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Minha alma (a paz que eu não quero) 
(Marcelo Yuca, O Rappa) 

a minha alma está armada 
e apontada para a cara 

do sossego 
pois paz sem voz 
não é paz é medo 

às vezes eu falo com a vida 
às vezes é ela quem diz 

qual a paz que eu não quero 
conservar 

para tentar ser feliz 

as grades do condomínio 
são para trazer proteção 

mas também trazem a dúvida 
se é você que está nessa prisão 

me abrace e me dê um beijo 
faça um filho comigo 

mas não me deixe sentar 
na poltrona no dia de domingo 

procurando novas drogas 
de aluguel nesse vldeo 

coagido pela paz 
que eu não quero 
seguir admitindo 

às vezes eu falo com a vida 
às vezes é ela quem diz 
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RESUMO 

Sacardo GA. Participação e Subjetividade num Programa de Educação 

AmbientaL São Paulo, 2001. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde 

Pública da USP]. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a participação e a configuração da 

subjetividade no Programa de Educação Ambiental do PROCAV Ir - Programa 

de Canalização de Córregos, Implantação de Vias, Recuperação Ambiental e 

Social de Fundos de Vale. O Programa foi gerenciado pela Secretaria do Verde 

e do Meio Ambiente da Prefeitura do Município de São Paulo e executado pelo 

Consórcio Cógito-Ecoar, no período de julho de 1996 a julho de 1997. Pelas 

características do problema proposto optou-se por um estudo qualitativo, 

efetuado por meio de coleta e análise de dados obtidos em entrevistas abertas, 

com roteiro, realizadas com participantes de um núcleo do Programa. Os 

resultados mostram que a participação no Programa desencadeou novas 

relações de amizade, novas formas de solidariedade e novas formas de 

identificação com o local de moradia. As pessoas foram fortalecidas no plano 

cotidiano, pois passaram a morar num lugar mais limpo, mais agradável, com 

endereço, mais saudável, bem como, no plano coletivo, com o reconhecimento 

da Associação dos Moradores como representação formal e necessária na 

constituição da identidade pública e da legitimidade social da Comunidade. A 

configuração de uma verdadeira "trama", entrelaçando permanentemente o 

movimento da subjetividade e as transformações na Comunidade, constituíram 

a fonte principal de impulsos emancipadores. A execução do Programa, de 

certa forma, realizou uma Terapêutica das Paixões, pois favoreceu 

transformações no cotidiano e no plano coletivo de algumas situações pelas 

quais as pessoas da Comunidade estavam submetidas e humilhadas. 

Descritores: Participação da População. Subjetividade. Educação Ambiental. 

Promoção da Saúde, Ps~cologia Social. 



SUMMARY 

Sacardo GA . Participation and Subjectivity in a Environmental Education 

Program. São Paulo (BR}, 2001. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúd~ 

Pública da Universidade de São Paulo] 

The aim of this study was analyzed the participation and the configuration of the 

subjectivity on the Enviromnent Education Program of PROCAV 11- Programa de 

Canalização de Córregos, Implantação de Vias, Recuperação Ambiental e 

Social de Fundos de Vale. The program was managed by the Secretaria do 

Verde e do Meio-Ambiente of the City Hall of São Paulo and made by the 

Consórcio Cógito-Ecoar, during the period between July of 1996 and July of 

1997. Observing the characteristic of the probtem, it was decided for a 

qualitative study, made by the way of collect and analyzes the results got in 

open interviews with the participants of the Program. The results showed that 

the participation in the Program caused new friendships, new forms of soHdarity 

and new forms of identification with the habitation place. People got stronger on 

the daily plan cause they started to live in cleaner place, more pleasant with 

address and healthier. In the collective plan they began to recognize the 

association of residents like formal and necessary representation on the 

composition of the publíc identity and the community social legitimacy. The 

configuration of true situation, interlacing forever the movement of the 

subjectivity and transformation in the Community made the principal source of 

the emancipation impulses. The execution of the program realized a passion 

therapeutic because coltaborate with the transformation of some situations that 

community people was humiliated and submitted daily and in the collective plan. 

Key Words: Popular Participation. Subjectivity. Environmental Education. Social 

Psychology. 
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Desejo assim, de coração pra vocês todos e pra mim e pra toda a 

humanidade. Eu sei que essa