sua relação com as mudanças climáticas e conceitos relacionados.
No Capítulo 3 é apresentado o Município de São Paulo e os Distritos de Jaçanã e Tremembé,
sob a ótica dos contextos explorados no capítulo anterior. No Capítulo 4 são trazidos os
Procedimentos Metodológicos, com o delineamento da pesquisa, forma de coleta e análise dos
dados. No Capítulo 5 é descrito o contexto territorial no qual está inserida a atuação dos
participantes da “Quinta Ambiental” e, em seguida, é apresentada a história do grupo,
explorando os conflitos e conquistas que marcaram sua trajetória e as particularidades da luta
política. As observações a partir do grupo constrõem um campo em que se espera discutir
como a dinâmica de grupo e a convivência podem fomentar transformações sociais na busca
de uma sociedade sustentável e a mudança na relação homem-natureza. No capítulo 6 são
tecidas conclusões e implicações desta pesquisa.
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1. INTRODUÇÃO

“A utopia está lá no horizonte.
Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”
Eduardo Galeano (1940-2015)
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Os processos naturais de manutenção e equilíbrio dos sistemas biogeoquímicos
ocorrem de maneira cíclica. Na natureza não há perda, a matéria é transformada e
reaproveitada, mantendo a energia do sistema.
O homo sapiens se difere, em vários aspectos, de outras espécies que habitam,
também, o planeta, não só pela sua capacidade racional, mas igualmente pelo potencial de
transformação e interferência nos processos naturais, muitas vezes irreversíveis. A
humanidade se desenvolveu com base em um modelo linear, principalmente pós-revolução
industrial, segundo o qual se extraem bens naturais e exportam-se resíduo e poluição. Estes
não se integram aos processos naturais e, portanto, não se renovam, e a energia não retorna ao
sistema.
Todos os organismos vivos estão, constantemente, sob influência de vários fatores,
como nascimento, morte, disponibilidade de alimento, temperatura, umidade, predadores,
condições para reprodução, que variam conforme a interação destes organismos com seus
ambientes. Esses processos são mecanismos de regulação da estrutura de população e
funcionamento dos ecossistemas. O homo sapiens, como ser biológico, faz parte desses
processos e, portanto, também possui mecanismos de controle de sua população, como vírus,
bactérias, guerras e violência, variações climáticas, tais como alterações de temperatura,
chuvas, desastres naturais, por exemplo.
Nos últimos anos, observa-se crescimento da humanidade de forma exponencial. Para
Peroni e Hernández (2011), o modelo de crescimento exponencial se aplica a populações que
crescem sob condições ideais, recursos ilimitados e sem qualquer ação limitante do ambiente.
Na natureza, o crescimento exponencial é verificado somente em curto período de tempo,
pois, ao atingir a capacidade de suporte, que é o limite máximo de indivíduos que podem ser
mantidos pelos recursos disponíveis em certa área, um ou mais fatores ambientais limitam seu
crescimento (figura 1).
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Figura 1: Modelo de crescimento exponencial em relação aos conceitos de capacidade de
suporte máximo (Km) e ótimo (Ko).
Fonte:ODUM e BARRETT, 2008, p. 244. Adaptada pela autora.

No âmbito das cidades, o crescimento exponencial sem planejamento
do uso da terra pode ocasionar colapso de suas estruturas: As cidades
de crescimento rápido e que dependem de enormes fontes externas de
energia, alimento, água e suporte vital (capital natural), podem passar
por ascensão e queda de vários modos, de acordo com os fatores de
entrada e o grau em que cidadãos e governo podem antecipar as
condições futuras e planejar de antemão. Assim, nos primeiros
estágios do crescimento urbano, quando os recursos estão disponíveis
e baratos e a necessidade por serviços é pequena, a população cresce
de forma exponencial. Somente alguns anos depois a moradia, as
escolas e hospitais se tornam superpopulados, a demanda por serviço
aumenta, os impostos sobem para cobrir os custos crescentes de
manutenção e começa a ser sentida a deseconomia de escala em
geral. Na ausência de retroalimentação negativa, como o
planejamento racional do uso da terra, as cidades irão crescer rápido
demais para a própria sobrevivência e então sofrerão o declínio.
(ODUM e BARRET, 2008 apud BROWN, 2011)

Para Odum e Barrett (2008), a relação entre o capital natural e o capital econômico 5
necessita ser gerenciada por uma abordagem integradora. Se a monocultura de colheita e de
floresta e o desenvolvimento urbano intensivo forem entremeados com ecossistemas naturais

5

Capital natural são os benefícios e serviços prestados às sociedades humanas pelos ecossistemas naturais.
Capital econômico são bens e serviços prestados pela humanidade, ou por força de trabalho humano, geralmente
expresso como Produto Interno Bruto (PIB) (ODUM e BARRETT, 2008).
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ou seminaturais mais diversificados (parques ou reservas ambientais), e se as planícies de
inundação e outras áreas úmidas, juntamente com taludes e ravinas escarpados, forem
mantidos sem desenvolvimento, existirá uma agradável paisagem cheia de possibilidade
recreativas e também a manutenção da biodiversidade fundamental para sobrevivência
humana.
No entanto, observa-se, entre os últimos 10 e 20 anos, o inverso: a expansão acelerada
de grandes centros urbanos, com amplas extensões de áreas impermeabilizadas sem
fragmentos significativos de biomas originais intercalados. Como por exemplo, a cidade de
São Paulo, que se desenvolveu no Bioma Mata Atlântica e, ao analisar seu crescimento,
verifica-se uma grande mancha urbana central e alguns remanescentes periféricos,
concentrados no extremo sul, norte e leste.
Como

consequência

enfrentam-se,

hoje,

fenômenos

como

diminuição

da

produtividade do solo; perda de biodiversidade; assoreamento de corpos hídricos e
deteriorização da qualidade da água; alteração nos ciclos biogeoquímicos (carbono, água,
nitrogênio); inúmeras doenças, tanto físicas como psicológicas; eventos extremos e catástrofes
naturais.
Tais fenômenos já não seriam fatores limitantes da população humana? Será que se
está atingindo a homeorese ou o declínio da população? Qual a capacidade máxima de suporte
do planeta? Qual o futuro dos grandes centros urbanos?
Rockström et al. (2009) identificaram 9 limites biofísicos do planeta para, assim,
analisar o limite de crescimento da humanidade. Transgredir uma ou mais fronteiras poderá
ter efeitos deletérios ou mesmo catastróficos, devido ao risco de mudanças ambientais globais
abruptas. Respeitar esses limites garantiria o desenvolvimento humano seguro, evitando
grandes mudanças ambientais induzidas pelo homem em uma escala global. Os autores
estimam que a humanidade já transgrediu três fronteiras planetárias: alterações climáticas,
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taxa de perda de biodiversidade e alterações no ciclo biogeoquímico do nitrogênio global
(figura 2).

Figura 2: Esquema dos 9 limites biofísicos planetários, com estimativa de quantidade em
relação aos níveis pré-industriais até o presente.
Fonte: ROCKSTRÖM et. al., 2009, p. 22). Traduzida pela autora.

No final do século XX a humanidade passaram por acontecimentos importantes que
trouxeram questionamentos sobre o modo de vida atual. A imagem da Terra vista da Apollo
17, em sua viagem à Lua, traz, pela primeira vez na história, a percepção de limite e
fragilidade do Planeta. Acidentes como o da Baía de Minamata, no Japão, o de Bhopal, na
Índia, e o da Usina Nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, trouxeram ao mundo,
agora em escala planetária, a preocupação com os problemas ambientais, que antes eram
preocupações locais (ODUM, 2008; COUTINHO, 2009).

O questionamento sobre as consequências do modelo de
desenvolvimento industrial e a constatação de que problemas
ambientais ultrapassam fronteiras torna-se o objeto e o objetivo de
diferentes ciências. Os movimentos sociais ambientalistas e outros
atores articulam-se, pressionam governantes e empresários.
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Resultantes dessas pressões ampliam-se os processos de discussão e
reflexão mundial, estabelecem-se posições antagônicas e o tema
insere-se na agenda política internacional, transformando-se, no final
do século XX, a relação meio ambiente e desenvolvimento em
desenvolvimento sustentável. (MELLO-THÉRY et. al., 2013, p. 156)

A partir de então, as preocupações com o ambiente vêm à tona e tornam-se tema
geopolítico e objeto de negociações entre países. Convenções, acordos e protocolos,
resoluções, instituições multilaterais, organizações não governamentais, redes de cientistas
constituem mecanismos e atores do processo.
Diante do crescimento exponencial das atividades humanas e suas pressões sobre o
Sistema Terra, Paul Crutzen e colaboradores reconhecem que a Terra entrou em uma nova Era
geológica – Antropoceno. Para os autores os impactos das ações humanas sobre a paisagem
terrestre se igualariam aos componentes de regulação do planeta, como um fenômeno
geológico, comparável a alguns dos grandes acontecimentos da história do planeta, como ao
derretimento de geleiras ocorrido há 11.500 anos, evento que marca o início da era do
Holoceno na escala de tempo geológico (CRUTZEN, 2002, 2006; STEFFEN, CRUTZEN e
MCNEILL, 2007).
A hipótese do Antropoceno afirma que a força motriz para as mudanças globais está
centrada no comportamento humano, especialmente nas esferas sociais, políticas e
econômicas (ZALASIEWICZ et al., 2011). Questiona o aumento acelerado da população, o
crescimento econômico e a cultura de consumo, enquanto modelo social dominante.
Para Latour (2014), o Antropoceno é um termo híbrido que mistura geologia, filosofia,
teologia e ciência social e seu uso seria um toque de despertar. A política e a ciência assumem
uma configuração totalmente diferente. Ele modifica simultaneamente os quadros espaciais e
temporais nos quais a ação está sendo situada. “Mas finalmente sabemos onde estamos e pelo
que temos de lutar” (Op. Cit., p. 28).
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Desde o final do século passado, transformações, rupturas e evoluções significativas
são testemunhadas, assim como tensões entre o biológico e o social (BELLEN, 2007; IANNI,
A., 2011), nos quais intervêm processos de diferentes racionalidades, ordens de materialidade
e escalas espaço-temporais. Nesse sentido, impõe-se à humanidade novos padrões de
relacionamento com a natureza e seus recursos, que repercutem sobre os estilos de vida e de
consumo, a ética e a cultura, a dinâmica política social e a organização do espaço (DIETZ,
OSTROM, STERN, 2003; BECK, 2008; CEZARE, 2009; WELZER, 2010; MALHEIROS,
COUTINHO e PHILIPPI JR., 2012).
Problemas críticos, tais como poluição transfronteiras, desflorestação tropical e
alterações climáticas, que ocorrem em escalas maiores, mas que envolvem influências locais,
exigem estratégias que envolvam tomada de decisões sob incerteza, complexidade,
substanciais limitações biofísicas, bem como valores humanos e interesses conflitantes
(DIETZ, OSTROM e STERN, 2003).
Muitos dos efeitos climáticos em áreas urbanas são intensificados devido às
transformações locais geradas pela morfologia do espaço urbano caracterizadas pela
substituição

da

vegetação

natural

por

intensa

verticalização,

compactação

e

impermeabilização do solo, modificação no fluxo e canalização dos corpos d’águas, uso de
iluminação e climatização artificial, ocasionando, entre outros problemas, enchentes,
deslizamentos,

predomínio

de

áreas

com

alta

amplitude

térmica,

redução

da

evapotranspiração, mudança no ciclo hidrológico e alteração da velocidade média do vento.
Philippi Jr. e Silveira (2004) ressaltam que os sistemas humanos pertencem a um
sistema maior natural e devem obedecer às leis naturais que os regem, senão estarão fadados
ao desaparecimento pela sua própria ineficiência.
As discussões sobre a sustentabilidade iniciaram na agenda política no nível global.
Contudo, entende-se que estas dependem de ações locais. É no nível local que tanto os
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problemas como as soluções surgem. É no território que as pessoas criam vínculos, se
identificam e se cuidam. É nele onde as coisas acontecem de forma positiva ou negativa, pois
é no âmbito local que as mudanças de comportamento ocorrem.
Nessas circunstâncias, entende-se que os governos locais desempenham um papel
fundamental na elaboração e implementação de ações e políticas públicas ambientais, visto
que as principais fontes da quebra dos processos naturais e dos ciclos geoquímicos estão
relacionadas diretamente às atividades predominantes nas cidades.
Para Mello-Thery (2011, p. 186), “a expansão urbana sem controle sobre reservas de
água e ecossistemas, necessárias ao funcionamento do próprio sistema urbano, deve ser um
dos elementos essenciais da gestão ambiental urbana”.
O papel da ação pública na organização do uso do espaço é determinante, podendo
provocar a sua valorização e/ou desvalorização. Por sua vez, o zoneamento, o parcelamento e
uso do solo e os códigos de postura e planos diretores podem induzir a integração social por
meio da regularização fundiária e reabilitação de espaços segregados, assim como, por meio
de uma fiscalização efetiva que possa preservar áreas verdes urbanas e de mananciais,
conservando a água para o desenvolvimento da vida e das atividades humanas (PHILIPPI JR.
e SILVEIRA, 2004; MELLO-THERY, 2011; DIGIULIO e VASCONCELLOS, 2014).
Para DiGiulio e Vasconcellos (2014), para uma adaptação transformativa em resposta
aos problemas urbanos e riscos climáticos, é fundamental considerar a população como parte
integrante para as mudanças socioambientais diante da crise que se aproxima.
As questões ambientais e de sustentabilidade dependem de ações dos individuos e
mudanças de comportamentos, bem como de ações públicas que envolvam questões sociais e
econômicas, uma vez que as políticas públicas e de governo podem ser tecnicamente bem
elaboradas, mas, se não tiverem a adesão e aceitação da comunidade, não serão efetivas e,
muitas vezes, não serão implementadas. Segundo DiGiulio e Vasconcellos (2014), as
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percepções e os comportamentos individuais são parte fundamental para uma adaptação
transformativa, além das ações e posicionamentos dos governos locais.

Os casos de zika vírus, chikungunya, mayaro e dengue, que o Brasil vem enfrentando,
podem ser exemplificações do parágrafo anterior. A efetividade das ações governamentais,
por exemplo, contra o mosquito aedes aegypti (vetor destes vírus), depende da mudança de
hábitos dos indivíduos. Se a população não colaborar para acabar com os focos do mosquito, é
muito provável que não se alcance o controle sobre o vetor.
Em relação ao abastecimento de água, sabe-se que alguns municípios, como o de São
Paulo, já importam água de outros municípios, impactanto sua disponibilidade, tanto em
termos de qualidade, como em quantidade. Uma política pública de recursos hídricos depende
de uma gestão coerente e eficiente, mas também do uso racional e consciente do recurso, ou
seja, novamente o governo trabalha com variáveis que podem fugir do seu controle.
Para isso é importante que a população esteja próxima aos governantes. Uma
sociedade que não compartilha conhecimento, não reflete e é distante de seus governantes,
costuma ser omissa às decisões políticas que a afeta e pode estar fadada ao colapso. A noção
de que nenhum ator sozinho tem o conhecimento para lidar com as complexidades das
questões socioambientais abriu novas práticas interativas que envolvem múltiplas categorias
de atores, instituições, inter-relações e possibilidades de negociação na prevalência do bem
comum (JACOBI, 2012).
Elinor Ostrom (2009) considera que a governança policêntrica e de multiatores é uma
maneira de resolver os problemas dos recursos de uso comum. Para a autora, os cidadãos
locais podem criar organizações com autoridade para decidir como gerir um recurso (bem
coletivo), determinando regras para superar os problemas de gerenciamento das formas de
acesso e de utilização, bem como métodos de controle local.

Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

I N T R O D U Ç Ã O | 35

Segundo Jonhs (2012), melhorar a capacidade institucional e a governança também
são importantes para fomentar a capacidade adaptativa às mudanças climáticas, na medida em
que garante a participação, transparência, acesso à informação e confiança entre os atores
envolvidos. Dessa forma, a promoção da capacidade adaptativa frente à mudança do clima
tem na governança uma ferramenta central ao buscar maximizar as estratégias em prol da
sociedade como um todo.
A resolução desses problemas inclui diálogo entre as partes interessadas e instituições
que fomentem conhecimento para lidar com as incertezas e mudanças. A tomada de decisão
deve estar apoiada no melhor conhecimento possível com a finalidade de utilizar o mínimo
possível de recursos naturais com máximo benefício (DIETZ, OSTROM e STERN, 2003;
MARGULIS, DUBEUX e MARCOVITCH, 2010; EAKIN e LEMOS, 2010).

Essa capacidade de governança passaria também pela relação dos
governos locais com outros atores e da sua habilidade em criar um
ambiente favorável para a ação da sociedade, da iniciativa privada, de
instituições de pesquisa e de universidades, de modo a aproximar
esferas que ainda atuam de forma separada e até divergente ante as
mudanças ambientais. A colaboração dos diferentes agentes e grupos
sociais de uma localidade para implantação de políticas de adaptação
é condição fundamental para um processo mais participativo, que
busque internalizar as preocupações relativas às mudanças
ambientais e climáticas nos diversos segmentos da sociedade.
(DIGIULIO e VASCONCELLOS, 2014, p. 43)

Mello-Théry (2011) afirma que ainda são poucos os exemplos de gestão pública e de
leis nacionais que incorporem a capacidade dos atores locais para a concepção de normas
eficazes, de controle e de impor sanções progressivas.
Além disso, estudos acadêmicos encontrados sobre governança pública, na sua
maioria, focam na compreensão do conceito (BENTO, 2007; MILANI e SOLINÍS, 2002;
GONÇALVES, 2005; KISSLER e HEIDEMANN, 2006; MELLO, 2006; FREY, 2007;
MARQUES, 2007; MENDES, 2008; MATIAS-PEREIRA, 2010; JACOBI e ALMEIDASINISGALLI, 2012; OLIVEIRA et al., 2012; RAQUEL, 2012). As poucas pesquisas
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empíricas abordam as seguintes áreas: estrutura administrativa e legislativa (ALMEIDA,
2006; STREIT, 2006; GRAÇA, 2007; GUEDES, 2008); ensino, pesquisa e tecnologia
(DERENUSSON, 2004; OLIVEIRA, 2006; DUARTE, 2007); informação, canais de
participação e terceiro setor (FRAGOSO, 2004; CEZARE, 2009; VENDRAMINI, 2010,
JONHS, 2012).
Por outro lado, no contexto do desenvolvimento sustentável, vem crescendo o número
de pesquisas que abordam o tema da governança em suas estruturas horizontais,
caracterizadas em termos de rede e não lideradas por instituições municipais, com crescente
interesse no papel de agentes e instituições, que operam simultaneamente em múltiplas
escalas (OSTROM, 1990; BULKELEY, 2005; FEOLA e NUNES, 2014; MARQUES, 2007;
MARQUES, 2013a, 2013b, 2014; MARQUES, BICHIR e MOYA, 2014).
Esses novos estudos abordam a governança como capacidade de gerir relações: entre
os problemas, entre os níveis e entre os atores. Portanto, é por meio da transição no centro e
da definição de diferentes tipos de relações entre instituições, níveis e atores que é possível
construir um novo mecanismo de governança e novas regras de cooperação (RIO 20, 2012).
No entanto, segundo Bulkeley (2005), estudos sobre governança ambiental não têm
modelo analítico para arranjos híbridos, que envolvam atores do Estado e do não-Estado ou
multi-escalares, incluindo atores de diferentes níveis simultaneamente, e fornecem pouca
compreensão de como diferentes formas de governança e redes interagem e se cruzam para
produzir formas e mecanismos de governança, assim como resultados.
DiGiulio e Vasconcellos (2014) afirmam que até o presente o avanço de estratégias
adaptativas evoluiu de forma tímida, provavelmente devido à falta de respostas para a
complexidade dos problemas que atingem a todos, desde o aumento da população mundial pouco
debatido, por aspectos morais ou religiosos, até a degradação ambiental sem limites em nome do
desenvolvimento econômico.
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De acordo com Serva (2012), boa parte da solução está centrada no Estado, uma vez
que é a principal instituição social e as consequências das mudanças no espaço público das
sociedades democráticas afetarem consideravelmente respostas concretas que este pode dar,
frente a tais mudanças. O autor constatou que boa parte das tentativas de compreensão da
referida crise passa pelo exame das transformações do Estado.
Para Andion (2012), são necessários estudos sobre a ação administrativa e os papéis
gerenciais na área pública que demonstrem a construção de diálogo e confiança entre os
atores que agem na cena pública, de forma a promover o interesse público, contribuindo no
avanço para a compreensão e aplicação de uma visão ampliada de ação administrativa.
Assim, verifica-se a carência de pesquisas que explorem os fatores de governança que
contribuam para a capacidade adaptativa em áreas urbanas brasileiras (CEZARE, 2009;
VENDRAMINI, 2010; JONHS, 2012; OLIVEIRA et. al., 2012; RAQUEL, 2012) com foco
na gestão de conflitos, processo de negociação e articulação multiníveis, como o que se
propõe neste trabalho, que é analisar como a dinâmica de grupo e a convivência influenciam
no aprendizado e na participação pública e possibilitam a mudança dos indivíduos em suas
percepções e valores para uma transformação da relação homem-natureza por meio de uma
organização denominada “Quinta Ambiental”, localizada na zona norte da cidade de São
Paulo.
Nesse sentido, esta pesquisa foca na dinâmica entre atores locais voltados à gestão
socioambiental, procurando entender como, e por meio deles, grupos sociais locais articulamse com outros atores para um objetivo comum e como esse processo influencia uma
organização de base facilitadora de educação política e a aprendizagem social para mudanças
sociais, entre elas, a relação homem-natureza em sua ambiência urbana.
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Toma-se por partida o pressuposto de que as questões socioambientais em região de
floresta urbana possibilita analisar os objetivos desta investigação, uma vez que as questões
sociais são limitadas pelas ambientais.
Para isto, optou-se pela perspectiva etnográfica por meio da observação participante,
escolhendo como lócus de observação e interação empírica os informantes do grupo “Quinta
Ambiental” localizado na região da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé.
Os distritos de Jaçanã e Tremembé, localizados no extremo norte do município de São
Paulo, caracterizam-se com ocupações irregulares próximas ao Parque Estadual da Cantareira
(PEC). Parte do distrito de Tremembé pertence à zona de amortecimento 6 do PEC e, portanto,
área de proteção ambiental com estabelecimento de parques de borda que têm por finalidade
diminuir as pressões antrópicas sobre a floresta urbana.
Desse modo, as perguntas que nortearam essa pesquisa foram as seguintes: Como este
grupo se organiza em torno das causas ou interesses? Como é o fluxo de informações? Este
tipo de espaço promove mudança de percepções e de comportamentos individuais na
transformação de uma sociedade sustentável?

6

Zona de Amortecimento ou Zona Tampão é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação
com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades que ocorrem fora dela, como: ruídos, poluição,
espécies invasoras e avanço da ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente
ocupadas (GANEM, 2015).
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Há tantos homens, tantas pessoas
Causando tantos problemas
E não há muito amor para dar a volta
Você não vê que esta é a terra da confusão?

“There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go around
Can't you see this is the land of confusion?

Esse é o mundo em que vivemos
E essas são as mãos que nos são dadas
Use-as e vamos começar a tentar
Fazer deste um lugar que valha a pena viver

This is the world we live in
And these are the hands we're given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in”

(traduzido pela autora)

(Genesis, Land of confusión, 1986)
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2.1. MUDANÇA DO CLIMA

Desde os primeiros registros do homo sapiens na história do planeta Terra, por volta
de 250.000 anos atrás, os seres humanos vêm modificando o ambiente. No Pleistoceno, como
caçadores, eram tão bem sucedidos que eliminaram várias espécies. No Holoceno, pós glacial,
aumentaram seu poder de influência sobre os sistemas terrestres, por meio da profunda
alteração na paisagem moldada pela agricultura e pecuária intensiva, urbanização, uso
intensivo de matérias primas e transportes. Com a globalização destes modelos, o impacto da
humanidade sobre o ambiente atingiu dimensões e dinâmicas inimagináveis (CRUTZEN e
STEFFEN, 2003; CRUTZEN, 2006; MONASTERSKY, 2015).
Para Monastersky (2015), a impressão digital dos seres humanos é clara nas
temperaturas globais, na taxa de extinção de espécies e na perda de gelo do Ártico. Vários
fatores podem ser observados, tais como: o CO2 extra a partir da queima de combustíveis
fósseis mudou a composição da atmosfera - a temperatura média do planeta aumentou - e
acidificou as águas superficiais do oceano em 0,1 unidades de pH; materiais sintéticos, feitos
pelo homem, como plásticos, tornaram-se um grande problema para os oceanos e os animais;
represamento e construção de canais modificaram os fluxos dos rios e retiraram sedimentos
pelo menos dez vezes mais rápido que as forças naturais de erosão; criação de novas espécies,
por meio da engenharia genética, interferiu na flora e na fauna; e em algumas zonas costeiras,
o fluxo de nutrientes de fertilizantes criou "zonas mortas" de oxigênio-pobres.
Crutzen e Steffen (2003), no artigo “How Long Have We Been In The Anthropocene
Era?” mostram evidências de como as atividades humanas estão alterando os sistemas
terrestres. A figura 3 demonstra as mudanças, ao longo dos últimos 250 anos, de 12
indicadores chave das atividades humanas, em escala global. A maioria dos indicadores tem
um crescimento acelerado por volta de 1950. Cada indicador ilustra como os últimos 50 anos
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têm sido um período de mudança dramática e sem precedentes na história humana. Para os
autores, os meados do século XX configuram-se como ponto crucial de mudança na relação
homem-natureza. Já a figura 4 demonstra os impactos destas atividades sobre o
funcionamento dos componentes do Sistema Terra, como atmosfera, solo, oceanos, zona
costeiras, entre outros. Fica claro, não apenas no clima, que a pressão humana no ambiente
global vai além da variabilidade natural (CRUTZEN e STEFFEN, 2003).

Figura 3: Taxas crescentes de mudança na atividade humana desde o início da Revolução
Industrial.
Fonte: STEFFEN et al., 2003 apud CRUTZEN e STEFFEN, 2003.
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

42 | C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O

Figura 4: Mudanças de escala global no Sistema Terra, como resultado do aumento
dramático na atividade humana.
Fonte: STEFFEN et al., 2003 apud CRUTZEN e STEFFEN, 2003.

Moore III (2000) afirma que os seres humanos são uma força significativa no Sistema
Terra, alterando taxas de processos chaves e absorvendo impactos das mudanças ambientais
globais. Na verdade, o significado ambiental das atividades humanas é agora tão profundo que
a era geológica atual pode ser chamada época de Antropoceno.
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A introdução do termo Antropoceno (do grego Anthropos – homem e kainós – novo,
ruptura qualitativa) foi utilizada pela primeira vez por Paul J. Crutzen (ganhador do Prêmio
Nobel de Química em 1995) e Eugene F. Stoermer, em 2000, no artigo “The Anthropocene”
(VILCHES et al., 2008; SOUZA, 2013; CORLLET, 2015; CARVALHO, 2015).
A proposta pode ser resumida na premissa de que a humanidade é agora uma força
geológica, ou seja, que o impacto da atividade e da história humana adquiriram uma
equivalência causal à da meteorização, da erosão e das movimentações tectónicas
(CARVALHO, 2015; GARCIA, 2015). Como uma hipótese científica, implica a ideia de que
as mudanças iniciadas por seres humanos se igualam com a natureza na determinação dos
processos biogeofisicos, aparecendo em evidência geológica e que exige uma nova
periodização (SOUSA, 2013).
Segundo Sousa (2013), as alterações climáticas, no cenário do Antropoceno, são
manifestações destas mudanças, sendo cruciais pois configuram tanto consequência como
acelerador, na medida em que as atividades humanas alteram os componentes do sistema da
Terra e ao mesmo tempo são impactadas pelos mesmos.
O aquecimento global é a ameaça ambiental mais crítica à civilização, pois apresenta
uma gama de problemas (EHRLICH e EHRLICH, 2010). Com o aumento da intensidade e da
frequência dos fenômenos climáticos extremos, alguns sistemas humanos, como economia,
conglomerados urbanos, energia, agricultura, saúde, poderão entrar em colapso. Como os
centros urbanos concentram tais sistemas, assim como a maior parte da população mundial,
consequentemente o risco de perdas de vidas humanas e bens materiais frente a tais
fenômenos serão acentuados nestes locais. Desse modo, as cidades melhor adaptadas para
situações de emergências sofrerão menos perdas (SAMANIEGO, 2009; LA TORRE et al.,
2009; EHRLICH e EHRLICH, 2010; MOTTA et al., 2011; BACK, 2012).
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A questão da mudança do clima coloca-se como um dos maiores desafios do século
21, vários estudos constataram que a elevação da temperatura no planeta já está ocorrendo, a
Terra já aqueceu cerca de 1 grau centígrado em média e que, se as emissões continuarem na
taxa atual, pode-se chegar de 3 a 7 graus em um futuro próximo, o que aumenta a intensidade
de eventos extremos, alteração do regime das chuvas, com maior ocorrência de secas e
enchentes (IANNI, O. 1997; DIETZ, OSTROM e STERN, 2003; LEMOS e AGRAWAL,
2006; IPCC, 2007; MARENGO, 2007; AMBRIZZI et al., 2007; MARENGO et al., 2007;
PNUD, 2008; MARGULIS et al., 2010; WELZER, 2010; MOTTA et al., 2011; IPCC, 2012;
JACOBI e ALMEIDA-SINISGALLI, 2012; SOUZA, 2013; ARTAXO e COUTINHO, 2015;
GARCIA, 2015).
Uma mínima variação da temperatura aparentemente pode parecer pequena, no
entanto, as consequências são significativas na escala global e na configuração da geografia
do planeta. Como exemplo, podem-se citar 2 episódios da história da Terra:

No último período de glaciação, no qual grande parte da Europa e da
América do Norte estavam cobertas por gelo, cuja espessura
ultrapassava os dois mil metros, a temperatura média do planeta era
cerca de menos cinco graus Celsius em relação a do Holoceno. O
nível médio do mar era inferior em, pelo menos, cem metros em
relação ao dos nossos dias. Isto permitiu inclusive que a humanidade
pudesse transpor a pé a ligação entre continentes que hoje se
encontram separados pelo mar. Foi o caso da passagem da Ásia para
a América, pelo estreito de Bering.
A última vez que a temperatura da Terra esteve entre 1 e 2 graus
Celsius acima da do presente foi há cerca de 129.000 anos, durante o
designado Período Interglacial Eemiano. O nível médio das águas do
mar era de 5 a 6 metros mais alto do que no presente. Para uma
temperatura de 4 graus, só encontramos paralelo há 40 milhões de
anos, quando não existia gelo em nenhum dos polos e o nível do mar
estava cerca de 50 metros acima do presente.
(SOUSA, 2013, p. 38 e 45, respectivamente)
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Sousa (2013), com base em outros autores, afirma que alguns acontecimentos revelam
que já vivemos consequências das alterações climáticas em curso, com potenciais
repercussões geopolíticas, como:


Desaparecimento progressivo dos glaciares de montanha, que funcionam como
reservatórios de água doce, alimentando os rios que abastecem milhões de
pessoas;



Expansão de cerca de 400km das regiões subtropicais em direção aos polos.
Isto ocorreu mais rápido do que o previsto e significa a expansão deste tipo de
clima no Sul dos EUA, no Mediterrâneo e na Austrália; e



Migrações de espécies em direção a latitudes e altitudes mais elevadas, em
busca de temperaturas mais baixas. As espécies que não conseguem migrar ou
adaptar-se ao novo meio tendem a extinguir-se. A taxa de extinção de espécies
em curso é pelo menos 100 vezes maior que a taxa média natural.

Segundo o mesmo autor, “o deslocamento das zonas tropicais e migração de espécies é
também acompanhada pela migração de doenças. São exemplos a malária e a dengue”
(SOUSA, 2013, p. 28).
O debate sobre a mudança do clima coloca em evidência a crise ambiental, questiona o
modelo econômico e de desenvolvimento atuais, ou seja, impõe a reflexão de novos
paradigmas, mudança de comportamento e avanços da ciência e da tecnologia para modelos
de desenvolvimento em bases sustentáveis. Ou seja, o desafio de se alcançar um
desenvolvimento sustentável torna os sistemas ambientais, sociais, econômicos e
institucionais mais complexos, o que exige novos caminhos de gestão.
Vive-se um momento de dicotomia, de um lado, avanços da ciência e da tecnologia
com um progresso significativo nas questões relacionadas ao desenvolvimento em bases
sustentáveis, nos âmbitos internacional, nacional, regional e local, e, de outro, agravamento
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dos problemas derivados dos novos padrões de consumo e da expansão do capital, como a
degradação ambiental, aumento da pobreza e desigualdades sociais.
Ao longo de séculos, instituições humanas, regidas por comunidades estáveis,
desenvolveram mecanismos eficientes para gerenciar seus recursos, porém diante de
mudanças rápidas, tais sistemas demonstraram-se ineficientes. Problemas críticos, tais como
poluição transfronteiriças, desflorestação tropical e alterações climáticas, que ocorrem em
escalas maiores, mas que envolvem influências locais, exigem estratégias para tomada de
decisões sobre incerteza, complexidade, substanciais limitações biofísicas, bem como valores
humanos e interesses conflitantes (DIETZ, OSTROM e STERN, 2003).
No âmbito político internacional observam-se discussões sobre os impactos ambientais
e as relações com as atividades antrópicas em busca de regulamentá-las. Nas últimas décadas
uma série de eventos vêm sendo realizados, sendo os seguintes os mais relevantes:
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo
(Suécia); Conferência das Nações Unidas Habitat I, em 1976, em Vancouver (Canadá);
Relatório Our Commom Future (Nosso Futuro Comum) preparado pela Comissão de
Brundtland, em 1987; Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em 1992, Rio de Janeiro (Brasil); Conferência das Nações Unidas Habitat
II, em 1996, em Istambul (Turquia); Protocolo de Kyoto, em 1997, em Kyoto (Japão); Rio +5,
em 1997, Rio de Janeiros (Brasil); Rio +20, em 2012, Rio de Janeiros (Brasil); Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP,
diversas edições em vários países, desde 1995, sendo a última em 2015, Paris (França) –
Acordo de Paris.
Tais conferências, fóruns e encontros são espaços de reflexão, debate, acordos e
articulações na tentativa de incorporar as multidimensões da crise socioambiental nas agendas
políticas nacionais e locais na modificação da relação homem-natureza. Segundo Moraes
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(2010, p. 17), “Os protocolos têm em vista normalizar as relações entre Estados e
racionalizar bens e serviços a uma escala planetária tentando assim reduzir os impactos
negativos da globalização”.
O desafio que se coloca é como estabelecer acordos que conciliem os interesses de
desenvolvimento nacional e as diferenças de estratégias de sustentabilidade, de distintas
nações; ao mesmo tempo que, diante de um futuro incerto, como limitar os riscos, uma vez
que não se tem experiência prévia sobre eles, não podemos avaliá-los com total precisão
(DIETZ, OSTROM E STERN, 2003; OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2008).
Para Sousa (2013), a complexidade da crise ambiental assume contornos muito
maiores, uma vez que sua origem atinge o centro da organização econômica da sociedade
global – a energia. “Para desenvolver qualquer atividade é necessário energia. Quanto maior
a escala das relações econômicas, maior é o consumo energético. A mitigação, ou seja, a
redução das causas das alterações climáticas será praticamente impossível sem uma
reversão deste processo” (Op. Cit., p. 31).
Segundo este autor, a abrangência das mudanças necessárias é confrontada com a
resistência de interesses econômicos instalados. O livre mercado dificulta cooperação entre os
Estados. Verifica-se que, ao invés da facilitação da partilha de tecnologias (item acordado nos
encontros e documentos internacionais descritos acima como o protocolo de Kyoto), a
tendência parece ser a de reforçar mecanismos como o TRIPS - trade-related aspects of
intellectual property, protetores das patentes e da propriedade intelectual. Esta concepção de
economia revela-se cada vez mais inadequada para responder eficazmente aos desafios com
que a crise ambiental e as alterações climáticas, em particular, nos confronta em escala global.
“As alterações climáticas são mesmo a maior ‘falha de mercado’ a que jamais se
assistiu” (SOUSA, 2013, p.42).
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Sousa (2003) ainda afirma que as decisões políticas no âmbito internacional optaram
por considerar os cenários mais favoráveis, dentro do sistema vigente, sem grandes mudanças
estruturais.

As alterações climáticas representam um problema clássico
de“acção colectiva”. Todos temos um interesse de longo prazo em
evitar o aquecimento global e as suas potenciais consequências
catástroficas, mas todos temos também um interesse de curto prazo
em não assumir a liderança nessa matéria. (SANTOS, 2003, p. 63)

Consequentemente ações de adaptação e mitigação7 devem ser incluídas tanto na
agenda política como na sociedade como um todo, pois as ações públicas e as formulações de
políticas que minimizem os impactos antrópicos sobre o Sistema da Terra devem estar
alinhadas com as necessidades socioeconômicas e com a melhoria da qualidade de vida da
população.
A capacidade de resposta dos territórios e dos setores produtivos inseridos no debate
sobre políticas de mudança do clima é um novo marco da civilização humana mundial, capaz
de gerar melhores condições sociais, econômicas e qualidade de vida. Incorporar tal
paradigma significa edificar um novo projeto de desenvolvimento e reforma política; para
tanto é preciso objetivar as condições necessárias para que os avanços em políticas alinhadas
às necessidades e prioridades de seus cidadãos gerem conhecimento e diminuam as incertezas
no enfrentamento a eventos climáticos. Tal feito requer um Estado descentralizado, menos
coercivo e integrado com todos os atores da sociedade, que são princípios da governança
(CARDOSO, 1995; DOWBOR, 1998; CEDEPLAR, UFMG e FIOCRUZ, 2008; SÃO
PAULO-CIDADE, 2009b; VENDRAMINI, 2010).

7

Medidas de adaptação visam enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Necessita do estabelecimento de
medidas imediatas para se conviver, da melhor maneira possível, com a ocorrência de determinado evento, por
exemplo, com a elevação do nível do mar, já uma realidade em determinadas áreas. Medidas de mitigação visam
reduzir ou eliminar os impactos das mudanças climáticas por meio do estabelecimento de prazos e metas para
redução da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa (JACOBI et. al., 2015, p. 14, grifo nosso).
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Apesar disso, Jacobi et al. (2015, p. 13), afirmam que:
grande parte da sociedade civil, inclusive importantes formadores de
opinião e, é claro, os grupos considerados mais vulneráveis,
permanecem alheios ao tema das mudanças climáticas. Deve-se
reconhecer que, apesar de esforços crescentes, permanece um
distanciamento entre ciência, sociedade e decisões políticas.

Sousa (2013, p. 72) argumenta que:

O caráter difuso do fênomeno das mudanças climáticas, quer nas suas
causas quer nas suas consequências, complica a sua percepção e
dificulta a mobilização das pessoas na busca de soluções. Como
convencê-las a aceitar um esforço para evitar um mal que elas têm
dificuldade em compreender em toda a sua extensão, e que
supostamente acontecerá apenas num futuro distante?

Jacobi et al. (2015) defendem que, para a busca por alternativas de adaptação e
mitigação para as novas condições de vulnerabilidade impostas, devem ser criados espaços,
com a participação do maior número de atores, que garantam o diálogo e a reflexão que
favoreçam a corresponsabilização e o desenvolvimento de uma postura crítica e proativa na
construção de novos saberes, habilidades e da ressignificação de valores éticos voltados para
práticas de cidadania e para a criação de uma sociedade mais sustentável e justa.
Para Sousa (2013), somente uma população esclarecida e empenhada civicamente
poderá aceitar e promover a mudança necessária. Tais mudanças exigiriam outro ritmo de
vida, mais lento, menos competitivo, mais compativel com os ritmos da natureza. A riqueza
material já foi alcançada, agora é tempo de compartilhar os recursos e o conhecimento, e de
evoluir culturalmente, em que o horizonte não tem limites. O comportamento altruísta e
cooperativo é tão característico da espécie humana como o é o competitivo. Sem ele não se
tería

o

sucesso

alcançado

em

construir

sociedades

complexas

profundamente

interdependentes.
Nesse sentido, a problemática das mudanças climáticas, assim como as questões
socioambientais, clama pela mudança da relação homem-natureza.
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Para Besen e Grandisoli (2015), é necessário rever os padrões de produção e consumo,
modos de vida atuais, romper com velhos hábitos de desperdício, valorizar o durável e mudar
valores no uso dos recursos naturais e fontes de energia, entre outros, no sentido de prolongar
a existência da espécie humana.
Esses mesmos autores destacam que “todos estes são desafios de ordem coletiva e
políticos focados nas mudanças de hábitos, quebra de antigos paradigmas e construção de
uma nova cultura baseada em novas formas de agir e pensar” (BESEN e GRANDISOLI,
2015, p. 64).
Diante disso, fica o questionamento: Como inserir a população na arena política de
enfrentamento das mudanças climáticas? Como promover ou identificar espaços potenciais de
aprendizagem e transformação cultural?

2.2 CLIMA DE MUDANÇA

Para além da interpretação geológica, o Antropoceno denota uma nova estrutura de
pensamento e ação, que constrói uma ponte entre as ciências naturais e humanas. Uma
oportunidade para repensar o comportamento humano e estabelecer as bases de um futuro
sustentável.
Para Fernandes, a discussão extrapolou a questão ambiental, que aparece como
expressão de uma crise muito maior que permeia todos os aspectos da sociedade. “Os
problemas sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero e étnicos, tomam parte e
formam um grande mix na discussão que busca conscientizar e achar soluções”
(FERNANDES, 2010, p. 7).

Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O | 51

Sousa (2013) coloca que certo tipo de problema, como a mudança do clima, não tem
solução exclusicamente técnica. A sua resolução depende de uma mudança de
comportamentos, sendo necessário redimensionar as atividades humanas para, onde ainda for
possível, voltar-se atrás.
Almeida e Premebida (2014) destacam que diante do ritmo, complexidade e extensão
das alterações ambientais, a gestão da produção de bens industriais e agrícolas e a própria
noção de bem-estar são questionadas, na medida em que, além do desequilíbrio ecológico,
podem resultar em crises econômicas, políticas, desigualdades e desestabilização sociais,
representadas por fome, guerras e migrações forçadas.
Para Ehrlich e Ehrlich (2010), a dificuldade geral da humanidade para compreender os
problemas ambientais está nos diversos aspectos do sistema perceptivo humano, que tende a
manter um pano de fundo ambiental constante. Seria o fenômeno de habituação. Para os
autores esse aspecto refere-se à remoção de um estímulo constante da consciência. Por
exemplo, pode-se ouvir o ar condicionado sendo ligado, mas seu zumbido constante é logo
desligado da nossa mente. O sistema nervoso possui detectores que garantem que todos os
estímulos possíveis do ambiente não alcancem as nossas consciências indiscriminadamente,
assim, ruído de um riacho é filtrado, mas o gemido baixinho de um bebê à meia-noite penetra
no sono da mãe.
Nesse sentido, os autores concluem que é muito dificíl que as pessoas reajam às
mudanças do clima, por exemplo. Além dos sistemas perceptivos humanos não conseguirem
detectar o aumento de concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, ainda que fossem
visíveis, o aumento da concentração tem sido gradual. A única maneira de reconhecer a
transformação é na interpretação de gráficos elaborados por instrumentos científicos. No
entanto, a evolução cultural humana possibilita chamar a atenção para tais transformações e a
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humanidade poderá coletivamente levá-los em consideração à medida que altera o curso da
sua própria evolução, chamada de evolução consciente.
Amparo Vilches e Daniel Gil Pérez alegam, em vários artigos, a necessidade dos
cidadãos se tornarem conscientes de que se vive uma situação de emergência planetária. Para
aumentar a consciência, exige-se uma educação que aprofunde o tratamento dos problemas,
superando as barreiras que se opõem aos enfoques globais, como, entre outros, o hábito
enraizado de considerar o planeta como imenso e provido de recursos ilimitados. É necessária
uma educação que contribua para maior envolvimento cívico na construção de um futuro para
a humanidade (VILCHES e GIL-PÉREZ, 2007; VILCHES et al., 2008a; VILCHES et al.,
2008b; VILCHES e GIL-PÉREZ, 2010).
No artigo intitulado “El Antropoceno como oportunidad para reorientar el
comportamiento humano y construir um futuro sostenible”, de 2011, Vilches e Gil-Pérez (p.
407) destacam os seguintes obstáculos que entravam o envolvimento do cidadão, incluindo
educadores e responsáveis políticos:
1.

Estudos que focam em problemas sem respostas de solução.
Os autores explicam que exploração de problemas sem perspectiva de resolvê-los
gera sentimentos de opressão e desânimo que induzem à passividade. É preciso
enfatizar que estudos de problemas são para embasar medidas de soluções e que
ainda há tempo de tomá-las.

2. A Síndrome do sapo fervido.
Os autores afirmam que a sociedade no geral não está respondendo à atual
emergência planetária. Tentam explicar esse comportamento por meio da metáfora
do sapo fervido: se tentar introduzir um sapo em água fervente, ele salta e foge; mas
se introduzi-lo em água à temperatura ambiente e aquecer lentamente, o sapo
permanece na água fervida até à morte. A explicação é que ao esquentar pouco a
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pouco, o sapo parece não perceber a gravidade das sucessivas mudanças na
temperatura e é incapaz de reagir. E perguntam se não está acontecendo o mesmo
com os seres humanos. O desafio, então, é garantir que a espécie humana “salte”,
antes de sucumbir, vítima da inconsciência das sucessivas mudanças.
3. Tratamentos reducionistas, pontuais e sem conexão.
É necessária visão holística e dinâmica, que mostre o vínculo entre os problemas e
suas características globais.
4. Assumir que os processos são lineares, e portanto, lentos e controláveis,
permitindo a nossa adaptação.
Considerar, por exemplo, que o aumento paulatino da temperatura irá resultar em
efeitos graduais e moderados sendo possível nos adaptarmos aos mesmos
naturalmente e que não seria necessário nos preocuparmos. No entanto, como
mostram os relatórios do IPCC8, um aumento de somente 2 graus na temperatura
seria o suficiente para provocar a fusão do permafrost9 do Ártico, provocando
mudanças drásticas e irreversíveis, pois o apodrecimento da vegetação de tundra
liberaria quantidades de metano aumentando o efeito estufa.
5. Considerar que os processos são naturais e que as ações humanas são irrelevantes.
As dificuldades para compreender a gravidade da situação e a necessidade de atuar
apontam, frequentemente, a crença de que as mudanças que estão ocorrendo no
clima são algo natural e que a ação humana pouco tem a ver com isto. No entanto,
como já explorado acima, não se trata unicamente das mudanças climáticas, mas
sim de mudanças globais, que incluem um conjunto de problemas relacionados com

8

Ver www.ipcc.ch.

9

Solo localizado em altas latitudes ou altas altitudes, que costumavam permanecer congelados ano após ano
(Ehrlich e Ehrlich, 2010).
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contaminações pluriformes e sem fronteiras, crescimento explosivo da população
(sendo que quarta parte vive em pobreza extrema), esgotamento de recursos,
processos acelerados de urbanização desordenada, degradação dos ecossistemas,
perda acelerada de biodiversidade, entre outros. A humanidade é a responsável e,
sobretudo, a única que pode evitar a degradação já em progresso.
6. A difusão dada às abordagens negacionistas sem fundamento.
Trata-se em plano de igualdade milhares de artigos científicos sobre as mudanças
globais e as resenhas infundadas de alguns negadores. Isto se traduz em dúvidas o que
dificulta a participação e o exercício da cidadania. Faz-se, portanto, necessário distinguir o
que é consenso da comunidade científica de opiniões gratuitas que respondem por interesses
particulares e de curto prazo.
Almeida e Premebida (2014) afirmam que é necessário unir esforços entre as ciências
sociais, naturais e de engenharias para elaborar respostas e soluções ousadas para os
formuladores de políticas públicas e, mesmo, para pensar novos modelos políticos de
convívio com as entidades e atores que constituem o mundo comum.
Para Dietz et al. (2003), o desafio está em criar arranjos institucionais que ajudem a
estabelecer as seguintes condições: i) aporte de informações adequado à compreensão do
tomador de decisão; ii) gestão de conflitos das partes interessadas – resolução de conflito é tão
importante quanto os recursos institucionais; iii) cumprimento de regras e normas legitimadas
pelos atores envolvidos na gestão dos recursos – inclusive o uso de instrumentos econômicos
complementares aos de comando e controle; iv) disponibilidade de infraestrutura física,
social, institucional e tecnológica; e v) flexibilidade institucional, associada à capacidade de
aprender e repensar regras e normas de acordo com as mudanças ambientais.
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Para Jacobi et al. (2015, p. 16), “o desafio das mudanças climáticas demanda, além de
conhecimento, (...) que saiamos da nossa zona de conforto e que busquemos alternativas que
valorizem mais o bem coletivo que o individual”.
Em vários trabalhos, Maria Cecília Focesi Pelicioni e Arlindo Philippi Jr. afirmam que
a educação constitui um dos alicerces fundamentais na formação desta consciência e só pode
ser alcançada por meio da transformação social. A construção de conhecimento e mudança de
comportamento social exige adoção de novas estratégias com base na ética, na cooperação e
na equidade. Princípios estes estabelecidos na Primeira Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, em 1977 (PHILIPPI JR., 2002; PELICIONI e
PHILIPPI JR., 2002; PELICIONI, 2004; PHILIPPI JR. e PELICIONI, 2005; PELICIONI e
PELICIONI, 2012).
Para Cortella (2014, p. 17) “não nascemos prontos, temos que ser educados”. A
Educação é tudo aquilo que molda, orienta, organiza a trajetória do homem. É o que conduz
cada indivíduo, desde criança, a tornar-se humano, formar-se humano, ser humano. Educar é,
acima de tudo, ajudar a emancipar10 alguém nas capacidades e ideias, para que consiga atuar
por contra própria, gerando autonomia e não dependência.
Para Vilches et al. (2008a), as atividades educacionais que contribuam para formar
cidadãos conscientes dos graves problemas sociais e ambientais não devem ser limitadas à
educação formal; além das escolas é necessário estabelecer compromissos para a ação nos
ambientes de trabalho, bairros, até mesmo nas próprias casas, na implementação, entre outros:
do consumo responsável (com ações concretas, tais como a substituição de lâmpadas
incandescentes, separação e reciclagem de resíduos, etc.); do comércio justo - trade fair
(certificando-se de que os produtos foram produzidos com total respeito ao meio ambiente e

10

Ex manus capere, que gerou “emancipar”, significa deixe suas mãos fora de mim, não me capture, ou me
deixa livre, me deixa sozinho (CORTELLA, 2014, p.27).
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

56 | C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O

aos direitos dos trabalhadores) e das atividades cívicas (campanhas de sensibilização,
exigindo das autoridades).
Ambrizzi e Jacobi (2015), na apresentação do livro “Temas atuais em mudanças
climáticas: para os ensinos fundamental e médio”, afirmam que:

O caminho para uma sociedade sustentável fortalece-se na medida
em que se ampliem práticas educativas que conduzam a uma atitude
reflexiva em torno da problemática socioambiental, estimulando o
desenvolvimento de novas mentalidades, conhecimentos e
comportamentos.

Desse modo, a transformação social necessária para a mudança na relação homemnatureza possui mais desafios do que qualquer outra, na medida em que, além de estimular o
engajamento das comunidades nas questões políticas, precisa garantir a percepção e
consciência evolutiva frente aos desafios colocados na hipótese do Antropoceno, debatidos no
subcapítulo anterior.
É nesse sentido que esta tese busca analisar como a dinâmica de grupo e a convivência
influenciam no aprendizado e na participação pública e possibilitam a mudança dos
indivíduos em suas percepções e valores para uma transformação da relação homem-natureza
por meio de uma organização denominada “Quinta Ambiental”, localizada na zona norte da
cidade de São Paulo.
Espera-se contribuir para compreensão das estratégias dos atores sociais na gestão do
bem comum, evidenciando possíveis reconfigurações da participação na atuação política, que
não se resuma apenas às instâncias formais de participação, e se tais reconfigurações
representam espaço para a prática de aprendizagem na promoção de uma sociedade
sustentável.
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3. O MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO

Insanidade ri, sob pressão estamos cedendo
Não podemos nos dar mais uma chance
Por que não podemos dar ao amor mais uma chance
Por que não podemos dar amor?
Porque o amor é uma palavra tão antiquada
E o amor te desafia a se importar com
As pessoas à beira da noite
E amores o desafiam a mudar nossa maneira de
Cuidar de nós mesmos
Esta é a nossa última dança
Isto somos nós mesmos
Sob pressão

“Insanity laughs, under pressure we're breaking
Can't we give ourselves one more chance
Why can't we give love that one more chance
Why can't we give love?
Because love's such an old fashioned Word
And love dares you to care for
The people on the edge of the night
And loves dares you to change our way of
Caring about ourselves
This is our last dance
This is ourselves
Under pressure”

(traduzido pela autora)

(Queen, Under Pressure, 1982)
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As seções anteriores apresentaram uma visão das questões socioambientais com ênfase
na hipótese do Antropoceno, assim como estudos que explicam a relação homem-natureza e
as mudanças necessárias para reveter ou minimizar (mitigação e adaptação) os efeitos de tais
questões. Para compreensão do papel da “Quinta Ambiental”, objeto de pesquisa desta tese,
neste cenário, é necessário conhecer, também, o Município de São Paulo.

3.1 O MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO NO CONTEXTO DO ANTROPOCENO

O Município de São Paulo é a capital do Estado de São Paulo e núcleo central da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com 39 municípios e população estimada, no
ano de 2015, em 21,07 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, é o quarto maior
aglomerado urbano do mundo, ultrapassado apenas pelas regiões metropolitanas de Tóquio,
Delhi e Shanghai (tabela 1 e figura 5).

Tabela 1: População dos 10 maiores aglomerados urbanos do mundo.
Aglomerados Urbanos
Tóquio
Delhi
Shanghai
São Paulo
Mumbai (Bombay)
Cidade do México
Beijing
Osaka
Cairo
Nova Iorque

Paises
Japão
Índia
China
Brasil
Índia
México
China
Japão
Egito
Estados Unidos

População
(milhões de habitantes)
38,00
25,70
23,74
21,07
21,04
21,00
20,38
20,24
18,77
18,59

Fonte: UNITED NATIONS, 2014, grifo nosso.

Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

O M U N I C Í P I O D E S Ã O P A U L O | 59

Figura 5: Localização da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Município de São
Paulo.
Fonte: Elaborada pela autora [vetores obtidos em http://www.freepik.com, 15 set 2015].

O município de São Paulo é a sexta cidade mais populosa do mundo, com 11.252.473
habitantes em 2012 (5,9% da população do país), distribuídos pelos 1.509 km². As taxas de
crescimento geométrico anual do município vêm apresentando comportamento decrescente de 3,7% da década anterior a 1990, para 0,8% no último período (2000 a 2010), com projeção
de chegar a 12,7 milhões de habitantes em 2040 (SÃO PAULO-CIDADE, 2014; IBGE,
2014).
Segundo o Professor Nabil Bonduki11, a cidade de São Paulo se desenvolveu em cima
dos paradigmas de cidade expandida, desigualdade, favorecimento do automóvel e grande
especulação imobiliária. Como resultado disso, tem-se uma cidade rádio concêntrica, em cujo

11

Seminário Avançado "Espaços construídos e qualidade de vida", com a participação do Prof. Dr. Nabil
Bonduki realizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Sociais em Saúde Pública (LIESP) e
o Projeto FAPESP Clima, ambiente urbano e qualidade de vida (13/17665-5), em 29 de setembro de 2014 na
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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centro expandido encontram-se os melhores equipamentos urbanos e o resto da cidade em
condições precárias. Processo amplamente discutido nos estudos urbanos da cidade
(VILLAÇA, 1998; TASCHNER e BOGUS, 2000; MARICATO e VAINER, 2000;
MARICATO, 2001 e 2003; TORRES e GONÇALVES, 2007).
Explica, ainda, que entre 1920 e 1970, a cidade apresentou um crescimento periférico,
sempre empurrando a população de baixa renda para a periferia, onde conseguia a casa
própria, mas sem a estrutura urbana, que permanecia no centro. Entre 1960 e 1970, há uma
explosão urbana e a cidade dobra de tamanho, com o centro concentrando 70% dos empregos
e menor concentração de moradia, enquanto nas marginais periféricas se concentram as
moradias. A Zona Leste, por exempo, tem 35% da população do município e 9% de emprego,
ou seja, isso é um desgaste social enorme, pois tem-se um grande deslocamento entre moradia
e trabalho. Desse ponto de vista, verifica-se um grande impacto na saúde pública e qualidade
de vida.
Bonduki também explica que a questão ambiental neste período de crescimento não
foi levada em consideração, assim como a questão do patrimônio histórico e cultural, que
foram destruídos pela especulação imobiliária. Até os anos 1970, as questões patrimoniais não
foram consideradas, e as questões ambientais só passaram a ser consideradas a partir da
década de 1990 com a criação da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA.
A cidade cresceu sem preocupação em conservar as áreas de fundo de vales, pelo contrário,
todas as vias foram feitas nesses fundos. Além disso, não foram pensadas as áreas de proteção
ambiental, que poderiam garantir o equilíbrio da cidade. Hoje, há ilhas de calor dentro da
cidade que variam 8ºC entre as regiões, gerando microclimas diversos, assim como graves
problemas de drenagem. O clima de São Paulo passa de chuvas mais esparsas, com garoa e
maior umidade, para maior variação de temperatura e chuvas mais concentradas.
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Outra questão que influenciou o padrão de expansão urbana de São Paulo foi a
inexistência de um plano urbano até a década de 1970. Para Bonduki, não havia interesse para
que houvesse um plano urbano devido à grande influência da especulação imobiliária na
dinâmica da cidade.
O primeiros planos diretores da cidade de São Paulo foram em 1971 e 1984, ambos
durante o período de ditadura e, portanto, outorgados sem participação popular. Eram planos
regidos ainda pela lógica da expansão urbana e estabeleciam legislação rigída e de difícil
cumprimento, o que estimulou ainda mais os loteamentos clandestinos.
Um momento importante em que a questão urbana começou a ser abordada de maneira
adequada foi com a Constituição Federal de 1988, que estabelece, nos artigos 182 e 183, a
política urbana, estabelecendo normas gerais de direito urbanístico, com destaque para o
Plano Diretor Participativo e a função social da propriedade. No entanto, somente com a
promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, Lei Federal nº 10.257/2001, se desenvolve a
instituição de diversos instrumentos para planejamento urbano e ambiental, que têm no
combate à especulação imobiliária e na regularização fundiária dos imóveis urbanos seus
principais objetivos (MAGLIO, 2005).
Como consequência do crescimento do centro para as periferias e sem
planejanemento, observa-se, hoje, em São Paulo, poucas reservas de recursos naturais,
restritas no extremo sul e norte do município. Já a porção central apresenta extensas áreas
impermeabilizadas com poucas áreas verdes, sendo estas concentradas em parques. Como
demonstra a figuras 6. Na metrópole paulistana opõem-se dois padrões de uso do solo:

a concentração de áreas de matas nas periferias das zonas sulsudoeste-oeste e o norte (o Parque Estadual da Cantareira e o pico do
Jaraguá), enquanto nas zonas sul-sudeste, leste, nordeste e noroeste,
identifica-se a reduzida presença de mata (nativa ou reconstruída),
apenas na APA Capivari-Monos (zona de amortecimento do Parque
Estadual da Serra do Mar), ou as nascentes das represas Billings e
Guarapiranga, tendo a urbanização fragmentada se espraiado sobre
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áreas mais íngremes ou de riscos. (MELLO-THERY, 2011, p.180181).

(a) Mapa do zoneamento e ocupação do solo do
Município de São Paulo

(b) Mancha Urbana do Município de São Paulo e
Região Metropolitana (Imagem Landsat)

Figura 6: Mapas da expansão urbana no Município de São Paulo.
Fonte: (a) SÃO PAULO-CIDADE, 2015; (b) SÃO PAULO e CEM, 2008.
Somado a isto, entre 1970 e 1980 houve um crescimento vertiginoso das favelas,
principalmente nas perifeiras do muncípio, com baixa qualidade de vida nestes locais, devido
à ausência de equipamentos urbanos adequados (como calçadas, vias, saneamento, entre
outros), tendo fortes implicações sociais e ambientais. Por outro lado, também ocorreu nessas
áreas a expansão de condomínios fechados de grupos de média e alta renda.
Para diversos autores, a periferia do município de São Paulo possui alta taxa de
crescimento demográfico e migração, ações do Estado ineficiente, desmatamento e conflitos
sobre o espaço e, sobretudo, expõe seus habitantes a riscos socioambientais, entre eles, o
aumento das jornadas entre o centro e essas áreas, com consequente aumento do trânsito e da
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poluição do ar, ausência de saneamento básico, principalmente rede de esgoto, poluição de
rios e córregos, deslizamento e inundações (GROSTEIN, 2001; TORRES et al., 2007;
MELLO-THERY, 2011).
Diante desse cenário, Mello-Thery (2011), em artigo sobre as áreas naturais em São
Paulo, questiona: não estaria o problema ambiental urbano marcado pelo dilema entre salvar o
meio ambiente ou garantir o direito de moradia? O direito de moradia pode colocar em perigo
os bens públicos? E conclui que a expansão urbana sem controle sobre reservas de água e da
Mata Atlântica deve ser um dos elementos essenciais de discussão da gestão ambiental
urbana.
Para Bonduki12, o último Plano Diretor Estratégico – PDE, de 2014, tenta romper os
antigos paradigmas por meio de quatro pontos:
 Criação de zona rural na zona sul, para tentar conter o crescimento urbano;
 Introdução de pagamento por serviço ambiental;
 Regulamentação de áreas em parques, previstas 164 áreas verdes; e
 Adensamento em torno da malha viária existente:
o Empreendimentos com coeficiente 4 terão que ser mistos com comércio
nos primeiros andares e calçadas de 5 metros. A ideia é fazer com que o
emprego fique perto da moradia, portanto, no centro tem que ser
estimulada a moradia, e nas periferias, os empregos.
o Criação de zona especial de interesse social – ZEIS perto da malha
viária destinada a famílias de até 3 salários mínimos.

12 Seminário Avançado "Espaços construídos e qualidade de vida", com a participação do Prof. Dr. Nabil
Bonduki realizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Sociais em Saúde Pública (LIESP) e
o Projeto FAPESP Clima, ambiente urbano e qualidade de vida (13/17665-5), em 29 de setembro de 2014 na
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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Outro ponto relevante é que a cidade de São Paulo é um polo comercial essencial,
abrigando centro financeiro e maior parque industrial do país, contribuindo com quase 12%
do PIB nacional (SÃO PAULO-CIDADE, 2014). Além disso, circulam em torno de 6 milhões
de veículos por dia na cidade (SALDIVA e COELHO, 2014). Com isso as indústrias e os
veículos são responsáveis pelo lançamento diário de 6.575 toneladas de poluentes
atmosféricos, atualmente os veículos são responsáveis por 40% das emissões de particulados e
31% do dióxido de enxofre (SO2), enquanto as indústrias são responsáveis por 10% das
emissões de particulados e 67% do dióxido de enxofre (SO2) (NOBRE et. al., 2010, p. 9).
Segundo o Inventário de emissões de gases de efeito estufa do município de São Paulo
(SÃO PAULO-CIDADE, 2013a; 2013c), entre as fontes de emissão, o consumo de energia
teve a maior participação, com 81,9% do total das emissões, seguido da produção de resíduos
e efluentes, que contribuiu com 15,6%. Estas duas fontes juntas alcançaram 97,5% das
emissões totais do município de São Paulo. Dentre as fontes de energia, o transporte
representa 61% do total de emissões do Município, e na produção de resíduos e efluentos, os
aterros representam 14%. Processos industriais tiveram participação de 2,4% no total e uso da
terra contribuiu com 0,1% do total de emissões13 (figura 7).

13 Consumo de energia – geração de energia, transporte, indústria de transformação e construção e gás natural.
Produção de resíduos e efluentes – aterros, compostagem, incineração, efluentes líquidos domésticos. Processos
Industriais – produção de vidro, lubrificantes, parafinas, refrigeração, ar condicionado, espumas e aerossois. Uso
da terra – agricultura, áreas alagadas, urbanização, campo antrópico, floresta, pecuária e outros usos da terra
(SÃO PAULO – CIDADE, 2003b).
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Figura 7: Emissões de GEE por distintos setores da economia - São Paulo – 2009.
Fonte: SÃO PAULO – CIDADE, 2013c.

Do ponto de vista administrativo, o município de São Paulo está dividido em 5 regiões
com 96 distritos que se agrupam em 32 subprefeituras14 (figura 8). Cabe ressaltar que cada
uma delas constitui, por sí só, uma concentração de população que as colocaria entre os 85
maiores municípios brasileiros (SÃO PAULO-CIDADE,2014).

14

Lei Municipal nº 13.399/02 cria no município de São Paulo 31 subprefeitura e Lei Municipal nº 15.764/13
entre outros, cria a Subprefeitura de Sapopemba.
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Figura 8: Mapa de São Paulo com a divisão das Subprefeituras.
Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014.

Segundo o texto da Lei Municipal nº 13.399/02 (artigo 5º), as Subprefeituras têm
como atribuição: descentralizar a Administração (diversas áreas de atuação no âmbito local),
promover a participação popular, estimular o desenvolvimento local, articular com
subprefeituras e municipios limítrofes, dar acesso para o cidadão a todas as informações e
serviços da Prefeitura e consolidar os instrumentos de democratização do poder Público como
o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz Regional –
CADES Regional e Conselho Municipal Participativo – CPM.
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As Subprefeituras possuem orçamento próprio e autonomia para a realização de
despesas operacionais, administrativas e de investimento, cujos Subprefeitos têm poder de
decisão, direção, gestão e controle dos assuntos municipais em nível local, atuando, entre
outras coisas, como indutores do desenvolvimento, implementando políticas públicas a partir
das vocações regionais e interesses manifestos pela população (arts. 3º, 5º e 6º, da Lei
Municipal nº 13.399/02).

3.2 O MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO NO CONTEXTO DA MUDANÇA DO CLIMA

Como visto na seção anterior, entende-se que São Paulo vive na era do Antropoceno,
ou seja, é uma megacidade, populosa, com grande extensão de solo impermeabilizado,
supressão da vegetação, emissão de um volume significativo de gases de efeito estufa, um dos
maiores polos de produção e consumo do mundo.
Segundo Saldiva e Coelho (2014), hoje, São Paulo apresenta seu próprio
“microclima”, com diferenças de temperatura de aproximadamente 5º a 10ºC entre as áreas
centrais e periferias, com padrões meteorológicos específicos da cidade.
As consequências das mudanças globais, em especial as mudanças climáticas, já são
realidade na cidade de São Paulo, com aumento significativo de ocorrência de eventos
extremos de precipitação durante o inverno (estação seca), cheias no período de chuvas,
estiagens mais longas, extremos de temperatura, maiores incidências de raios, deslizamento e
enxurradas com alto potencial de arraste em áreas ocupadas que deveriam estar efetivamente
protegidas, ilhas de calor e inversões térmicas que influenciam nas condições insalubres do ar
paulistano, principalmente no inverno (COELHO, 2007; NOBRE et al., 2010; AMBRIZZI,
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2014; CORTESE e NATALINI, 2014; SALDIVA e COELHO, 2014; DIGIULIO e
VASCONCELLOS, 2014).
Estes efeitos são agravados devido ao atraso na implantação de infraestrutura
adequada, que não acompanhou o ritmo acelerado de crescimento da cidade, apresentando
regiões com problemas sociambientais e criando cinturões de pobreza, tais como,
assentamentos irregulares, ocupações clandestinas em espaços com condições precárias à vida
humana, moradias situadas em áreas críticas (declividade acentuada ou áreas inundáveis),
transporte e saneamento básico precários, criando as bases da desigualdade socioeconômica e
ambiental (YOUNG e HOGAN, 2010; CORTESE, 2013; SALDIVA e COELHO, 2014;
CARBONE et al., 2015).
Tais regiões, como visto na seção anterior, estão localizadas, na sua maioria, na
periferia da cidade, que, além de serem as mais vulneráveis em relação aos efeitos climáticos,
também são regiões essenciais para regulação do microclima da cidade, por compreenderem
os últimos remanescentes de sistemas naturais da cidade, como a Serra da Cantareira.
Segundo Nobre et al. (2010), são nesses locais que se concentram significativas áreas
de risco de escorregamentos. No caso da zona norte (Perus, Pirituba, Jaraguá, Brasilândia,
Freguesia do Ó e Tremembé), estão concentradas 327 favelas situadas na sua maioria em
terrenos de alta declividade, antes ocupados por vegetação típica da Serra da Cantareira
(figura 9).
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Figura 9: Distrito de Tremembé: visão aérea dos Bairros Jd Fontalis (esq.) e V. Ayrosa (dir.).
Fonte: Projeto Renova SP, 201115.

Além dos reflexos socioambientais dos eventos extremos, as alterações ambientais,
como as mudanças climáticas, podem ter impactos na saúde pública por diversos mecanimos.
A saúde possui relação direta com o ambiente, Saldiva e Coelho (2014) destacam que os
elementos climáticos interferem de modo marcante no aparecimento e na manutenção de
determinadas doenças. A figura 10 esquematiza os efeitos das mudanças do clima na saúde.
Estudo realizado por Coelho (2007), ao analisar poluentes, índices de conforto térmico
e variáveis meteorológica, na cidade de São Paulo, afirma que estes fatores explicam 72,31%
das internações por afecções das vias aéreas superiores (AVAS), 63,44% das internações por
afecções das vias aéreas inferiores (AVAI) e 67,10% das internações por pneumonia ou gripe
(IP), em crianças.

15

Disponível em: <https://concu/rsosdeprojeto.org/2011/08/30/resultado-concurso-renova-sp/>.
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Figura 10: Alterações ambientais e efeitos sobre a saúde.
Fonte: SÃO PAULO – CIDADE, 2009b; NOBRE et al., 2010. Adaptada pela autora.
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De acordo com uma pesquisa da UNICAMP, coordenada pelo Prof. Miguel
Cendoroglo Neto (201216), verificou-se que a sazonalidade de algumas doenças está
diretamente relacionada à temperatura, mas também com outros fatores climáticos que podem
influenciar no aparecimento de enfermidades ou mesmo intensificar seus efeitos. Entre a
população acima de 65 anos, considerada grupo de risco para variações climáticas, foram
constatados índices como 40,1% de óbitos por doenças circulatórias e 16,3% por doenças
respiratórias, entre os meses com as temperaturas médias mais baixas na cidade. Também foi
detectado um índice de mortes de 19,8% por neoplasias, ou seja, relacionadas com algum tipo
de câncer. No caso de óbitos por infarto do miocárdio, constatou-se menor mortalidade
quando a temperatura ficava entre 21,6° e 22,6°C, bem como nos dias em que a umidade
relativa do ar era maior. Já quando constatada maior presença de dióxido de enxofre, os casos
de morte aumentaram em 3,4%. Assim, verifica-se que a variação de temperatura tem maior
influência nesses casos do que a sazonalidade, isto é, sua influência nesses quadros depende
mais da amplitude térmica do que da época do ano. No caso do acidente vascular cerebral
(AVC) do tipo hemorrágico, constatou-se maior incidência quando há maior variação entre a
temperatura mínima e a máxima no mesmo dia.
Estas alterações levam ao longo dos anos a uma redução da expectativa de vida.
Segundo o Prof. Paulo Saldiva, “viver em São Paulo corresponde a fumar quatro cigarros
diariamente em virtude das partículas em suspensão no ar, o que resulta em média na perda
de um ano e meio de vida” (SÃO PAULO-CIDADE, 2009b, p. 71).
Além disso, no caso de São Paulo, os efeitos crônicos da poluição do ar, causam
aproximadamente 4.000 mortes/ano prematuras, com custo financeiro de 450 mil dólares por
ano (SÃO PAULO-CIDADE, 2009b).

16

Notícia Fapesp de 13 de março de 2012. [Informação obtida em: <http://www.fapesp.br/6875>, acesso em: 27
set 2006].
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De acordo com Ambrizzi (2014), baseado em diversos estudos, na cidade de São
Paulo, observa-se clara tendência de aumento na variabilidade interanual de chuva ao longo
das útimas décadas, em especial a ocorrências de eventos extremos de precipitação durante o
inverno, em junho, julho e agosto. Com base nos dados da estação meteorológica do IAGUSP, observa-se a presença mais frequente de eventos de chuva excedendo 70mm no período
de inverno a partir dos anos 1980.
Saldiva e Coelho (2014), citando estudo de Coelho-Zenatti e Massad de 2012,
mostram que, depois de 14 a 18 dias de exposição à água contaminada de uma enchente,
doenças como leptospirose são mais agravantes, sendo responsável pelo acréscimo de 150%
nas internações pela doença. “Vetores também dependem das chuvas e das altas temperaturas
para se proliferarem e provocarem doenças, como é o caso, por exempo, do Aedes aegypti”
(Op. Cit., p. 89).
Haddad e Teixeira (2013), ao analisarem pontos de enchente no ano de 2008, na
cidade de São Paulo, observaram impactos diretos em atividades terciárias (em torno de 90%),
especialmente serviços, comércio e transporte, no raio de 100m do ponto central da enchente.
Quase 20.000 empresas foram afetadas pelas inundações, com uma perda de rendimento de
trabalho de mais de R$ 17 milhões. O estudo também mostrou que as enchentes em São Paulo
foram responsáveis pela queda de 0,0071% do PIB nacional. Além disso, contribuíram para o
declínio no bem-estar dos moradores da cidade, redução das receitas fiscais, diminuição da
competitividade nacional e internacional de comércio.
Em outro extremo, estudos demonstraram que ocorre acréscimo de internação de 0,26
a 0,64%, quando a umidade do ar diminui de 100% para 10%, independentemente da
influência dos poluentes.
Para Nobre et al. (2010), é necessária a tomada de consciência do risco ambiental,
tecnológico e social que se projeta no futuro. Somente com uma população consciente, será
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possível o debate transparente e participativo no processo de mitigação e adaptação do
Município de São Paulo às mudanças climáticas. É fundamental que os planos urbanísticos
deixem de ser regidos exclusivamente por decisões do setor imobiliário e que sejam
construídos espaços de negociação capazes de envolver os setores públicos, privados e o
terceiro setor para discussão de problemas comuns da cidade.

3.3 O MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO NO CONTEXTO DO CLIMA DE MUDANÇA

A inserção da temática das mudanças climáticas na agenda governamental da
Prefeitura Municipal de São Paulo iniciou-se em 2003, com a adesão à campanha Cidades
para Proteção do Clima (CCPC) do International Council for Local Environment Initiative
(ICLE), no país. Criada em janeiro de 1993 durante o encontro internacional “Primeira
Cúpula de Líderes Municipais em Mudanças Climáticas”, o objetivo da campanha é de
mobilizar as lideranças políticas locais para desenvolverem políticas públicas sustentáveis e
promoverem ações de enfrentamento às mudanças climáticas (SÃO PAULO-CIDADE,
2009b; FURIELA, 2011; BACK, 2012).
Na adesão à campanha, as cidades se comprometem, por meio de um ato
administrativo, a seguirem cinco medidas: 1) criação de um inventário de emissões; 2)
definição de meta de redução de emissões; 3) desenvolvimento de plano de ação para alcançar
a meta; 4) implementação de políticas e medidas para alcançar a meta; e 5) monitoramento e
verificação de resultados (BACK, 2012).
Em 2005, foi publicado o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa do
Município de São Paulo, quantificando as emissões de dióxido de carbono (CO2) e de metano
(CH4) que ocorreram no ano de 2003, decorrentes das atividades socioeconômicas havidas no
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município. O inventário contribuiu para indicar as prioridades do município sobre a questão
climática (BACK, 2012).
Neste mesmo ano, criou-se, por meio do Decreto nº 45.959/05, o Comitê de Mudanças
Climáticas e Ecoeconomia Sustentável, coordenado pela Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente (SVMA), com os objetivos de: articular as políticas públicas setoriais em
torno da questão climática; criar soluções e alternativas para o enfrentamento das causas e
efeitos das mudanças climáticas globais no município de São Paulo; gerar aprendizado
político e institucional na elaboração de políticas com agenda climática; e estimular debates
sobre a elaboração de uma Lei de Mudança Climática para o município de São Paulo
(FURIELA, 2011; BACK, 2012).
A partir da criação do Comitê, uma série de programas foram estabelecidos voltados
para o combate ao efeito estufa, tais como: instalação de ciclovias; adesão ao dia mundial sem
carro (22 de setembro); manutenção e modernização da frota dos últimos 200 tróleibus
existentes na cidade; ampliação de corredores para transporte público; programa de inspeção
veicular. Posteriormente, esses programas foram incluídos no projeto de lei sobre mudanças
climáticas do município (FURIELA, 2011; BACK, 2012).
Outro ponto relevante é que o município de São Paulo é integrante do Grupo das
Grandes Cidades Líderes pelo Clima (C40 – Large Cities Climate Leadership Group),
fundado em 2005, por iniciativa do prefeito de Nova Iorque, e que reúne 59 cidades engajadas
na redução das emissões de gases de efeito estufa e na mitigação dos riscos climáticos. Desde
2007, a cidade faz parte da direção executiva do C40, tendo sediado o seu 4º encontro de
cúpula (C40 São Paulo summit), em 2011 (FURIELA, 2011; BACK, 2012, CORTESE, 2013;
DIGIULIO e VASCONCELOS, 2014).
Como resultado, a cidade de São Paulo foi pioneira na formulação de uma lei com
metas mandatórias de redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), instituindo, em
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junho de 2009, a Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo (PMMC), Lei
Municipal nº 14.933/09, focada em mitigação e articulada a compromissos globais17
(CEDEPLAR, UFMG, FIOCRUZ, 2008; ROMERO, PARENTE, 2011; FURIELA, 2011;
BACK, 2012; CORTESE, 2013).
Segundo Sobrinho (2014), a lei de mudança do clima prevê, principalmente, a
priorização do transporte público; estímulo ao uso de meios de transporte com menor
potencial poluidor; o monitoramento e armazenamento de cargas privilegiando o horário
noturno; redução progressiva do uso de combustíveis fósseis; programa obrigatório de
reciclagem e redução de resíduos; critérios de eficiência energética, de materiais em novas
construções e sustentabilidade ambiental; obras de combate às enchentes.
A lei, ainda, amplia a estrutura e atuação do Comitê Municipal de Mudança do Clima
e Ecoeconomia, a presidência passa a ser realizada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) e, além dos membros do poder público municipal, passa a
ter representação do poder público estadual e da sociedade civil (art. 43 da Lei nº 14.933/09).
O Comitê, além da presidência, é composto pelos secretários de 11 Secretarias Municipais
(Desenvolvimento Urbano; Verde e do Meio Ambiente; Governo Municipal; Finanças;
Infraestrutura Urbana e Obras; Educação; Transportes; Habitação; Saúde; Serviços; Relações
Internacionais); Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo; Conselho
Internacional para Iniciativas Ambientais Locais - ICLEI; Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo - FIESP; Universidade de São Paulo - USP; Universidade Estadual Paulista UNESP; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA;

17

Art. 4º. A Política Municipal de Mudança do Clima tem por objetivo assegurar a contribuição do Município de
São Paulo no cumprimento dos propósitos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Art. 5º. Para a consecução do objetivo da política ora instituída, fica estabelecida para o ano de 2012 uma meta
de redução de 30% (trinta por cento) das emissões antrópicas agregadas oriundas do Município, expressas em
dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Protocolo de Quioto (anexo A), em
relação ao patamar expresso no inventário realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e concluído em 2005
(SÃO PAULO-CIDADE, 2009a, grifos da autora).
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

76 | O M U N I C Í P I O D E S Ã O P A U L O

Associação Civil Greenpeace; Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP;
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SINDUSCON-SP;
Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo - SECOVI-SP; Central Força
Sindical (art. 3º, Decreto nº 50.866/09)
No entanto, de acordo com DiGiulio e Vasconcellos (2014), as metas instituídas com
essa política para a redução de emissões de gases de efeito estufa para o período de 2003 a
2012 não foram atingidas. Em evento promovido pela Rede Nossa São Paulo18, “Balanço dos
cinco anos da lei que instituiu a Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo”,
em maio de 2014, revelou-se que ao invés de reduzir em 30% as emissões de gases de efeito
estufa (como previsto na PMMC), ocorreu o inverso, as emissões entre 2005 e 2012,
aumentaram em 4%19.
Além disso, de acordo com o Inquérito Civil instaurado em abril de 2014 pela
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, de novembro de 2012 a abril de 2014 não
foram realizadas as reuniões do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia,
órgão colegiado e consultivo, criado para apoiar a implementação da Política de Mudança do
Clima no Município de São Paulo (DIGIULIO e VASCONCELLOS, 2014).
Como visto no capítulo 2, as mudanças globais estão correlacionadas à perda da
vegetação nativa, principalmente nas megacidades e na produção agrícola baseada na
monocultura. Para Odum e Barrett (2008), para que se tenha um ambiente equilibrado e

18 A Rede Nossa São Paulo é uma ONG que define como sua missão mobilizar diversos segmentos da
sociedade para, em parceria com instituições públicas e privadas, construir e se comprometer com uma agenda e
um conjunto de metas, articular e promover ações, visando a uma cidade de São Paulo justa e sustentável
(DIGIULIO e VASCONCELOS, 2014).
19 Reportagem “Principais metas da lei de mudança do clima de São Paulo não estão sendo cumpridas” do dia
20 de maio de 2014. [Informação obtida em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/principais-metas-da-leide-mudanca-do-clima-de-sao-paulo-nao-estao-sendo-cumpridas>, acesso em: 28 set 2016].
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resiliente20, tanto agricultura como desenvolvimento urbano devem ser entremeados por
ecossistemas naturais, formando corredores ecológicos, permitindo o fluxo genético entre eles
e a manutenção destes ecossistemas.
De acordo com Carbone et al. (2015), a qualidade e a viabilidade das cidades
dependem deste desenho do verde urbano, sendo necessária a relação entre o Planejamento da
Paisagem e o Planejamento Urbano. Segundo os autores, as áreas verdes urbanas,
desempenham papel chave na melhora da qualidade de vida das populações, na medida em
que melhoram a qualidade do ar, diminuem a temperatura, diminuem o escoamento
superficial de águas pluviais em áreas impermeabilizadas
No entanto, o Município ao longo de seu desenvolvimento e expansão urbana veio
perdendo vegetação nativa, sendo o cenário atual a carência de áreas verdes em locais mais
adensados e a má distribuição das áreas existentes, com destaque aos grandes maciços de
vegetação concentrados nos extremos sul e norte da cidade, o que demonstra desigualdade
entre os bairros paulistanos (CARBONE, 2014; TOLFFO, 2015). Mello-Thery (2011) revela
que 19 das 32 subprefeituras estão com índice de área verde por habitante (IAV) abaixo do
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - 12 m2/hab21. Se aproximarmos
mais o olhar, entre os 96 distritos, somente 47 possuem área verde igual ou superior a 12
m2/hab (SÃO PAULO-CIDADE, 2009b).
Assim, como medida de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a Prefeitura
comprometeu-se com a ampliação da cobertura vegetal do município. Em 2006, foi criado o

20

Capacidade de um sistema de manter sua estrutura e função durante a perturbação (ODUM e BARRETT 2008,
p. 534).
21

Apesar de difundido por alguns pesquisadores como referência estabelecida pela OMS, o valor de 12 m 2/hab
não é reconhecido por esta instituição (CARBONE, 2014). Indicadores relativos à quantidade de área verde por
habitante variam entre 8m2 e 15 m2/hab., sendo o valor de 8 m2/hab aceito pelo Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), somente para os municípios localizados na Mata
Atlântica, o valor de 12 m2/hab pela OMS e 15 m2/hab indicado pela Sociedade Brasileira de Arquitetura e
Urbanismo (Sbau) – ainda 8 m2/hab (MELLO-THERY, 2011).
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Programa Municipal de Arborização Urbana, que permitiu o plantio de 202.949 novas árvores
na cidade, o que significa neutralização de 40% das emissões provocadas a cada ano pelo
funcionamento dos órgão públicos municipais (SOBRINHO, 2014).
Outra estratégia nesse sentido é o Programa 100 Parques para São Paulo, lançado em
janeiro de 2008, que tem como objetivo garantir o maior número de áreas disponíveis e
transformá-las em parques, proporcionando a ampliação das áreas de lazer e contato com a
natureza e, ao mesmo tempo, distribuir mais equilibradamente estes parques, com a
implantação de pelo menos 1 parque por distrito. Foram implantados 56 novos parques que
somados aos 34 anteriormente existentes, contabiliza 90 parques municipais, saindo-se de 15
milhões de metros quadrados de áreas protegidas municipais para cerca de 45 milhões de
metros quadrados (SÃO PAULO-CIDADE, 2012; SOBRINHO, 2014).
Cabe ressaltar a importância da criação de parques lineares, previstos no Plano
Diretor, pois recuperam fundo de vale de rios e córregos, o que contribui na melhora da
permeabilidade do solo, minimiza enchentes, protege os cursos d’água não canalizados, reduz
áreas de riscos, na medida em que evitam a construção de habitação irregular nas áreas de
várzea e amplia a qualidade de vida das populações que vivem na região, ao disponibilizar
equipamentos de lazer (NOBRE et al.; 2010; SOBRINHO, 2014).
Para a implantação destes parques, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, além
dos recursos orçamentários, obtém recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano –
FUNDURB e do Fundo Especial de Meio Ambiente – FEMA, advindos da outorga onerosa
do direito de construir e de compensações ambientais, respectivamente (CARBONE, 2014;
SOBRINHO, 2014).
Dentre os parques previstos no Programa 100 Parques, Sobrinho (2014) destaca três
grupos cuja função é bastante estratégica. O primeiro grupo está localizado na zona sul, na
orla da Represa de Guarapiranga, com a previsão de 5 parques cobrindo toda a área ainda não
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ocupada no entorno da represa. O segundo grupo localiza-se na zona norte, na zona de
amortecimento da Serra da Cantareira, são dez milhões de m2 distribuídos em 11 parques,
com a finalidade de proteger o Parque Estadual da Cantareira. O terceiro grupo localiza-se na
zona sul e refere-se a um acordo fechado entre a prefeitura e o governo do estado que prevê
como compensação pelas obras do trecho sul do Rodoanel Mário Covas a implantação de
1.200 hectares de unidade de conservação, distribuídos em quatro núcleos: Jaceguava, Bororè,
Varginha e Itaim.
Entretanto, hoje, embora indicadores demonstrem uma evolução na relação entre m2
de cobertura vegetal por habitante em São Paulo, tal situação vem ocorrendo em ritmo menor
do que o desejável (TOLFFO, 2015). Segundo Carbone et al. (2015) os limites da gestão de
áreas verdes do município estão centrados na deficiência no processo de planejamento do
território e dos instrumentos econômicos, especialmente em relação à criação de incentivos e
subsídios para proprietários particulares e empreendedores privados, visando à conservação
de áreas verdes já existentes.

Um dos grandes limites identificados na gestão de áreas verdes do
município é a deficiência no processo de planejamento, que por ser
ainda muito oportunista, não foi capaz de efetivar uma visão
sistêmica das áreas verdes da cidade que permita, de fato, enxergar as
demandas territoriais por área verde e suas possíveis conexões. Outro
entrave expressivo é a priorização de ações voltadas à criação de
áreas verdes em detrimento da proteção de áreas existentes
principalmente em terrenos particulares. Nesse sentido, há um grande
potencial que tem sido negligenciado pela administração municipal, e
que se expressa pela carência de instrumentos de incentivo aos
proprietários particulares (CARBONE et al., 2015, p. 215).

A má distribuição de área verde e os limites à gestão impactam significativamente a
qualidade de vida no nível local e, certamente, deixa de contribuir para a redução dos
problemas das mudanças globais, em especial as alterações climáticas, na medida em que
reduzem a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, por meio da absorção de
carbono.
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"A mente que se abre a uma nova idéia,
jamais voltará ao seu tamanho original."
(Albert Einstein, 1879-1955)
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4.1 A PESQUISA

Para entender como os atores do poder público e da sociedade que fazem parte do
grupo “Quinta Ambiental” articulam-se em diferentes níveis para um objetivo comum e
como esse processo influencia o exercício da cidadania e aprendizagem social na alteração da
relação homem-natureza, partiu-se para um estudo qualitativo, do tipo exploratório com
abordagem etnográfica (MARCONI e LAKATOS, 2002; THIOLLENT, 2005; AGROSINO,
2009).
É pesquisa qualitativa do tipo exploratória por objetivar uma visão geral sobre
determinado fato, no caso o exercício da cidadania como promotor da alteração da relação
homem-natureza. Esse tipo de pesquisa é utilizada quando o tema escolhido é pouco
explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas a respeito do mesmo. Envolve
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2006).
A abordagem é etnográfica, pois possibilita estudo aprofundado e análise detalhada de
uma situação específica, como proposto nesta tese. “O objetivo dos etnometodólogos tem sido
explicar como o sentido de realidade de um grupo é construído, mantido e transformado”
(AGROSINO, 2009, p. 25).
Segundo Little (2006), a pesquisa etnográfica em estudos socioambientais tem como
objetivo a análise dos conflitos em si e as múltiplas interações sociais e naturais que os
fundamentam. O autor também explica que este tipo de estudo deve realizar uma análise
ecológica do conflito que: 1) identifica e diferencia os variados agentes socioambientais
envolvidos; 2) incorpora seus múltiplos pontos de vista e interesses; 3) mapeia suas relações
transníveis; e 4) documenta etnograficamente a história do conflito, com suas alianças
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políticas ad hoc, suas acomodações mútuas, suas negociações e suas rupturas políticas
(LITTLE, 2006, p. 88).
Diante do exposto a figura 11 demonstra as quatro etapas da pesquisa: (1)Teórica, na
qual se construiu o referencial teórico e o modelo analítico e as categorias de análise; (2)
Empírica: coleta de dados no período entre fevereiro de 2015 e junho de 2016 por meio da
ferramenta IAD - Institucional Analysis and Development; (3) Analítica: discussão dos
resultados por meio da triangulação das etapas anteriores; (4) Consolidação: conclusões e
implicações do estudo.

1 - Teórica

2 - Empírica

Marco Teórico

Modelo analítico

IAD Framework

Categorias de análise

3 - Analítica
Análise dos dados – triangulação entre as etapas 1, 2

4 - Consolidação

Figura 11: Etapas da Pesquisa.
Fonte: Elaborada pela autora.

Conclusões e Implicações

Para organizar a fase empírica de forma sistemática, utilizou-se uma ferramenta
teórica proposta por Vicent Ostrom, Eleonor Ostrom e seus colaboradores (OSTROM, 1990;
ANDERSSON, 2006; OSTROM, 2010; MCGINNIS, 2011), The Institucional Analysis and
Development (IAD) Framework (figura 12).
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Figura 12: IAD framework aplicado na tese.
Fonte: ANDERSSON, 2006, p. 27. Adaptada e traduzida pela autora..
McGinnis no seu artigo “An Introdution to IAD and the Languade of the Ostrom
Workshop: A Simple Guide to a Complex Framework” (2011, p. 172), explica os
componentes da ferramenta da seguinte forma:
 O contexto abrange todos os aspectos do ambiente social, cultural, institucional e
biofísico em que uma situação de ação situa-se.
 O principal foco da ferramenta é a arena de ação, onde se encontram os atores e
onde os próprios atores, agindo de modo individual ou coletivo, observam as
informações, selecionam as ações, envolvem-se em padrões de interação e percebem
os resultados de suas interações (ANDERSSON, 2006; MCGINNIS, 2011).
 Os resultados são moldados por ambas as saídas: arena de ação e contexto. Os
participantes avaliam ações, produtos e resultados, e essas avaliações podem afetar
qualquer fase do processo. Feedback e aprendizagem adaptativa podem afetar as
entradas e processos dentro da arena de ação e do contexto.

A utilização da IAD Framework teve como foco principal da tese entender a arena de
ação e seus resultados com uma visão do sistema político como todo dentro do contexto. A
figura 13 esquematiza o delineamento da fase empírica com base na ferramenta.
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Figura 13: IAD Framework adaptado para o objetivo da tese.
Fonte: Elaborada pela autora.
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L Ó G I C O S | 85

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

A tabela 2 demonstra os instrumentos metodológicos utilizados em cada etapa da
pesquisa.

Tabela 2: Etapas e Instrumentos Metodológicos.
ETAPA

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

• Pesquisa Bibliográfica
1. Teórica

• Participação em eventos científicos
• Contexto

• Pesquisa Documental
Etnografia
• Observação direta: nas reuniões semanais com registro diário
de campo, fotografia e, quando possível, áudio

• Acontecimentos externos às reuniões, como eventos e cursos
• Arena de
2. Empírica

Ação

promovidos pelo grupo como Dia Mundial do Meio
Ambiente, Curso de Horta Caseira, Curso de Compostagem,
4º

Encontro

de

Sustentabilidade

e

Meio

Ambiente,

Confraternização, assim como eventos externos, audiências,
palestras e reuniões na Câmara Municipal das quais membros
do grupo participaram

• Reportagens da mídia local
• Resultados
4. Analítica
5. Consolidação

• Acesso a documentos produzidos pelo grupo e produzidos
pela pesquisadora para o grupo

Análise de conteúdo – diário de campo
Redação das conclusões e implicações da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora.

4.2.1. Pesquisa Bibliográfica
Para o levantamento do referencial teórico e estruturação do modelo analítico,
realizou-se pesquisa bibliográfica, não sistemática, nas seguintes bases de dados: Lilacs,
Scielo, Google Scholar, banco de teses da USP, UNICAMP e UNESP, Portal CAPES e
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EndNote, nas quais foram levantados artigos de revistas científicas, livros, teses, dissertações
e publicações de organizações internacionais e nacionais, como Banco Mundial, WRI, Nações
Unidas, Instituto Polis, SOS Mata Atlântica.
Os seguintes descritores foram utilizados: “governança”, “governança e mudanças
climáticas”,
“aprendizagem

“governança
social”,

adaptativa”,

“etnografia”,

“arranjos

“mata

institucionais”,

atlântica”,

“dinâmica

“antropoceno”,
urbana”,

“áreas

verdes+município de São Paulo”, “floresta urbana”, “participação+unidades de conservação”.
A busca com descritores na língua inglesa também foi realizada: “governance”, “governance
and climate change”, “adaptive governance”, “governing the commons” “transition town”,
“green ways”, “anthropocene”, “social learning”, “ethnography”.
Também buscou-se por autores importantes no tema como Elinor Ostrom, para
governança policêntrica, e Paul J. Crutzen, para antropoceno.
Foram incluídos para leitura os artigos gratuitos e escritos em português, inglês e
espanhol. Os artigos pagos e em outros idiomas foram excluídos.
Ainda utilizou-se a pesquisa bibliográfica na fase empírica no nível do contexto para
descrever as características ambientais.
O critério de escolha e leitura dos trabalhos e artigos pesquisados ocorreu de forma
livre a fim de tornar a pesquisa mais abrangente tendo a possibilidade de inclusão de outros
artigos que foram emergindo no decorrer da tese.

4.2.2. Pesquisa Documental

A pesquisa documental foi utilizada para a construção do primeiro nível de
interpretação da fase empirica - o contexto. A pesquisa documental teve a finalidade de
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levantar dados secundários que facilitassem a compreensão do perfil da população residente,
identificação de aspectos geográficos, vegetação e hidrografia, os arranjos institucionais e as
normas jurídicas que incidem sobre o território.
As fontes da pesquisa documental são leis, planos, programas, relatórios, ou outros
documentos de Instituições Públicas ou Organizações não governamentais. Assim como bases
de dados demográficos e estatísticos referentes ao município e subprefeitura do
Jaçanã/Tremembé.
Para cada item do contexto utilizaram-se as seguintes bases de dados:

Tabela 3: Base de dados da pesquisa documental por etapa do contexto.
Etapa do Contexto

Base de Dados
• Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira
• SNUC
• Decreto Estadual

Caracterísitcas
Ambientais

• SOS Mata Altântica
• Atlas Ambiental do Munícipio de São Paulo
• Plano Diretor Estratégico – PDE 2014
• Lei de Uso e Ocupação do Solo
• Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira
• Infocidade
• IBGE

Características da
Comunidade

• Rede Nossa São Paulo
• Plano de Metas do Município
• Relatório da Defesa Civil da Subprefeitura do Jaçanã
• Centro de Estudo da Metrópole
• Atlas Ambiental do Munícipio de São Paulo
• Organograma da Subprefeitura

Características PolíticoAdministrativas

• Lei Municipal nº 13.399/02
• Lei Municipal nº 15.764/13

Fonte: Elaborada pela autora.
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4.2.3. Etnografia

A etnografia foi utilizada na fase empírica para a compreensão da arena de ação, fluxo
de informação, processo de aprendizagem, estratégias e resultados da “Quinta Ambiental”.
A coleta dos dados se deu por meio da observação participante em reuniões, eventos e
audiências, registrada em diário de campo, no período de fevereiro de 2015 a junho de 2016.

O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o
olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de
quem fala ou deixe de falar, porque tudo pode estar imbuído de
sentido e expressar mais do que a própria fala, pois a comunicação
humana é feita de sutilezas, não de grosserias (DEMO, 2012, p. 33)

Dessa forma, o diário de campo foi utilizado para relatar as reuniões do grupo “Quinta
Ambiental”, eventos e atividades associados ao grupo, assim como o registro de reações,
gestos, comportamentos, falas, opiniões, ações e reações das pessoas e interações sociais.
Além disso, o diário foi utilizado para registrar a reunião, quase no formato de uma ata, pois a
gravação do áudio não foi permitida, pois poderia inibir alguns membros.
Apesar de nascer e viver no bairro do Jaçanã, o contato com o grupo foi por meio de
um membro que participou da apresentação final dos trabalhos da disciplina HSA 5759 –
Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento oferecida no Programa de Saúde
Pública da Faculdade de Saúde Pública, em 2014. Ao término da atividade, durante uma
conversa informal, foi feito o convite, para a Professora responsável da disciplina, para
participar da apresentação do mapa de gestão que estava sendo desenvolvido pelo grupo e
conhecê-los. Esta, por sua vez, sabendo da minha pesquisa, colocou-me em contato com o
grupo que logo após aceitou participar da minha pesquisa.
Segundo Agrosino (2009), na etnografia, a identidade do pesquisador e os objetivos do
estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o início. “É preciso estar sempre atento aos
modos pelos quais se tem acesso ao campo, ao modo como se estabelecem afinidades com as
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pessoas que lá vivem, e se ele (etnógrafo) se torna um membro ativo daquele grupo”(Op. Cit.,
p. 30). Assim, na primeira reunião foram apresentados os objetivos da pesquisa, a autora desta
tese e de que forma o grupo seria acompanhado, facilitando a aproximação com o grupo e o
vínculo de confiança.
A observação participante teve como norte as seguintes questões: (1) qual a história do
grupo? (2) como é a dinâmica do grupo?, (3) quais são os assuntos prioritários?, (4) como o
grupo se articula e se aproxima do governo ou de instituição de interesse?, (5) como as
decisões são encaminhadas?, (6) qual o fluxo das informações?, e (7) como se dá o processo
de aprendizagem?
Como o objetivo da pesquisa é a dinâmica e os processos da “Quinta Ambiental”,
como espaço de convívio coletivo, troca de saberes e aprendizagem e não a história do
individuo, o perfil detalhado de cada um não se faz necessário.
A opção em focar nas dinâmicas relacionais em torno do grupo “Quinta Ambiental”
possibilitou o acompanhamento com densidade das práticas políticas dos membros,
observando-os nos diferentes espaços de ação coletiva, permitindo a compreensão das
relações estabelecidas entre eles e o Estado, o que denomino de governança.
Manter o foco da pesquisa nas práticas políticas dos membros da “Quinta Ambiental”
permitiu não só compreender a rede relacional de atores sociais envolvidos, mas também
entender as ações articuladas nas questões referentes ao espaço urbano (floresta urbana).
Muitos dos temas (assuntos e problemáticas) discutidos pelo Grupo “Quinta Ambiental”,
estão relacionados com a ocupação territorial, seja em termos referentes ao zoneamento e uso
e ocupação do solo do distrito do Tremembé e à sua aproximidade com o Parque Estadual da
Cantareira (que o enquadra como Zona de Amortecimento), seja com relação às formas de
apropriação e significados do espaço com base nas experiências políticas.
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O fato de o distrito de Tremembé estar localizado na Zona de Amortecimento do
Parque Estadual da Cantareira confere ao distrito peculiaridades, comparado a problemas
urbanos enfrentados em outras partes da cidade de São Paulo. Essa questão é parte do
cotidiano e não é diferente nos locais de atuação política dos atores sociais da pesquisa,
mesmo quando as demandas estão relacionadas à habitação e saúde, por exemplo.
Como a prefeitura lida ao implementar qualquer equipamento urbano cuja legislação
em vigor impede sua ocupação? Problemas como esses são recorrentes nos fóruns políticos
frequentados e os atores sociais que o frequentam consideram parte importante de sua atuação
pela formulação de soluções para eles.
De acordo com os interlocutores da pesquisa, as recentes invasões e irregularidades
das ocupações, assim como seus desdobramentos (ausência de serviços e problemas
sanitários), são fatores que os mobilizam a estarem presentes em diferentes canais e esferas
tão distintos.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS

Por se tratar de uma pesquisa etnográfica, as categorias de análise são construídas no
decorrer da coleta de dados e da pesquisa bibliográfica e documental:

o pesquisador parte para a pesquisa etnográfica sem pré-concepções
ou diretrizes para sua observação. A teoria é importante para ajudar o
pesquisador a decidir que tipos de evidência poderão responder suas
perguntas de pesquisa. Embora guiada pela teoria, a pesquisa
etnográfica não é determinada por ela.(WIELEWICKI, 2001, p. 29).
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Zacarelli e Godoy (2001), analisando vários autores, no artigo “Perspectivas de uso de
diários na pesquisa em organizações”, identifica três estratégias para análise de diário de
campo:
1. Numérica: os dados são categorizados, convertidos e expressos em números
para análise estatística que permitem a relação entre variáveis.
2. Temática: pode ser de duas formas, análise de conteúdo ou procedimentos
derivados da ground theory. A análise de conteúdo é organizada por meio de
categorias pré-definidas, com base em referencial teórico, gerando informações
padronizadas. Verifica-se o grau (maior ou menor) da presença de
determinanda categoria. O discurso do sujeito coletivo é um exemplo deste tipo
de análise. Nos procedimentos analíticos da ground theory, as categorias são
geradas por meio dos próprios dados no decorrer da pesquisa. Neste caso, o
processo de análise começa cedo, acompanhando o desenrolar da coleta e
orientando-se pelo princípio da comparação constante. Na análise temática
existem vários softwares que auxiliam a análise de dados textuais.
3. Estrutural: alicerçada nos estudos linguísticos e literários, utiliza-se a análise
da conversação e da narrativa. Na análise da conversação examina-se a
estrutura da fala. Com base nas interações verbais e conversas interpretam-se
as interações sociais em situações da vida cotidiana. Na análise narrativa, torna
como objeto da investigação a história em si mesma, ou seja, os relatos feitos
na primeira pessoa por determinados indivíduos a respeito de suas
experiências.
Desse modo, as informações do diário associada à observação participante foram
organizadas e análisadas de forma a narrar a história do coletivo “Quinta Ambiental” e suas
experiências. Portanto, não se fez categorização do conteúdo dos diários e sim uma narrativa
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do ponto de vista da organização do grupo, como trabalham e planejam as ações, como as
informações são trabalhadas, as dificuldades e superações, e os resultados alcançados.
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5. A “QUINTA AMBIENTAL”:
RESULTADOS E DISCUSSÕES

“Não posso ficar
Nem mais um minuto com você
Sinto muito, amor
Mas não pode ser
Moro em Jaçanã
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã”
(Demônios da Garoa, Trem das Onze, 1964)
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O presente capítulo retrata a análise e discussão dos dados obtidos durante a
observação participante de reuniões e atividades da “Quinta Ambiental”, no período de
fevereiro de 2015 a junho de 2016 sobre a ótica da problemática descrita no segundo e
terceiro capítulos. A estrutura deste capítulo é baseada na IAD framework, como detalhado no
capítulo anterior de procedimento metodológico.
Assim, inicia-se apresentando o território de atuação da “Quinta Ambiental”, os
Distritos de Jaçanã e Tremembé (contexto), destacando a história da ocupação e suas
principais características ambientais e socioeconômicas com auxílio de mapas, indicadores e
fotos. Além disso, apontam-se os principais problemas socioambientais, segundo os
participantes das reuniões da “Quinta Ambiental”.
Em seguida, são expostos os principais pontos observados nas reuniões da “Quinta
Ambiental” (arena de ação), destacando a história de formação, quem são e onde se reúnem.
A análise da dinâmica do grupo permitiu verificar os padrões de interação, fluxo de
informação e condições de aprendizagem, com foco no espaço como promotor de
transformações político-culturais em direção à comunidade sustentável.

5.1 O CONTEXTO: DISTRITOS DE JAÇANÃ E TREMEMBÉ

Os Distritos de Jaçanã e de Tremembé localizam-se no extremo norte do muncípio de
São Paulo (figura 14) sob a administração da Subprefeitura de mesmo nome.
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Figura 14: Localização dos Distritos de Jaçanã e Tremembé.
Fonte: Elaborada pela autora.
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O nome Tremembé vem do tupi que significa “terreno alagadiço” ou “pântano”. No
século XIX a região possuia grandes fazendas e sítios de chá e gado, o que atraiu muitos
imigrantes italianos, alemães e portugueses. No inicio do século XX muitas dessas
propriedades foram loteadas, dando início à urbanização da região.
Por muito tempo a ocupação e o crescimento populacional permaneceu controlado,
mantendo características rurais até os meados do século XX, devido ao relevo de serra e ao
difícil acesso, que até 1964, se dava pela linha do trem Tramway da Cantareira, promovida
devido à construção dos reservatórios de água da cidade (figura 15).

Figura 15: Estação Tremembé de trem (1960).
Fonte:
Foto
de
Eduardo
Britto
[informação
obtida
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/t/tremembe-tc.htm>, acesso em: 11 set 2016].

em:

Hoje, a maior parte do distrito do Trememé está inserida no Parque Estadual da
Cantareira, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, considerada uma das maiores
florestas urbanas do mundo. Criada pelo Decreto-lei Estadual nº 41.626 de 30/01/1963, possui
área de 7.916,52 hectares e abrange parte dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e
Guarulhos.
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O Parque é um importante remanescente do bioma Mata Atlântica e de extrema
relevância ecológica para o Estado de São Paulo. Foi declarado parte da Reserva da Biosfera
do Cinturão Verde da cidade de São Paulo pela UNESCO, em 1994 (SÃO PAULOESTADO, 2015). Além disso, a região da Cantareira integra o manancial do mesmo nome,
responsável por 46% do abastecimento de água da Região Metropolina da São Paulo - RMSP
(SÃO PAULO-ESTADO, 2009).
Segundo a Lei Federal n° 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC, no artigo 2º, inciso XVIII, todas as unidades devem
possuir Zona de Amortecimento em seu entorno. Define a zona de amortecimento como a
área de entorno de uma Unidade de Conservação, restringindo nela as atividades humanas, as
quais ficam sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a Unidade (BRASIL, 2000)
A definição dessas áreas tem o objetivo de garantir a manutenção e recuperação da
biodiversidade, dos recursos hídricos e dos corredores ecológicos existentes, reduzir e
restringir a implantação de empreendimentos e execução de atividades com impacto negativo
sobre a unidade de conservação.
Segundo dados do Plano de Manejo do Parque (SÃO PAULO-ESTADO, 2009), não é
permitido na zona de amortecimento:


Corte raso de vegetação em raio de um quilômetro a partir do limite do Parque
Estadual da Cantareira;



Impermeabilização acima de 20% em cada lote;



Atividades de pecuária e melíferas com espécies exóticas;



Abertura de estradas ou rodovias, ampliação de vias de circulação e estradas
secundárias;



Implantação de novos aterros sanitários, industriais, inertes ou semelhantes;

Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

98 | A Q U I N T A A M B I E N T A L : R E S U L T A D O S E D I S C U S S Õ E S



Implantação de novas áreas de mineração de granito; e



Instalação de novas áreas de produção de pinus sp.

Uso ou atividade recomendável para toda a zona de amortecimento do Parque Estadual
da Cantereira – PEC, no município de São Paulo, são:


Criação de Unidade de Conservação de proteção integral;



Criação de Parques urbanos;



Criação de Parques Lineares;



Aumento de área de praças e jardins existentes;



Em terrenos vagos, avaliação da possibilidade de criação de áreas verdes;



Incentivo à adoção de agricultura sustentável;



Incentivo ao uso de recreação e lazer nas áreas após o encerramento da
atividade minerária; e



Permissão de áreas de produção de eucalipto como alternativa econômica sem
necessidade de corte de vegetação nativa e sob fiscalização do município.

Assim mais da metade do distrito de Tremembé possui restrição de uso e ocupação do
solo e, portanto, sua ocupação deve ser controlada e coerente com o estabelecido pelo SNUC,
a fim de garantir a integridade do bioma, que possui importância significativa para o
município como todo, na medida em que representa um dos poucos fragmentos de mata
existentes na cidade.
Já o Distrito de Jaçanã, segundo a Prefeitura de São Paulo22, era conhecido, em 1870,
como Uroguapira, que em tupi significa “Terra que tem ouro", pois se imaginava que
houvesse ouro no local. Como não passou de um boato, abreviou-se para Sítio Guapira, nome

22 [informação obtida em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/jacana_tremembe/historico/index.php?p=315,
acesso em: 04 set 2016].
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dado pelos indígenas para a região da Cantareira. Em 1930, o bairro passou a se chamar
Jaçanã, devido a grande quantidade de aves da espécie jaçanã (ave ribeirinha que se
caracteriza pelo tom avermelhado do peito).
No início do século XX, as condições de salubridade e de acesso e à baixa densidade
demográfica favoreceram a instalaçao de instituições de saúde e abrigo, como o Hospital
Geriátrico D. Pedro II, instalado para atender mendigos e idosos, e o Hospital São Luiz
Gonzagava, fundado como leprosário Guapira tendo o nome modificado, passando a cuidar de
doentes de tuberculose (figuras 16 e 17). Ambos permanecem até hoje em funcionamento, o
primeiro administrado por iniciativa privada e o segundo pela Fundação Santa Casa, sendo
este, hospital de referência tanto para os distritos de Jaçanã e Tremembé como para os
municípios de Mariporã e Guarulhos.

Figuras 16 e 17: Vista aérea - Hospital Geriátrico D. Pedro II (esq.) e Hospital São Luiz
Gonzagava (dir.).
Fonte: [informação obtida em: <http://www.santacasasp.org.br, acesso em: 11 set 2016.
Segundo o site da Prefeitura, em meados do século XX, grandes glebas foram loteadas
pelos irmãos Mazzei, tornando a área um típico bairro paulistano de classe média. Em 1949, o
Jaçanã inaugurou o primeiro estúdio de cinema de São Paulo: a Companhia Cinematográfica
Maristela, primeiro foco cultural do bairro. Grandes personalidades brasileiras gravaram neste
estúdio, como Mazzaropi, Procópio Ferreira, Adoniran Barbosa e Regina Duarte. O caminho
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para o estúdio foi inspiração para Adoniran Barbosa que, em 1965, imortalizou o bairro na
música “Trem das Onze” (anexo 1).
Hoje, o distrito do Jaçanã é uma área urbana consolidada com poucas áreas verdes,
sendo alguns setores censitários com área verde zero (CARBONE, CEZARE, MOLNAR e
CASTRO, 2015).
Diante disto, a subprefeitura tem no território duas realidades distintas de ocupação
para administrar: conciliar necessidade de preservar os remanescentes do bioma mata atlântica
com as de habitações e outros direitos sociais, fiscalizando novos empreendimentos e
invasões (Distrito de Tremembé); e por outro lado (Distrito do Jaçanã), a necessidade de
requalificação de espaços, corrégos e arborização urbana (figura 18).
Deste modo, a região Jaçanã-Tremembé, apesar de possuir uma extensa área de
vegetação, composta pelo Parque Estadual da Cantareira e seu entorno, apresenta uma
expressiva heterogeneidade em sua distribuição, o que é um desafio para a administração
pública.
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Figura 18: Imagem do uso e ocupação dos Distritos de Jaçanã e Tremembé (Google Earth).
Fonte: Carbone, Cezare, Molnar e Castro, 2015.
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5.1.1. Uso e Ocupação

A estrutura viária tem como principal eixo de acesso as Avenidas Coronel Sezefredo
Fagundes e Rodovia Fernão Dias, sul-norte, Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo e a
Avenida Ushikichi Kamiya, leste-oeste. Foram nesses eixos que se instalaram fazendas
durante o século XX, por imigrantes portugueses, alemães e italianos, cedendo, a partir da
década de 1970, lugar a ocupações irregulares. São nesses eixos onde se concentram os
principais serviços (banco, assistências técnicas, entre outros), restaurantes e comércio.
Com relação ao uso e ocupação do solo, a região da Subprefeitura do
Jaçanã/Tremembé, na sua maioria, caracteriza-se por moradias irregulares, muitas em áreas de
risco, formadas por lotes pequenos e médios. As ocupações ocorrem tanto em encostas com
declividade acentuada e terrenos com suscetibilidade a processos erosivos e colapso de solo
(figuras 19, 20, 21 e 22), quanto ao longo das marginais de córregos, principalmente nos
córregos Tremembé, Paciência e Cabuçu de Cima (figuras 23, 24, 25 e 26).

Figuras 19 e 20: Bairro Jova Rural II - Observar a proximidade das moradias da parte
superior ao topo do talude de corte e das moradias da parte inferior à base do talude de corte
(esq.) e moradias em alvenaria de médio padrão construtivo, entremeadas por área com
cobertura vegetal significativa (dir.).
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.
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Figuras 21 e 22: Bairro Jardim Filhos da Terra - notar moradias de alvenaria localizadas no
topo do talude natural com altura e inclinação elevadas (esq.) e Bairro Jardim Corisco II observar escorregamento afetando parte da via de acesso (dir.).
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.

Figuras 23 e 24: Bairro Alfredo Ávila - moradias em alvenaria próximas ao córrego, presença
de lixo e entulho no interior do leito do córrego (esq.) e processo de solapamento de margem
e o lançamento de efluentes direto no leito do córrego (dir.).
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.
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Figuras 25 e 26: Bairro Jardim Filhos da Terra - moradia em alvenaria sob ação de processo
de solapamento de margem, alta vulnerabilidade (esq.) e drenagem confinada entre as
moradias, as quais apresentam feições de solapamento de margem em sua base (dir.).
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.
Quanto aos interstícios urbanos23, encontram-se ruas estreitas, com alta declividade
(figuras 27 e 28); calçadas, guias e sarjetas estreitas ou ausentes (figuras 29 e 30); escadarias
com vielas nas laterais (figuras 31 e 32); espaços vazios, geralmente com presença de entulho
e vegetação; carência de praças; ausência de parques; ausência de vão livre entre as moradias
(figura 33).

Figuras 27 e 28: Bairro Jardim Flor de Maio – observar o espaço do ônibus e do carro
estacionado, rua de duas mãos (esq.) e Bairro Jardim Corisco I – observar a declividade (dir.).
Fonte: autora em abril de 2015 (esq.); SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010 (dir.).

23

Conjunto de espaços abertos da cidade (espaço público ou semi-público como praças, parque, largos e térreos
livres); espaços que, apesar de livres em sua essência, não são vistos e apropriados como tal nas cidades
brasileiras, por não caracterizarem espaços de convivência urbana (espaço público ou semi-público como ruas,
calçadas, galerias, miolos de quadra); espaços abertos que não são livres, mas sim privados (jardim de casas e
condomínios, quintais, varandas, terraços e coberturas) (PIZARRO, 2014, p. 45).
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Figuras 29 e 30: Bairro Jardim Corisco II (esq.) e Bairro Jardim Filhos da Terra (dir.) –
observar ausência de calçada, sarjeta, guia ou estrutura de escoamento da água.
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.

Figuras 31 e 32: Bairro Jardim Filhos da Terra (esq.) e Bairro Jardim Fontalis (dir.) –
observar a declividade.
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.
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Figura 33: Foto área do Bairro Jardim Filhos da Terra – observar vegetação na declividade e
entulho, espaço vazio e escadaria (lado inferior esquerdo da foto) e ausência de vão livre entre
as moradias.
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.

De acordo com Bonduk (1994), a expansão da periferia e a crise da habitação iniciam
na década de 40, quando o Estado passa a intervir, tanto no processo de produção como no
mercado de aluguel; esta postura é parte integrante de uma estratégia mais ampla, colocada
em prática pelo governo Vargas (1930-1958), de impulsionar a formação e fortalecimento de
uma sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante uma forte intervenção estatal
em todos os âmbitos da atividade econômica. Na questão da habitação, o autor destaca o
decreto-lei do inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, passou a regulamentar as
relações entre locadores e inquilinos; a criação das carteiras prediais, que deram início à
produção estatal de moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o financiamento da
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promoção imobiliária, e o Decreto-Lei nº 58, que regulamentou a venda de lotes urbanos a
prestações.
Para esse mesmo autor, essas medidas tornaram impossível encontrar moradia digna a
um custo compatível com os salários, tanto para os despejados com os decretos, quanto para o
milhares de migrantes que chegavam a São Paulo em busca de trabalho. Assim surgem novas
alternativas habitacionais baseadas na redução significativa, ou mesmo na eliminação, do
pagamento regular e mensal da moradia: a favela e a casa própria autoconstruída em
loteamentos periféricos carentes em infraestrutura urbana. Na década de 1970, o pensamento
que imperava era que a edificação de casa própria a baixo custo era a melhor saída para a
habitação operária pois não implicaria uma elevação dos níveis salariais. Conclui-se então
que, apesar de as intervenções habitacionais iniciada pelo governo Vargas terem sido
baseadas em critérios socias, a partir de 64, ocorre o contrário, em vista dos erros e
ambiguidades destas medidas, que acabaram por contribuir com o crescimento do número de
despejos, especulação imobiliária e a elevação dos preços dos imóveis, sobretudo nas áreas
centrais, agravando a situação.
Ainda, segundo Bonduki (1994), ao contrário do que ocorreu na questão do
inquilinato, na qual houve uma forte intervenção governamental, na questão da expansão
periférica a presença estatal limitou-se a garantir o acesso à propriedade aos compradores dos
lotes, estando ausente em todos os demais aspectos, como na exigência de padrões mínimos
de urbanização previstos na lei, “como se existisse um acordo para permitir-se a ampliação
deste tipo de assentamento habitacional popular, única maneira de superar a crise de
habitação” (Op. Cit., p. 730).
Para Rolnik (1997) “se estabeleceu um pacto territorial, no qual a ilegalidade era
tolerada para poder ser posteriormente negociada pelo Estado, no qual melhorias urbanas se
transformaram em votos e lideranças de bairros em cabos eleitorais” (Op. Cit., p. 204).
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Vários autores discutem a influência do mercado imobiliário no padrão de expansão
urbana de São Paulo, que foi determinado somente pelo mercado, atendendo somente os
interesses da parcela da população com renda na cidade. Estes autores ainda discutem que
estes padrões estão inseridos na legislação urbanística, como plano direitor, parcelamento e
ocupação do solo, definindo as áreas com oferta de infraestrutura, equipamentos e serviços,
empurrando a população sem renda para áreas ambientalmente sensíveis, como encostas,
várzeas de rios e áreas de manancial, cuja terra não tem valor de mercado (BONDUK, 1994;
MARICATO, 2000; MARICATO, 2003; MARICATO e TANAKA, 2006; MARICATO,
OGURA e COMARÚ, 2010; ROLNIK, 1997; ROLNIK, 2006; ROLNIK e KLINK, 2011;
SAULE JR. e ROLNIK, 2001; MARQUES, 2015).
A região do Jaçanã/Tremembé, em especial o distrito de Tremembé, na parte da zona
de amortecimento do Parque da Cantareira, é exemplo desta expulsão dos mais pobres do
centro para a periferia, sofrendo com ocupações irregulares e invasões que acontecem ainda
hoje com frequência. Durante o período da pesquisa, foi possível acompanhar invasões
recentes. As fotos abaixo retratam a evolução de processo de invasão na região. As ocupações
hoje ocorrem próximas das obras do trecho norte do Rodoanel, que, segundo os participantes
da pesquisa, configura hoje a principal causa de perda da biodiversidade, aumento nas
ocupações irregulares, violência e futura poluição do ar e sonora.
As fotos 34 e 35 foram tiradas no início da ocupação, em fevereiro de 2015, onde se
verificou o terreno divido por fitas marcando os futuros lotes. Foram observados, também,
queimadas e supressão da vegetação local (figuras 36 e 37). Cerca de 20 dias depois
verificam-se algumas moradias (figura 38).
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Figuras 34 e 35: Início da invasão em fevereiro de 2015 no Bairro Flor de Maio.
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.

Figuras 36 e 37: Início da invasão em fevereiro de 2015 no Bairro Flor de Maio. Queimada
(esq.) e supressão da vegetação (dir.).
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.

Figura 38: Vista parcial de invasão, final fevereiro de 2015 no Bairro Flor de Maio. (Rodovia
Fernão Dias no canto direito da foto).
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.
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Em nova fiscalização em agosto de 2015, constatou-se construção das moradias de
alvenaria e pouca vegetação (figuras 39 e 40). Na figura 41, na parte superior, pode ser
observada parte da construção do trecho norte do Rodoanel.

Figuras 39 e 40: Vista parcial de invasão, final de agosto de 2015 no Bairro Flor de Maio.
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.

Figura 41: Vista parcial de invasão, final de agosto de 2015 no Bairro Flor de Maio.
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.

Em outubro de 2015 verificou-se outra invasão no Bairro da Barrocada, também
próxima à Rodovia Fernão Dias, essa região possui terreno com declividade significativa e
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vegetação de médio porte. Além disso, está próxima ao limite do Parque Estadual da
Cantareira – PEC, onde está previsto desde 2008 um dos Parques de Borda da Cantareira, que
até o término desta tese não teve previsão de implementação (figuras 42 e 43).

Figuras 42 e 43: Vista parcial de invasão, outubro de 2015 no Bairro da Barrocada
Fonte: Fotos cedidas pela Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2015.

A maioria da população que se instala nestas áreas não tem a consciência que, além de
colocar a própria vida em risco, compromete os recursos fundamentais a todos os moradores
da cidade, principalmente no cenário da mudança do clima, em função dos serviços
ambientais prestados pelo Bioma Mata Atlântica, presente nestas regiões, como a captura de
CO2 da atmosfera por meio da fotossíntese, redução de temperatura, aumento da umidade
relativa do ar, conservação da permeabilidade do solo, diminuição do escoamento superficial
de águas pluviais, influência no balanço hídrico, redução na velocidade dos ventos, entre
outros (CARBONE, 2014; CARBONE et al., 2015; SÃO PAULO-ESTADO, 2015b). A cada
época chuvosa, enchentes cada vez maiores derrubam barracos, arrastam carros e casas e
fazem todo o sistema de transporte entrar em colapso (ROLNIK, 1997; MARICATO, 2003).
Segundo mapeamento de risco, realizado no ano de 2010, pela Defesa Civil da
Subprefeitura do Jaçanã/Tremembé em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo – IPT, a região possui 14 bairros com 5.602 moradias em áreas de
risco de escorregamento em áreas de encostas e solapamentos de margens de córregos,
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significa que, na região, 19.271 habitantes vivem em áreas de risco (6,60%)24. Destes, 16%
em área R1– risco baixo, 57% em R2 – risco médio, 18% em R3 – risco alto e 8% em R4 –
risco muito alto (figura 44).

Figura 44: Mapeamento das áreas de risco de escorregamento em áreas de encostas e
solapamentos de margens de córregos na Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé.
Fonte: SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010.

24 Cálculo feito pela autora com base na média de habitantes por domícilio (3,44) e total da população de
291.867 habitantes do censo demográfico de 2010 do IBGE.
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Áreas de risco são regiões ambientalmente vulneráveis expostas a desastres naturais,
pois são encostas com declividades significativas, área de várzea ou sujeita a alagamento
natural. Portanto são regiões que deveriam ser respeitadas e preservadas pelo crescimento
urbano. A ocupação destas áreas implica em desmatamentos, retirada e uso intensivo de
materiais minerais, mudanças de cursos d’ água, ocupação de várzeas e encostas, queimadas
(poluição atmosférica), produção e deposição inadequada de resíduo e populações em
vulnerabilidade social, que, segundo Maricato (2003), torna inviável ou extremamente cara a
urbanização futura.
Diante dos efeitos causados pela mudanças climáticas, que, como visto no Capítulo 3,
já ocorrem no Município de São Paulo, estas condições só tornam essa população mais
vulnerável ainda, levando, ao mesmo tempo, à diminuição da cobertura de vegetação, o que
contribui para o aumento das alterações climáticas assim como seus efeitos, ou seja, entramos
em um ciclo de feedback positivo25 perigoso.
De acordo com Maricato e Tanaka (2006), a história da propriedade fundiária no
Brasil está ligada às relações de poder. Há a necessidade de rever a base fundiária, trata-se de
fazer uma regulação do uso e da ocupação do solo por parte do Estado, o que passa também
pela regulação do mercado. Para os autores, o que falta é quebrar essa relação de poder que
coloca as terras adequadas na mão de um mercado restrito.

25 Os sistemas da Terra são constituídos por diversos componentes que se interagem entre si. Estas interações
podem ser por feedback negativo ou feedback positivo. O negativo é uma resposta do sistema que tende a
estabiliza-lo, diminuindo o efeito das flutuações, já o positivo amplifica as flutuações. Assim, o feedback
positivo quanto mais uma flutuação for amplificada, mais ainda será (ODUM & BARRET, 2008).
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5.1.2 Entre a serra e a cidade: a comunidade

A população residente na região da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé representa
2,3% da população total do município de São Paulo. Os indicadores socioeconômicos
refletem a periferia autoconstruída iniciada com a expansão da cidade de forma
rádioconcêntrica, como explorado no Capítulo 3 (figura 45).
Segundo Pedroso (2003, p. 5926), a região apresenta os piores indicadores de
desenvolvimento humano da zona norte do município, caracterizada por IDH-M baixo (0,68 –
24ª posição entre as 32 subprefeituras do município). A renda per capita mensal dos
habitantes é de R$ 253,15 e seus moradores apropriam-se de 1,5% do rendimento total do
município de São Paulo. A esperança de vida é de 65,4 anos, seus moradores têm em média
6,7 anos de estudo e a subprefeitura possui 20.548 (2,7%) analfabetos.
No entanto, ao analisarmos o IDH-M (tabela 4), verifica-se heterogeneidade dentro do
próprio território, com presença de setores censitários entre faixas de IDH-M muito baixo e
alto. Segundo Pedroso (2003), a maior parte da população (59%) situa-se na faixa IDH-M
baixo, 38% vivem sob a faixa de IDH-M médio, 3% com IDH-M alto

(parte sul de

Tremembé próximo à Santana), e um setor censitário (0,06%) com IDH-M muito baixo.
(PEDROSO, 2003, p. 60)

26 Os dados de IDH-M por subprefeitura são de 2003, pois este dado não é realizado por subprefeitura
oficialmente, somente para o município como um todo. Estes dados foram levantados e analisados por
PEDROSO (2003) em dissertação de Mestrado como parte dos trabalhos realizados pelo CEM - Centro de
Estudos da Metropóle. INFOCIDADE, CEM e REDE NOSSA SÃO PAULO utilizam dados do censo
demográfico do IBGE 2010.
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Figura 45: Indicadores socioeconômicos da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé.
Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 4: Características da população segundo faixas de IDH-M para a Subprefeitura de
Jaçanã/Tremembé.
IDH -M
Setores Censitários
População
Rendimento total da
Subprefeitura
Responsável familiar
até 3 salários minimos
Responsável familiar
com + de 20 salários
minimos
População de até 5
anos
População de + de 60
anos
Analfabetos
Esperança de vida
Anos de estudo
Renda mensal per
capita

Muito Baixo
1 (0,3%)
155 (0,06)
R$ 15.964
(0,02%)

Baixo
172 (55%)
143.714 (59%)
R$ 23.666.662
(39%)

Médio
129 (51%)
92.718 (38%)
R$ 32.789.192
(54%)

Alto
10 (3%)
7.283 (3%)
R$ 3.750.421
(6%)

Total
312
243.870

5 (0,02%)

15.140 (69%)

6.700 (30%)

232 (1%)

22.077

0

538 (19%)

2.038 (72%)

256 (9%)

2.832

0

18.712 (69%)

7.816 (29%)

445 (2%)

26.973

73 (0,4%)

7.750 (39%)

10.798 (55%)

1.045 (5%)

19.666

96 (1%)
59
5,7

14.699 (72%)
61,4
5,9

5.565 (27%)
69,9
7,6

188 (1%)
75,7
10

20.548
65,4
6,7

R$ 102,99

R$ 166,50

R$ 350,72

R$ 499,76

R$ 253,15

R$ 60.222.239

Fonte: PEDROSO, 2003, p. 59

Embora, entre 1991 e 2000, tenha havido uma queda na taxa de crescimento
populacional do município, causada pelo processo de desconcentração industrial verificado na
Região Metropolitana de São Paulo, taxas de crescimento maior que 2% ao ano são
verificadas em bairros periféricos do município de São Paulo, como os do extremo norte da
cidade, sendo que a média dos bairros centrais sofreu decréscimo de 2,5% ou não registraram
crescimento algum (INFOCIDADE, 2016).
Na região de Jaçanã/Tremembé, essa taxa de crescimento foi de 2,11%. O aumento
populacional se mostra ainda mais expressivo quando se considera apenas o distrito de
Tremembé: 3,04% (INFOCIDADE, 2016).
Cabe destacar ainda, em referência à região, os resultados apresentados pelo Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, criado pela Fundação SEADE - Sistema Estadual
de Análise de Dados. O IPVS é um indicador que combina as dimensões socioeconômica e
demográfica e que classifica cada setor censitário em grupos de vulnerabilidade social,
identificando segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza.
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O IPVS mostra que a porcentagem de população em vulnerabilidade alta é maior nos
distritos de Jaçanã e Tremembé, em comparação com o Município de São Paulo como um
todo. No Jaçanã, 11,7% das pessoas são altamente expostas à pobreza; no Tremembé, são
12,5%, e em São Paulo 8,9% das pessoas. Também destaca-se que há mais pessoas em
vulnerabilidade muito alta no Tremembé (11,1%), categoria que engloba os aglomerados
subnormais urbanos, do que em São Paulo (7,5%) (figura 46).

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - 2010
14
12
10
8
6
4
2
0
Vulnerabilidade Alta (Urbanos)
Jaçanã

Vulnerabilidade Muito Alta (Aglomerados Subnormais
Urbanos)
Tremembé

São Paulo

Figura 46 - Índice de Vulnerabilidade Social, 2010.
Fonte: Fundação SEADE (2010).

Tais dados socioeconômicos, combinados com outros fatores, apontam como as
características de uso e ocupação do solo na região e a baixa capacidade de ação do poder
público se configuram, segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira – PEC,
como as causas fundamentais das pressões exercidas sobre a unidade de conservação (SÃO
PAULO-ESTADO, 2009).
Segundo os participantes da pesquisa, os principais problemas socioambientais estão
relacionados aos resíduos sólidos (figuras 47 e 48), ocupações irregulares e invasões
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crescentes (figuras 49 e 50), ocupação ao longo da linha de transmissão de energia elétrica de
Furnas (figuras 51 e 52) e as obras do rodoanel (figuras 53 e 54).

Figuras 47 e 48: Bairro Jardim Joana D’Arc: ponto de descarte de resíduos – caçambas
colocadas pela Prefeitura, devido ao difícil acesso do caminhão em todas as moradias do
Bairro (esq.) e Bairro Vila Nova Galvão – entulho no canto inferior direito da foto (dir.).
Fonte: Autora em visita de abril de 2015 (esq.); SÃO PAULO-CIDADE e IPT, 2010 (dir.).

Figuras 49 e 50: Vista parcial do Bairro Jadim Corisco I e II (esq.) e invasão recente no
Bairro Jardim Flor de Maio (dir.).
Fonte: Autora em visita de abril de 2015.
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Figuras 51 e 52: Linha de transmissão de energia elétrica de Furnas no canto direito da foto
(esq.) e vista aérea da Estação de Furnas (dir).
Fonte: Autora em visita de abril de 2015 (esq.); Foto aérea cedida pela Defesa Civil da
Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 2013 (dir.).

Figuras 53 e 54: Obras do Rodoanel no Bairro Jardim Brasil Novo.
Fonte: Autora em visita de abril de 2015.
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5.2 ARENA DE AÇÃO

5.2.1. Os participantes

A “Quinta Ambiental” é um espaço de encontro semanal entre moradores da região do
Jaçanã/Tremembé e servidores públicos, em que se encontram para discutir, pensar e refletir
sobre os acontecimentos da região e suas relações no território com interesse de trazer
qualidade socioambiental para o local.
Os participantes das reuniões são flutuantes, é um espaço aberto em que qualquer
pessoa pode participar e sem frequência controlada, por essa razão as pessoas que participam
das reuniões estão em mudança constante, ou em função da pauta ou do momento político.
...as pessoas vão e voltam, tem pessoas que ficam como a (...), que está conosco desde os
primeiros encontros, (...) e (...), os outros foram vindo (...) E como a Quinta é uma rede,
não tem comando, não é verticalizado, as pessoas chegam, põe os seus temas, a saúde tem
alguma coisa pra fazer de troca, ela vem e a comunidade se organiza e leva.
Ele é aberto para qualquer um para participar, ele muda, entrada e saída de governo,
entrada e saída de subprefeito, entrada e saída de pessoas no próprio grupo da Quinta,
gente que estava no início, saiu, depois retornou, atua, vai e volta. Então, esse entre e sai,
no bom sentido, ele é permanente e ele é aberto, qualquer pessoa pode participar.
Esse espaço é aglutinador, esse entre e sai é importante, porque ele faz [com] que haja
uma identidade na sociedade como um todo deste território aqui, que vem e conversa, veja
o quanto ele é convergente para a qualidade ambiental do território de tal forma que
vocês acolhem estas propostas, muitas vezes essa pessoa, pode ser uma pessoa ativa no
grupo como ela também pode ser uma pessoa que veio trazer uma questão ao grupo.
(Diário de campo)

Apesar dessas flutuações, verificou-se um núcleo de pessoas que está presente em
quase todas as reuniões, raramente falta e, quando acontece, sempre justifica a ausência.
Foram identificadas 15 pessoas, sendo 7 da sociedade civil e 8 servidores públicos, faixa
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

A Q U I N T A A M B I E N T A L : R E S U L T A D O S E D I S C U S S Õ E S | 121

etária entre 40 e 75. Dentre estes está a coordenadora do grupo, que raramente falta à reunião.
No período da pesquisa, somente em três reuniões não estava presente, delegando a função a
outro participante do núcleo.
Os participantes se autodenominam como um grupo autônomo e independente. Não
possui orçamento específico, estrutura física ou patrimônio. Os custos são rateados pelos
participantes, principalmente do núcleo, e o trabalho é voluntário. Em alguns momentos
obtiveram apoio da Subprefeitura do Jaçanã/Tremembé e em outros não, o que será explorado
no próximo item.
Olson (2015), em seu estudo sobre grupos sociais e a lógica da ação coletiva, explica
que os grupos se formam quando o ganho da ação coletiva é maior ou melhor que a
individual. Ocorre quando um certo número de indivíduos compartilham um simples
propósito ou objetivo, e a ação individual independente ou não terá condições de promover
esse interesse comum de forma alguma, ou não será capaz de promovê-lo adequadamente.
Para o autor, todo grupo tem seu interesse, no entanto cada indivíduo também tem interesses
puramente individuais, diferentes dos interesses dos outros membros do mesmo grupo. A
combinação destes interesses leva a maior competitividade.
A “Quinta Ambiental” teve início em 2007, por iniciativa da supervisora da limpeza
pública da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé27. De acordo com a Lei nº 13.682/03, a
Supervisão Técnica de Limpeza Pública compreende as unidades de áreas verdes, varrição, e
manutenção. O convite para assumir a supervisão se deu devido ao Projeto Linha Verde, que é
a visualização e comunicação visual da área de proteção da Serra da Cantareira, por meio de
totens e sinalização visual. A intenção do Subprefeito da época foi trazer uma gestora focada

27 Blog Zona Norte. Portal Jornalístico privado que acompanha eventos, reuniões com reportagens, cobertura
fotográfica e filmagens, mostrando problemas nos bairros e as novidades/melhorias da região norte de São Paulo.
[Informação obtida em: <http://blogzonanorte.com.br>, acesso em: 09 fev 2015].
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na gestão de áreas verdes. No entanto, segundo a supervisora, nesta estrutura, de limpeza
pública, a questão da área verde fica relegada à poda e varrição, com ausência de uma política
de utilização que priorize a ampliação e manutenção das áreas verdes do município. Ao
assumir o cargo, percebe-se dificuldade da inserção da sustentabilidade na administração local
e a necessidade de ampliar as ações da supervisão.
A supervisão de limpeza pública dentro da estrutura da subprefeitura é complicada porque
ela trata áreas verdes dentro de limpeza pública, tudo errado porque perde até a questão
do conceito. Eu comecei a trabalhar (...), quando eu entrei o serviço de áreas verdes era
um serviço de poda de árvore, muita remoção e nenhum plantio, a subprefeitura esse ano
tinha plantado duas árvores.
Outra dificuldade foi que a equipe disponível não era capacitada para essa nova
abordagem, surgindo a necessidade de um curso focado em poda e jardinagem. Foi
durante este curso que as articulações no território com a comunidade se iniciaram.
Nossas praças foram nosso campo experimental, então a gente ia pras praças públicas e
lá tinha aula expositiva, subia nas árvores, fazia poda, enfim. (...) Nesse meio tempo a
gente foi conhecendo as pessoas, porque as pessoas se aproximam, quando a gente vai pra
rua, (...) as pessoas falam: vocês são daonde? Tão fazendo o quê? (...)nada disso, a gente
foi percebendo as pessoas e foi indo, aí conhecemos plantadores de árvore que vinham nos
procurar e aí fomos fazendo uma gama de pessoas, trabalhávamos com portas abertas,
coisa que a subprefeitura depois acabou fechando, mas as pessoas entravam e saíam e
cada um que ia pedir um serviço a gente estabelecia um diálogo de reconhecimento do
território, como ela poderia funcionar ali. (...) E aí que começa a Quinta, sem a gente
saber, porque a gente vai conversando, vai conversando e aí a gente começa a sair,
porque as pessoas convidam: conhece o coletivo da Sabesp? Conhece o coletivo da
Agenda 21? Conhece, vamos lá (...), à noite, de sábado, a gente vai indo e vai conhecendo,
discutindo o meio ambiente da região. (...) Conclusão, abrimos o leque para conversar
com as pessoas, elas começaram a vir e a gente começou a estabelecer um horário para
conversar, então vem aqui, Quinta de manhã, vai conversando, começamos a conversar e
fazer a troca. Você não saia de lá pedindo uma árvore sem entender o que a árvore
significa para aquele ecossistema e o que você podia fazer na sua região. Isso aconteceu,
esses encontros começaram a acontecer de forma sistemática, toda quinta-feira...
[coordenadora do NAG].
Por esses relatos, entende-se o processo coletivo de formação da “Quinta Ambiental”.
No entanto, o que motivou cada um a estar naquele espaço? Para responder a essa indagação,
realizou-se, no dia 27 de fevereiro de 2015, uma reunião com os participantes para que cada
um pudesse contar a sua história e motivação em participar das reuniões da “Quinta
Ambiental”. Na reunião, havia 14 participantes, sendo 8 servidores públicos, 6 moradores da
região e 1 estudante.
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

A Q U I N T A A M B I E N T A L : R E S U L T A D O S E D I S C U S S Õ E S | 123

As respostas, no geral, têm relação ao que já foi observado em outros estudos sobre
participação (WENDHAUSEN, 2006; CEZARE, 2009; VENDRAMINI, 2010; RAMOS et
al., 2012). Os servidores públicos participam, por questões de trabalho, e a comunidade
participa por um problema, muitas vezes pontual, que o indivíduo ou a associação teria que
resolver. O diferencial aqui é que esse espaço não é institucionalizado ou legalmente formal,
ou seja, não existe obrigatoriedade de participação.
Começou a ter alguns óbitos de leptospirose e queria entender a situação e cheguei no
Cades JT e acabei conhecendo a Quinta e fiquei. [funcionária da SUVIS Jaçanã].
Entre os servidores públicos, uma fala merece destaque, pois revela a consciência de
que o servidor é um cidadão, ou seja, pertence à comunidade, não é um ser isolado ao mundo.
Essa visão é importante nesses espaços coletivos de multi-atores, pois a visão contrária marca
os lugares opostos sobre a mesa e catalisa os conflitos. Ao entender que eu faço parte do
mesmo universo do outro, com os mesmos problemas e pontecialidades semelhates para
resolvê-los, o diálogo se torna mais propício.
...Estou muito satisfeito de participar disso e aprendendo mais, aprendendo como pessoa e
levando para a minha comunidade como munícipe, moro no Jardim Labitary e não tem
nada, as pessoas continuam jogando o lixo na rua e em qualquer lugar, então quero
aprender junto com essa mesa para poder levar para a minha comunidade. [funcionário
do NAG].
Dos membros que são moradores da região, 4 são de associações e 1 é membro do
CADES JT. Dos que fazem parte de associação, todos responderam que a motivação de
participar de um grupo como a “Quinta Ambiental” era a necessidade de conhecer a região e
os processos administrativos para expandir a atuação da associação. O membro do CADES JT
foi motivado pela resolução de um problema pontual, um buraco na rua que ele mora, que ele
não conseguia resolver sozinho.
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Atendo 300 familias28 e como a gente ajuda mãe que trabalha e mãe usuária de droga. A
gente acaba ajudando as crianças. Também sou conselheira de saúde do Hospital São
Luiz (Gonzaga). A gente sempre procura informação para ajudar e, aí, conheci a
[coordenadora do grupo], e comecei a ir na Quinta. É um apoio para que a gente possa
passar a informação para a população.
...cheguei com as minhas próprias pernas dentro da subprefeitura procurando outros
movimentos, comecei a seguir a Ipê por aí, ouvi-la, tal. Vi que [é] uma pessoa que tem
vontade de fazer essa coisa acontecer, [o] que lamentavelmente nossos homens do
organismo que produzem nosso sistema não permite que a coisa caminhe da maneira que
tem que caminhar, enfim. No começo estávamos afoitos a fim de melhorar as questões da
associação, aí começamos ver que a coisa é um pouco maior, vimos que há necessidade
não só do meu pedacinho, e assim a região toda precisa se desenvolver socialmente,
muitas pensam só na habitação, só em construir, construir e ficamos como estamos, sem
água. [morador da região]
Conheci a Quinta ambiental e fui pro CADES29 por uma necessidade da rua [em] que eu
moro. Precisava fazer um recapeamento e não dava certo, recorri a todos os setores,
inclusive à subprefeitura. Acabei tendo alguns debates com o subprefeito da época, (..). de
lá eu ouvi falar na Quinta Ambiental, então eu fui numa das primeiras reuniões,... e me
identifiquei, consegui resolver o problema da minha rua. E aí falei vamos abraçar essa
causa ambiental, inclusive meu filho é biólogo também, então vou pra esse caminho. Daí
surgiu a oportunidade de ser conselheiro do CADES e presentearam com o cargo de
secretário do CADES. Gosto da atividade, embora sou autônomo e às vezes, impacta e fica
difícil de conciliar as coisas. [secretário do CADES]
A atuação que os indivíduos experimentam a partir desses debates é nova. Até então
esses indivíduos atuavam de maneira independente no território. A partir da formação de um

28 Atende as famílias pelo Projeto Vivaleite. É um programa do Governo do Estado de São Paulo, criado 1995,
que distribui 15 litros de leite por mês, para crianças e idosos em situação de insegurança alimentar e
vulnerabilidade social. Na Capital e Grande São Paulo, a distribuição é feita por meio de 2.187 entidades. No
interior, são 2.040 pontos de entrega em 606 municípios atendidos.
Entidades que fazem parte do programa nos Distritos de Jaçanã/Tremembé: Associação de moradores do Jardim
Flor de Maio (Jardim Flor de Maio), Associação Mount Blue 3.000 (Jova Rural), Ass. de mulheres amigas de
Jova Rural (Jova rural), Associação filantrópica de assistência humana (Jova rural), Associação Mutirão do
Pobre (Jardim Filhos da Terra), Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam (Horto Florestal) Associação Amigos
de Vl. Zilda e Pq. Casa de Pedra (Vila Zilda), Associação Amigos de Vila Albertina (Vila Albertina), Ass.
Moradores do Jd. Filhos da Terra (Jardim Filhos da Terra), Associação Recanto Verde (Recanto Verde), Soc.
Amigos do Jd. Sorriso (Vila Zilda), Centro comunitário de saúde do Jardim das Pedras e imediações ccs/jpi
(Jardim das Pedras), Associação caminhando para um futuro melhor (Jardim Francisco Mendes), Ass.
Comunitária Raio de Cristal (Jardim Filhos da Terra), Associação O Bom Samaritano Misericordioso (Jardim
Fontalis). Movimento habitacional Mutirão do Futuro (Parque Edu Chaves), Casa David Tabernáculo (Vila
Airosa), Associação de mulheres em ação da Vila Queiroz II (Parque Casa de Pedra) União de pais Vila Nova
Galvão (Vila Nova Galvão), Associação Comunidade Esportiva afrobrasileira e cultura felicidade real (Vila
Nova Galvão). [Informação obtida em: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/ portal.php/vivaleite>,
acesso em: 28 ago 2016]
29

Referência ao Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz do
Jaçanã/Tremebé.
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grupo, isso muda. Havia a oportunidade de potencializar as ações, aumentar a publicização,
trocar informações e obter suporte do poder público, representado por alguns servidores.
Pela associação dos fatores descritos, sem que ninguém esperasse, a busca de algumas
pessoas por um lugar de convivência e com maior diálogo com a administração pública,
tornou-se a “Quinta Ambiental”, tendo como principal liderança a Supervisora de Limpeza
Pública, na época, no exercício da coordenação do grupo.
Diante destas falas percebe-se que era um momento em que vários fatores aconteciam
ao mesmo tempo e que favoreceram a construção de um espaço de diálogo e troca de saber:
havia um subprefeito sensível às questões ambientais que deu autonomia para a supervisora
desenvolver o trabalho de forma mais independente; uma servidora pública que entendia que a
área verde não pode ser restrita à limpeza com necessidade de planejamnento e política de
ampliação de áreas e manunteção das existentes, de forma aberta ao coletivo; associações que
perceberam que devido às características geográficas e naturais do território, para poderem
ampliar sua atuação, deveriam inserir as questões ambientais em suas ações.
As narrativas demonstram que tais fatores convergiram para um ambiente de
reconhecimento de pares no território com histórias de vida diferentes, mas com barreiras,
dificuldades, desejos e anseios semelhantes. Atores, muitas vezes, de lados opostos da mesa,
como servidor público e comunidade, que, ao se conhecerem e trocarem experiências, viram
seus caminhos se tornarem mais próximos.
A figura 55 ilustra as instituições que participam das reuniões da “Quinta Ambiental”.
A assiduidade, ou seja, frequência, regularidade, envolvimento e comprometimento, está
representada pela cor e pela distância. Assim os mais assíduos são os que estão mais próximos
ao logo e na cor verde; os intermediários são aqueles que participam das reuniões com uma
regularidade considerável e o envolvimento são em algumas atividades (cor laranja); os mais
distantes do logo, na cor roxa, são aquelas instituições que comparecem em eventos ou
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quando convidados e não possuem envolvimento nas atividades cotidianas do grupo. Já as
instituições em azul não participam da reunião, comparecem em eventos ou mesa de debate
quando convidados ou quando há solicitação de esclarecimento sobre alguma ação no
território.

Figura 55: Instituições que participam das reuniões e eventos da “Quinta Ambiental”.
Fonte: Elaborada pela autora com base nas listas de presença entre 2012 e 2015.
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Cabe destacar a importância da coordenadora na identificação e articulação das
instituições que atuam no território e que possuem relação com os problemas e soluções da
região, atuando como interlocutora entre Estado e sociedade e mediando conflitos como
forma de gestão.
Andion (2012) entende que os gestores públicos na atualidade não têm apenas papel
de decidir sobre as melhores políticas e conduzir sua implementação, e sim, estabelecer laços
de confiança, interagindo com diversos grupos de interesses com a finalidade da construção
dos interesses gerais. Para o autor os servidores estão lidando cada vez mais com processos de
coprodução dos bens públicos e precisam desenvolver outras habilidades e competências para
além daquelas tradicionais da gerência, como: educar para cidadania e promover a
participação na esfera pública; ouvir as demandas dos cidadãos, estimular o debate e articular
os diferentes interesses; mediar interesses individuais e coletivos na busca do interesse
público por meio de diálogo, debate, deliberação ou discurso.
Para Serva (2012), sair do lugar comum é uma atitude que exige considerável abertura
dos gestores públicos, exige, entre outros atributos, conhecer e articular as diferentes
racionalidades, aprendendo continuamente a criá-las, avaliá-las e inseri-las, no curso da ação
para uma gestão pública renovada e permanentemente aberta à racionalidade do gestor
público.
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5.2.2. Os locais de reuniões

As reuniões da “Quinta Ambiental” acontecem semanalmente às quintas-feiras das
10h00 às 12h00. Por não possui endereço fixo, as reuniões ocorrem em lugar cedido pela
Subprefeitura ou por alguma entidade social ou instituição governamental. Ao longo de sua
existência, a “Quinta Ambiental” se reuniu em 12 locais diferentes.
1. Sede da subprefeitura do Jaçanã/Tremembé
2. Sede da Defesa Civil da Subprefeitura do Jaçanã/Tremembé
3. Sede da subprefeitura do Jaçanã/Tremembé
4. Sala de velório do Hospital São Luiz Gonzaga
5. Igreja Evangélica no Jaçanã.
6. Igreja católica na Vila Allbertina
7. Associação amigos do Tremembé
8. Associação Amigos da Vila Albertina
9. CPO da Subprefeitura
10. Casa dos Conselhos Lions
11. NAG
12. Associação Amigos Vila Albertina
13. Casa de Cultura Tremembé

Durante o período de observação das reuniões, foi possível acompanhar a mudança
para quatro locais diferentes, que serão descritos a seguir.
No inicío da observação participante, as reuniões aconteciam na Casa dos Conselhos,
lugar sedido à Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé pelo Rotary Clube Tremembé, localizado
na Rua Dr. José Vicente, 228, transversal à Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo (um
dos eixos principais da região), na qual circula a maioria das linhas de ônibus da região. O
espaço é uma construção com um único pavimento, sua entrada é uma rampa que acomoda
um único carro (figura 56), ao entrar, à direita, há um escritório, onde está alocada a secretaria
do Conselho Participativo do Jaçanã/Tremembé e, à esquerda, um salão com cadeiras em
forma de auditório, com capacidade em torno de 100 pessoas, e uma mesa de madeira à
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frente, com uma copa. O local possui conforto térmico agradável e, em dias de muito calor, há
ventiladores nas laterais que são ligados. O espaço foi disponibilizado pela Subprefeitura para
as reuniões de coletivos ligados a ela30, sendo concedido também à “Quinta Ambiental”.

Figura 56: Casa dos Conselhos – entrada.
Fonte: Autora em setembro de 2016.

As reuniões da “Quinta Ambiental” acontecem no auditório em torno de uma mesa de
madeira. Quem possui a chave do local é o secretário do CPM, que geralmente chega primeiro
para abrir o espaço; quando não pode comparecer à reunião, solicita que a Subprefeitura abra
o local. As pessoas começam a chegar por volta das 9h30, conforme vão chegando ajudam no
preparo e na organização do café (café preto, água e bolacha) e na disposição das cadeiras em

30 CPM – Conselho Municipal Participativo; CADES Regional – Conselho de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz Jaçanã/Tremembé; Conselho de Segurança; Comitê da Dengue;
Reunião do poder local; Audiências Públicas.
Mudança do clima e clima de mudança

| Juliana Pellegrini Cezare

130 | A Q U I N T A A M B I E N T A L : R E S U L T A D O S E D I S C U S S Õ E S

torno da mesa. O café, água e bolachas são disponibilizados pelo CPM que são custeados pela
Subprefeitura.
A coordenadora do grupo geralmente é uma das primeiras a chegar e a ordem de início
da reunião sempre é dada por ela. Na maioria das reuniões a coordenadora senta no centro da
mesa e os demais se acomodam de forma aleatória (figuras 57 e 58).

Figuras 57 e 58: Reunião da “Quinta Ambiental” , no dia 09 de abril de 2015 (esq.) e 23 de
abril de 2015 (dir.).
Fonte: autora.

A mudança para o segundo lugar, durante o período da pesquisa, ocorreu após o
Encontro do Dia Mundial do Meio Ambiente (Apêndice 1), realizado dia 03 de junho de
2015, no Núcleo Avançado de Gestão – NAG. O evento, além do conteúdo da programação,
teve a finalidade de apresentar o espaço à comunidade e construir carta compromisso do
grupo (Anexo 2). Durante o evento, um participante das reuniões da “Quinta Ambiental”
propôs que mudassem as reuniões para o NAG, tendo em vista que este era considerando uma
conquista do grupo.
O NAG foi proposto pela Supervisora de Limpeza Pública com a finalidade de trazer
para a gestão local a questão do planejamento de áreas verdes de forma participativa
promovendo a educação ambiental e a formação da cidadania para sustentabilidade.
Segundo a portaria 68/SVMA.G/2014, o NAG deverá articular ações de proteção
ambiental, educação ambiental e de melhoria da biodiversidade local, bem como desenvolver
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ações relativas à fiscalização, educação ambiental, implantação, manutenção e gestão de
componentes do sistema de áreas verdes.
Na quinta-feira seguinte ao Encontro, as reuniões da “Quinta Ambiental” passaram a
ser no NAG, localizado na Rua Conchita, 265/267. É uma transversal da Avenida Luiz Carlos
Gentile de Laet, e só passa uma linha de ônibus, que vem de Santana e passa pela Av. Maria
Amália Lopes de Azevedo, sendo o intervalo entre um ônibus e outro em torno de 30 minutos.
O NAG está localizado no final da rua, sendo esta sem saída. É uma área pública municipal
livre verde, cercada, com 4.800m², sendo 240m² de área construída. A entrada pode ser por
dois portões (figura 59), que são as laterais do prédio principal, com único pavimento com 4
ambientes – sala de reunião, área administrativa, cozinha e banheiros.

Figura 59: Faixa da frente do Núcleo Avançado de Gestão.
Fonte: Autora.
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Ao entrar pelo portão esquerdo, ao lado direito, fica o prédio, horta comunitária e uma
entrada para a administração e, ao lado esquerdo, o bosque, onde são realizadas as reuniões,
quando o tempo permite (figuras 60 e 61).

Figuras 60 e 61: Bosque (esq.) e horta comunitária e entrada da administração (dir.).
Fonte: Autora.

Ao entrar pelo portão direito, a sua esquerda, encontra-se o prédio com uma entrada
para a administração por uma ante-sala, com uma estante com documentos e livros para
consulta, mesa de reunião, uma mesa de computador e acesso à administração. Continuando
no corredor do lado esquerdo, localiza-se uma estufa e platôs para acomodação de mudas
(figuras 62 e 63). Ao fundo, o terreno apresenta um declive sendo que, no topo, se encontra
uma sementeira.
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Figuras 62 e 63: Estufa – curso de horta para famílias assistidas pelo CRAS Tremembé (esq.)
e platô de mudas – sarau cultural do encontro do dia mundial do meio ambiente (dir.).
Fonte: Autora.

A dificuldade de acesso teve impacto pequeno na frequência dos participantes, pois foi
estabelecendo um sistema de caronas com aqueles que iam de automóvel. No entanto, um dos
participantes da SUVIS, devido à distância e horário, não pode mais participar das reuniões, o
que significou uma perda na qualidade da discussão devido ao fato de este participante
conhecer bem o território e os problemas tanto de saúde como os sociambientais. Os
participantes com maior frequência de participação continuaram a participar no novo local.
As reuniões no NAG são realizadas em dois ambientes dependendo do tempo, se não
estiver chovendo e sem frio intenso, as reuniões são feitas na área do bosque em volta de uma
mesa de madeira e com cadeiras de plástico brancas (cedidas pelo CPM), caso contrário as
reuniões são realizadas na parte da administração, sem mesa e as cadeiras da sala da
administração são dispostas em círculo ficando no centro dois troncos de árvores, que vieram
das podas das árvores do local e que servem como mesa de centro (figuras 64 e 65). O café
preto é disponibilizado pela Subprefeitura e as bolachas são rateadas pelos participantes da
“Quinta Ambiental”. As pessoas chegavam por volta das 9h30 e geralmente concentravam-se
na cozinha enquanto um funcionário do NAG fazia o café. Os assuntos eram diversos, desde
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da vida privada de cada um até algum acontecimento na comunidade ou na política tanto do
município como do país como todo.

Figuras 64 e 65: Reunião no Bosque (esq.) e Reunião na administração (dir.).
Fonte: Autora.

Com a mudança das reuniões da “Quinta Ambiental” para o NAG as pautas com o
tempo foram alinhando-se até serem uma única, isso ocorreu devido ao ambiente ter se
tornado um espaço de convivência com a interação das pessoas para além das reuniões.
Muitos participantes acabavam almoçando no Núcleo ou se encontravam em outros dias da
semana, auxiliando no planejamento e execução de algumas atividades tanto do NAG quanto
da “Quinta Ambiental”, como por exemplo os cursos de hortas caseiras para as famílias
assistidas pelo CRAS Tremembé, que era atividade do NAG e o 4º Encontro Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável, que é atividade da “Quinta Ambiental”, que passaram a ser
planejadas e executadas de forma conjunta. Isto gerou tanto pontos positivos como negativos.
O ponto positivo foi que as discussões e demandas levantadas nas reuniões foram
sendo inseridas no cotidiano da administração do NAG, formando uma nova forma de gestão
e de política pública no território. Tal como afirmado por Castro et al. (1999), a participação
como vontade política para operar transformações necessárias à melhoria na qualidade de
vida. Os autores entendem como vontade política o desejo de uma determinada autoridade
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político-administrativa de promover as alterações de rumo do mesmo processo. Ou seja, é
necessário um Estado capacitado e responsável por planejar estratégias de desenvolvimento
sustentável, com a participação da comunidade no processo decisório, promovendo mudanças
estruturais na sociedade, e deixando emergir os conflitos e contradições que lhe são inerentes.
Arnstein (1969) considera que participação cidadã constitui um sinônimo para poder
do cidadão. É a redistribuição do poder que permite aos cidadãos excluídos dos processos
políticos e econômicos a oportunidade de deliberar sobre o futuro da sociedade. Para a autora
existe uma diferença fundamental entre participação vazia e a disposição de poder real para
influenciar os resultados do processo. A participação vazia mantém o status quo, na medida
em que, sem redistribuição de poder, permite àqueles que decidem argumentar que todos os
lados foram ouvidos, mas beneficiar apenas a alguns. Enquanto que a distribuição do poder
permite que os cidadãos negociem de igual para igual com aqueles que tradicionalmente
detêm o poder. Conclui ainda que nem os cidadãos nem os detentores do poder constituem
blocos homogêneos, cada grupo possui diferentes pontos de vista, divergências, interesses
encobertos que competem entre si e divisões em subgrupos.
Caccia-Bava (2001) afrma que é necessária uma mudança radical na forma de
governar, há necessidade de impulsionar a regulação social e política mais solidária e
participativa, reconstruindo e ampliando o espaço público e a legitimidade do mandato
político, a fim de incorporar a participação popular efetiva nos governos.
Por outro lado, o Subprefeito e o Secretário do Verde e do Meio Ambiente, da época,
contrários à forma como o NAG estava conduzindo a gestão, em abril de 2016, ordenaram o
fechamento do núcleo. O CADES, articulado com os participantes da “Quinta Ambiental”,
encaminhou carta pedindo justificativa e eventuais providências, tanto para a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente quanto para a Subprefeitura, além de reuniões com as duas instâncias
(Anexo 3). O local foi cedido à Guarda Metropolitana Ambiental e, até o momento do final
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desta tese, o funcionamento do NAG em outro local não foi resolvido. Com o NAG fechado,
as reuniões da “Quinta Ambiental” ficaram sem local definido.
Desse modo, as reuniões da “Quinta Ambiental” foram interrompidas até o mês de
junho, retornando em novo local, cedido pela Associação Amigos da Vila Albertina,
localizado na Rua Frederico Stebam, 182. O espaço é um terreno, utilizado também pela
Escola de Samba Vila Albertina, com um galpão, onde é distribuído leite para as famílias pelo
Programa Viva Leite e depósito de materiais encaminhados à reciclagem. Apesar de o local
não possuir sala de reunião, a Associação acolheu as reuniões de forma hospitaleira e
agradável, improvisando um espaço coberto com uma lona, cadeiras dispostas em círculos,
café, chá, pães e bolachas. Houve somente duas reuniões neste local (figura 66).

Figuras 66: Reunião da “Quinta Ambiental” na Associação Amigos da Vila Albertina.
Fonte: Autora.

O novo gestor da Casa de Cultura do Tremembé, localizada na Av. Maria Amália
Lopes de Azevedo, 190 (figura 67), soube da situação do NAG em um evento na Associação
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Multirão do Pobre e encaminhou convite para a coordenadora do grupo para realizar as
reuniões na Casa de Cultura. Assim, desde final de junho até o momento de término desta
tese, as reuniões da “Quinta Ambiental” estão acontecendo neste local. A Casa de Cultura do
Tremembé é ligada à Secretaria Municipal de Cultura e gerida por um agente comunitário
cultural31 eleito por voto popular via site da secretaria, oferece vários cursos e oficinas à
população, como teatro, danças, artesanato entre outros. Foi disponibilizada uma sala e são
colocadas cadeiras plásticas dispostas em círculo. Quando o tempo está favorável, as reuniões
são realizadas no pátio (figuras 68 e 69).

Figura 67: Faixada da Casa de Cultura Tremembé.
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo32.

31 O Agente Comunitário de Cultura é aquele que, de forma individual ou vinculado a um grupo/coletivo/rede,
desenvolve, entre outras ações, processos de criação e produção culturais. O cadastramento deste agente é feito
por meio de edital, e os agentes aceitos recebem apoio financeiro, por meio de bolsas, priorizando aqueles com
menores condições socioeconômicas e residentes em áreas com menor oferta de serviços e equipamentos
culturais.
[informação
obtida
em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/cidadania_cultural/index.php?p=20399>, acesso em:
25 set 2016].
32 Reportagem do dia 08 de setembro de 2015. [Informação obtida em: <http://saopaulo.estadao.com.br/noticias/geral,casa-de-cultura-tremembe-um-endereco--varias-historias,1758471>, acesso
em: 25 set 2016].
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Figuras 68 e 69: Sala (esq.) e pátio (dir.) da Casa de Cultura do Tremembé.
Fonte: Autora.

Mesmo com dificuldades, constante mudança de local, o grupo continua se reunindo.
O fluxo alternado de pessoas no grupo pode ser visto como ponto forte para enfrentar tais
momentos, assim como a comunicação via email. O primeiro permite que as pessoas que
desanimam com esses fatos tenham tempo de pausa e retornem quando estiverem estimuladas
novamente, enquanto os que se sentem desafiados em situações negativas continuam a tocar o
grupo. O segundo permite que todos que já participaram de alguma reunião recebam as
informações do grupo e a atualização do local da reunião.
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5.2.3 Fluxo de Informação e Condições de Aprendizagem

No início, as reuniões eram de orientações e busca por informações, conforme as
pessoas foram se conhecendo e convivendo toda a semana, começaram a refletir a
necessidade de reconhecer o território, ou seja, os problemas, os agentes sociais33 e as
possíveis soluções (ações e políticas públicas). As reuniões passaram a ser pautadas pelo
mapeamento da região e questões prioritárias por meio de levantamento de informações e
envolvimentos com a Universidade.
A Quinta, ..., ela é uma manancial de informações, tudo que acontece na região, os
munícipes participam da Quinta Ambiental, eles trazem para esse manancial de
informações. Como a gente pode viabilizar essas demandas? Quais os órgãos
institucionalizados, legalmente que pode dar voz a essas demandas? Então essa Quinta
Ambiental é um bloco de informações, alimenta o CADES regional que através da sua
autonomia encaminha sua demanda, por outro lado, esse mesmo bloco ou outros blocos de
informações migram e alimentam também o NAG, que pega essas informações e
viabilizam a implementação, concretiza a demanda. Outra parte de informações vai para o
CPM, que também é uma instituição legalmente organizada, que tomam as medidas
necessárias também, concretizam também. Então nós temos o manancial de informações,
que é a Quinta Ambiental que coleta espontaneamente isso aí e todo mundo já sabem que
não é um foco de informações que se perde ao longo do tempo, essas informações
realmente caminham e coincidentemente ocorre do CADES e do CPM encaminhar o
mesmo assunto em canais diferentes. [secretário do CADES]
Eu participo do conselho de segurança e quando surge problemas de invasão por exemplo,
a gente fala para levar na Quinta, porque esse reservatório, no bom sentido porque não é
um reservatório que fica perdido no tempo, é um manancial de informações onde é
possível dar destino, então na Quinta Ambiental tem tal demanda, o que precisa fazer? Ah
precisa ter um CADES forte na região, então vamos montar o CADES. Essa demanda só o
CADES não dá conta, então vamos trazer o NAG. Porque o NAG é governamental, ele tem
força para mandar a questão pra frente. [secretário do CADES]

33 Agentes sociais são grupos, movimentos, órgãos públicos, organizações sociais, entidades, associações,
(impressa; empresa ou imprensa?), instituições diversas, que se relacionam direta ou indiretamente com a(s)
causa(s) do problema. Para promover a resolução de problemas e quais agentes devem ser acionados, é
necessário saber quais agentes sociais atuam no território, onde estão e quais as relações entre si e com o
problema. (Curso Formação Socioambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
[Informação
obtida
em:
<http://sigamweb01.eastus2.cloudapp.azure.com/sigam3/Default.aspx?idPagina=13234>, acesso em: 10 nov 15].
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É importante nós conversarmos e nos reunimos e escolher uma pessoa pra falar, porque
você chega orquestrando com uma linha só e brigamos melhor. [secretário do CPM]
Esse é um dos nossos objetivos, fortalecer os conselhos para conseguirmos participar de
fato da política e cobrar do executivo o planejamento. [coordenadora da “Quinta
Ambiental”]
As falas demonstram como a “Quinta Ambiental” se constituiu em espaço onde as
pessoas aprendem, refletem e trocam conhecimentos. Como resultado destes encontros
ocorreu a sistematização de diferentes informações, organização de ideias e propostas, o que
facilitou a concretização das prioridades definidas pelo grupo, na medida em que se coloca em
vários canais institucionais a mesma demanda.
As reuniões da “Quinta Ambiental” são pautadas pelas demandas que cada pessoa
participante leva, portanto, os assuntos são variados, podendo mudar o foco da discussão
dependendo dos participantes presentes. Ao mesmo tempo, o grupo possui linha de ação bem
definida, conforme a fala abaixo:
A gente tem que assumir que a área verde é o nosso objetivo maior. A Gestão no JT parte
da gestão de áreas verdes. [coordenadora da “Quinta Ambiental”]
Desse modo, as pautas são embasadas tanto pela questão das áreas verdes quanto pelos
temas correlatos como ocupações irregulares, desmatamento, arborização, saúde, resíduos
sólidos e recursos hídricos, planejamento, entre outros. Quando há momentos políticos
importantes, como os processos de revisão do Plano Diretor Estratégico, da Lei de Uso e
Ocupação do Solo e do Plano Regional, ocorridos no período da pesquisa, por exemplo, as
pautas são direcionadas para a construção das propostas a serem encaminhadas por escrito nas
audiências públicas e nos canais abertos pelo executivo e legislativo (Anexos 4 e 5).
A tabela 5 demonstra os temas que pautaram as reuniões, durante o período observado,
por frequência de ocorrência (número de reuniões em que o assunto apareceu) da maior para
menor, ou seja, o assunto mais discutido ao menos debatido.
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Tabela 5: Assuntos de reunião por ordem de ocorrência da maior para a menor.
Assuntos das reuniões da “Quinta Ambiental” por ordem de ocorrência da maior para a menor
1 Indicadores/Informação
2 Arborização
3 Invasões
4 Resíduos Sólidos
5 Trabalhos com a Universidade
6 Executivo
7 Coletivo
8 Rodoanel
9 Nascentes
10 Planejamento de Eventos da “Quinta Ambiental”
11 Curso de mídias sociais gratuítas
12 Lei de Uso e Ocupação
13 Mapa de Gestão da “Quinta Ambiental”
14 Legislativo
15 Defesa Animal
16 Programa Defesa das Águas
17 Saúde
18 Cultura
19 Fiscalização Ambiental
20 Audiências Públicas
21 Política Territorial
22 Polo de Educação Ambiental
23 Plano Municipal da Mata Atlântica
24 Desapropriação
25 Poder paralelo
26 Questão da mulher
27 Obra do coletor tronco da Sabesp
28 Segurança Alimentar
29 Fechamento do NAG

Fonte: Autora.
Quando as informações são insuficientes para a tomada de decisão, o grupo identifica
qual ou quais instituições são responsáveis pela questão e organizam mesa de debate para
sanar as dúvidas. Quando o assunto é mais simples, convidam algum representante para
participar na reunião. Nos últimos quatro anos, o grupo organiza um Encontro, entre outubro e
novembro, com a finalidade de discutir as ações realizadas ao longo do ano, como balanço, e
quais estratégias vão ser tomadas adiante. Quando há necessidade de conhecer o local, é
organizada uma visita pelo grupo.
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Um exemplo da dinâmica do grupo, foi a discussão da questão de resíduos sólidos e
dos pontos viciados existentes na região, como relatado na fala abaixo. Deste processo
resultou uma lista de 10 pontos prioritários (tabela 5) que foram encaminhados, por meio do
CADES e do CPM, para o executivo com propostas de revitalização. Posteriormente este
documento embasou a discussão do lugar para a instalação do ecoponto da região, que até o
momento não foi implementado e não há previsão de sua efetivação.
Na Quinta Ambiental o grupo chegou à conclusão [de] que seria necessário desenvolver
uma ação referente a descarte irregular de lixo, o que foi feito? Com base nas informações
de saúde da subprefeitura, foram definidos 10 pontos de análise. A Quinta Ambiental saiu,
visitando esses 10 pontos, tudo documentado, fotografado, e estas informações serviram
de base para o 1º Encontro. [secretário do CADES JT]
Tabela 6: Pontos de descarte irregulares de resíduo levantados pela “Quinta Ambiental”.
Pontos de descarte irregulares de resíduo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rua Antonio Simplicio na Vila Albertina,
Avenida Ushikichi Kamya (próximo ao supermercado X)
Avenida Ushikichi Kamya (debaixo do viaduto Fernão Dias)
Rua Josino Vieira de Góes
Avenida Nova Paulista
Estrada de furnas (próximo à Rua Planalto)
Cruzamento da Rua Bailão com a Rua da Chácara
Rua Mario Lago
Cruzamento da Rua Tereza Carreno com a Rua Manuel Vieira da Luz
Rua Albuquerque de Almeida

Fonte: Blog Zona Norte, reportagem do 11/02/2015.
Outro exemplo, ocorrido no período da pesquisa, foi a escolha do local para a
“Prefeitura no seu bairro”. Este projeto é uma ação integrada, que leva serviços voltados ao
cidadão, intervenções de zeladoria e políticas públicas para bairros mais distantes, somando
esforços com o governo local (Subprefeitura). “Com envolvimento de todas as secretarias
municipais, por 15 dias, serão intensificados serviços como limpeza de córregos, bocas de
lobo, operações Cata Bagulho e Tapa Buraco, além de podas de árvores e manutenções de
praças e parques. A região também receberá ações de desratização, melhorias na iluminação
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pública, limpeza de pontos de descarte irregular de entulhos e instalação de novas
sinalizações de trânsito” (SÃO PAULO – CIDADE, 2015).
Durante uma reunião do poder local com a participação da Vice-Prefeita, Nádia
Campeão, houve a discussão sobre o local do projeto “Prefeitura no seu bairro” que foi trazida
para ser debatida pela “Quinta Ambiental”. Optou-se pela localização no distrito do
Tremembé porque a sede da Subprefeitura é no Jaçanã.
A vice prefeita deixou bem claro que os critérios para a prefeitura no bairro tem que ser
um consenso. A proposta seria que cada conselheiro do CPM trazer suas demandas e
comparar para ver qual o melhor local (bairro). [secretário do CPM]
A gente tem o mapa de gestão, onde tem diversas variáveis, onde indica as áreas instáveis
da região. [servidor público – SUVIS]
O que a vice quer? Ela quer por visibilidade? Ela quer bairro onde está mais organizado,
onde já tem projeto? Ou ela quer ir em bairros onde não tem liderança e ela quer dar um
start na liderança?
Primeiro: O que ela entende de prefeitura no seu bairro?
Segundo: O que ela espera no território? Lugar mais organizado ou lugar desorganizado?
Ambientalmente sensível?
Terceiro: Sabendo disso, olhamos para o mapa. E aí o altruísmo tem que ser colocado na
mesa e escolher entre os piores, o pior. [coordenadora da Quinta]
O que caracteriza a região? São ocupações irregulares e por conta disso acarreta vários
problemas. [servidor público – SUVIS]
As falas acima mostram como a questão foi debatida. No final decidiram que o CPM
iria entrar em contato com a Subprefeitura para responder a tais questões. Em reunião
seguinte foi definido que o grupo faria visita em possíveis locais levantados pelo CPM para
definir o local, devido às características geográficas do distrito (diferentes declividades e
encostas), pois o local teria que atender às necessidades da prefeitura (área grande para
montagem de tendas, estacionamento dos ônibus de serviço e palco) e ser de fácil acesso para
a maioria dos moradores da região. A visita foi feita nos bairros: Recanto Verde, Jd. Corisco I
e II, Jd. Nova Brasil, Jd. São Joao III, Flor de Maio, Doze, Jd. Fontalis, Jd. Hebrom e ao
longo da Rua Ushikichi Kamiya. Depois da visita, chegou-se a três possíveis lugares e a
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escolha se deu em reunião do CPM JT. Tendo em vista que a sede se localiza no distrito de
Jaçanã, com fácil acesso aos seus moradores, optou-se por realizar a “Prefeitura no seu
bairro” no distrito do Tremembé porque muitos moradores da região não têm acesso fácil à
Subprefeitura.
Outra forma de estabelecer estratégia e encaminhar proposta é a parceria com a
Universidade. O relato abaixo mostra como a “Quinta Ambiental” tornou-se objeto de estudo
e espaço para o desenvolvimento de projetos empíricos (Apêndice 2):
Esse grupo vai ficando em evidência... Nesse meio tempo nós fomos descobertos pelo Prof.
Caio Boucinhas, que foi meu diretor na SVMA e que descobriu a Quinta pela internet
(blog Zn e Zn na linha) e ele veio nos procurar e convidamos ele pra uma reunião e ele
ficou encantado de saber que numa região existe as pessoas [que]se reúnem toda semana,
largam sua associação. Aí ele gostou e propôs que no curso de arquitetura e urbanismo da
FMU tivesse um tema que fosse a relação da participação popular pra construção de
planos e projetos da região. Que o arquiteto sentasse na prancheta sem sentar com as
pessoas e conhecesse a paisagem. Aí ele criou essa disciplina. A cada 6 meses, nós
recebemos uns 200 alunos, eles vêm e a gente se apresenta e apresentamos o território
para eles fazerem projetos paisagísticos.
O Caio falou da gente na FAU/USP para a Catarina e eles estavam interessados em fazer
essa mesma proposta para territórios vulneráveis e também criaram um disciplina de pósgraduação.
Recentemente a Profa. Sonia me convidou para uma apresentação de indicadores e falei
da Quinta. Quem narrou?
[Coordenadora da Quinta]

Atualmente alunos de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro
Universitário FIAMFAAM (antiga FMU) desenvolvem projetos de intervenção para áreas
periféricas de São Paulo, integrando desenho urbano, arquitetura e paisagismo em escala
setorial, por meio da disciplina “Projeto de Urbanismo e Paisagismo: áreas periféricas”,
ministrada pelos Professores Caio Boucinhas e Sylvia A. Dobry.
Alguns projetos, já finalizados, estão sendo implementados por meio das associações
de bairro que participam das reuniões da “Quinta Ambiental”, pois a maioria dos projetos
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desenvolvidos possuem custos baixos, demandam maior disponibilidade de tempo e mão de
obra. Pode-se exemplificar com o projeto de modelo ecológico para o Núcleo Avançado de
Gestão – NAG, localizado na Rua Conchita, 265, com a proposta de teto verde, cisterna e
jardim de chuva que poderiam ser replicados nas residências localizadas na zona de
amortecimento do Parque Estadual da Cantareira.
Alunos de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo - FAU/USP desenvolvem estudos sobre espaços livres públicos enquanto
territórios de sociabilidade e as relações entre as dimensões culturais e políticas, por meio da
disciplina “AUP5814 - Espaços Livres Públicos Coletivos Urbanos”, ministrada pelos
Professores Eugênio Fernandes Queiroga, Fabio Mariz Gonçalves e Maria Ângela Faggin
Pereira Leite. Os projetos embasaram a proposta feita pelo grupo para o processo de revisão
do Plano Regional e também está sendo colocado em prática o Projeto JT vai ao parque, por
iniciativa de algumas associações em conjunto com os alunos.
Outro trabalho desenvolvido com a Universidade foi a construção de indicadores de
sustentabilidade por alunos de pós-graduação da disciplina “HSA 5759 – Sistema de
Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável”, ministrada pelos Professores
Sonia Maria Viggiani Coutinho, Tadeu Fabrício Malheiros, Arlindo Philippi Jr., da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – FSP/USP (Apêndice 2). Os indicadores
estão norteando o Plano de Arborização do Jaçanã/Tremembé, que está sendo desenvolvido
em conjunto com o Conselho Gestor do Parque Estadual da Cantareira com o objetivo de
formar corredores ecológicos com espécies nativas da Mata Atlântica, permitindo o fluxo
genético e a manutenção do bioma.
Outra fonte de informação são eventos (palestra, encontros, seminário), fóruns,
participação em outros conselhos, audiências públicas, de que as pessoas participam, o que
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permite que elas tragam informativos ou socializem com o grupo o que foi discutido, além de
informativos recebidos no email da “Quinta Ambiental”.
Assim a “Quinta Ambiental” configura-se em espaço de construção coletiva e
aprendizado mútuo; na convivência as pessoas trocam experências e saberes e buscam, de
forma conjunta, soluções, modificam-se e caminham em direção a um objetivo comum.
...vou pegar o exemplo do (...), ele é uma pessoa que se transformou muito dentro do grupo
e transformou o grupo, porque ele vem com uma vocação, um propósito. Ele, a Nilda, e
que dentro do grupo começaram a interagir e que hoje ampliaram, hoje fazem discussão
outras do território e o Cido inclusive foi nosso conselheiro de meio ambiente que saiu
daqui e foi aée a estadual. [coordenadora]
Não tenho estudo, não leio, eu trabalho com a minha cabeça. Eu fico no meu radinho,
participo daqui e dos Conselhos. Moro [há] 55 anos no bairro, para político ir fazer
campanha no meu bairro, tem que pedir para mim porque se falar mentira, eu vou de casa
em casa desmentir. [moradora]

As falas ilustram o processo de educação informal, o vivenciar político do cotidiano na
transformação do coletivo, demonstram como a “Quinta Ambiental” configura-se em espaço
de transformação de valores baseados na sustentabilidade. Os debates são pautados, a todo
tempo, na garantia dos direitos básicos sociais, como moradia, saúde, educação e renda
conciliados com a manutenção do Bioma Mata Atlântica que oferece serviços ambientais, não
só para a região, como para o Município e Região Metropolitana como um todo.
A dinâmica do grupo e as interações com várias instituições e entidades, assim como o
fluxo de informação, foram importantes na geração de conhecimento que pautaram os
documentos encaminhados pelo grupo nos processos de revisão do Plano Diretor Estratégico,
Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Plano Região de Jaçanã/Tremembé (anexos 4
e 5), ampliando a atuação do grupo na política do Município (figura 70).
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Figura 70: Fluxo de informação da “Quinta Ambiental”.
Fonte: Autora.

5.3. RESULTADOS DA
POLÍTICAS PÚBLICAS

“QUINTA

AMBIENTAL”:

INFLUÊNCIA

NAS

A figura 71 demonstra uma síntese dos resultados encontrados e a influência da
“Quinta Ambiental” por meio da IAD Framework. Os resultados demonstram que a atuação
do grupo teve forte influência no Plano Diretor Estratégico ao inserir Fonte Gioconda, Sítio
dos Coqueiros e Santa Maria como parques de Borda da Cantareira com presença significativa
de nascentes que influenciam o sistema Cantareira de abastecimento de água. Dessa mesma
forma, ocorreu influência nas audiências do Plano Municipal da Mata Atlântica, na medida
em que o grupo grafou diversas áreas no bairro, como o Hospital São Luiz Gonzaga e o
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Hospital Geriátrico da Santa Casa, como remanescentes importantes do ponto de vista
ecológico, uma vez que configuram corredores ecológicos.
Dentro desta visão, está sendo elaborado pelo grupo um Plano de Arborização em
conjunto com técnico do Parque Estadual da Cantareira - PEC e do Instituto Florestal, com a
finalidade de identificar regiões com necessidades de arborização e áreas que podem
constituir corredores ecológicos com plantio de espécies nativas contribuindo, assim, com a
manutenção do bioma Mata Atlântica e diminuindo o efeito de borda no PEC. Os indicadores
desenvolvidos pela Faculdade de Saúde Pública serão utilizados como base no desenho destas
áreas verdes.
Outra influência foi a renovação dos colegiados ligados à Subprefeitura, importantes
na decisão local, como o CADES JT e o CPM JT. A maioria dos conselheiros do CPM JT
participam das reuniões da “Quinta Ambiental” e na última eleição do CADES todos os
eleitos são participantes. Isso demosntra o reconhecimento da população da região da “Quinta
Ambiental” como espaço importante nas decisões, contribuindo assim para a autonomia do
conselho e quebrando as tradições paternalistas.
Segundo Caccia-Bava (2001), a participação cidadã ainda é muito incipiente e restrita,
não se registrando de fato participação popular nas decisões, reflexo de uma cultura nacional
do exercício do poder pelas elites por meio de instituições políticas desenhadas para servir a
seus interesses e de um jogo democrático de representação que, com seus vícios, tem
garantido a continuidade destas mesmas elites nos governos. “O governante democrático vive
pois a contradição de buscar realizar objetivos de inclusão social operando uma máquina
administrativa estruturada para garantir privilégios para uns poucos e manter a maioria da
população como cidadãos de segunda categoria” (Op. Cit., p. 17).
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Figura 71: IAD Framework dos principais resultados.
Fonte: Autora.
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz
(Oração de São Francisco de Assis)
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Esta tese buscou analisar a dinâmica do grupo “Quinta Ambiental” e os arranjos
formados para a gestão do bem comum e como esse processo pode influenciar a mudança dos
indivíduos em suas percepções e valores para uma transformação da relação homem-natureza,
evidenciando possíveis reconfigurações da participação na atuação política.
Para tanto foi construído referencial teórico (Capítulos 2 e 3) e metodológico (Capítulo
4) que embasaram a análise e inferências dos dados obtidos na fase empírica (Capítulo 5). O
grupo “Quinta Ambiental” foi caracterizado do ponto de vista do território onde atua (item
5.1), assim como a dinãmica do grupo, as formas como os participantes se organizam e
planejam as ações do grupo (item 5.2) e os resultados alcançados até hoje pelo grupo (item
5.3).
A experiência de investigação etnográfica por meio da observação participante
possibilitou maior interação com os participantes das reuniões da “Quinta Ambiental” e
envolvimento na dinâmica do grupo, a ponto da participação ativa da pesquisadora no
planejamento e redação dos documentos citados no item 5.2.3 (anexos 3 e 4). A vivência real
junto ao grupo facilitou a compreensão do espaço público como promotor de transformações
sociais na busca de uma sociedade sustentável e a mudança na relação homem-natureza.
O grupo “Quinta Ambiental” se caracteriza como um espaço para participação de
qualquer indivíduo no debate das demandas locais. A frequência semanal das reuniões
proporciona a convivência, tornando possível o reconhecimento do outro no próprio indíviduo
e, portanto, ao se reconhecer no outro, há colaboração, compreensão, solidariedade e respeito,
como preconizados por autores como Paulo Freire e Leonardo Boff.
É neste reconhecimento que se possibilita a consciência de que o indíviduo é parte
integrante do meio em que vive e dos processos socioambientais, mudando, assim, suas
percepções e valores quanto à política e à cidadania no caminho de uma sociedade
sustentável.
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Pode-se verificar que a forma transversal na qual foram construídas as relações dos
participantes, envolvendo diferentes secretarias municipais e estaduais, instituições de ensino
e a comunidade, proporcionou ambiente de troca de saber e aprendizagem e a mudança na
percepção ambiental de tais grupos.
Pode-se observar, pelo lado do Estado, a busca pela legitimidade e, da comunidade,
maior visibilidade e credibilidade, na medida em que as ações sociais não podem ser
dissociadas da questão ambiental, principalmente na região onde a maioria da população
ocupa áreas ambientais sensíveis que deveriam estar preservadas e sem ocupação. Qualquer
política social esbarra na questão da legalidade imposta pelas leis ambientais.
Outro fator relevante, para a construção de um espaço promotor de tais mudanças, que
pode ser observado, foi o papel do gestor público, fundamental para o desenvolvimento da
ação coletiva. Muitas das informações obtidas e resultados alcançados só foram possíveis
porque a coordenação do grupo é realizada por um gestor público, o que possibilita o acesso a
informações nem sempre disponíveis à população, e o conhecimento dos caminhos que
facilitam a inserção das demandas no processo da política pública.
Também foi possível identificar as caracterísitcas necessárias ao gestor público na
condução de grupos sociais na ação pública:
a. ter visão sistêmica e atuação de forma transversal, articulando diversos
atores e secretarias para a questão ambiental;
b. saber trabalhar com a diversidade dos atores sociais, numa dinâmica de
mediação de conflito e cooperação;
c. mobilizar tanto atores sociais como servidores públicos na construção
do bem público; e
d. fortalecer a capacidade autônoma dos cidadãos nos diversos aspectos
da vida coletiva.
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Dessa maneira, infere-se que a cooperação entre estes diversos atores possibilitam
maior ganho para todos na administração do bem público, o que motiva a continuação das
reuniões mesmo frente às adversidades oriundas de mudanças políticas e de gestão. Percebese, assim, que os participantes assumem uma postura politizada para as questões ambientais
levando a discussão a diversos fóruns administrativos.
Com base nos resultados, um espaço público que possibilita o aprendizado e fomenta a
mudança de percepções e valores indivíduais pede: (1) a convivência; (2) a troca de saber; (3)
o respeito pela diversidade; (4) o gestor público comprometido com a gestão compartilhada; e
(5) as pessoas dispostas a ouvir e aprender com os outros.
Sendo assim, entende-se que as perguntas norteadoras desta pesquisa foram
respondidas e o objetivo atingido.
Apesar de a ação política da “Quinta Ambiental” limitar-se a uma região específica do
Município de São Paulo (remanescente do Bioma Mata Atlântica e zona de amortecimento), é
muito provável que os problemas enfrentados por esse grupo também ocorram em outras
regiões, tanto do próprio munícipio, quanto em outros, principalmente em áreas verdes, com
no caso das florestas urbanas e áreas de mananciais.
Assim, ao descrever a experiência da “Quinta Ambiental”, esta tese pode servir como
base para outras pesquisas e estudos sobre novas configurações de gestão pública para a
transformação da relação homem-natureza, fomentando a reflexão de uma educação e de uma
política socioambiental.
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1. MÚSICA - TREM DAS ONZE
Demônios da Garoa

Quais, quais, quais, quais, quais, quais
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Não posso ficar
Nem mais um minuto com você
Sinto muito, amor
Mas não pode ser
Moro em Jaçanã
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã
Não posso ficar
Nem mais um minuto com você
Sinto muito, amor
Mas não pode ser
Moro em Jaçanã
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã
E além disso, mulher
Tem outra coisa
Minha mãe não dorme
Enquanto eu não chegar
Sou filho único
Tenho minha casa pra olhar
Bam zam zam zam zam zam
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Bam zam zam zam zam zam
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Quaiscalingudum
Quaisgudum, tchau!
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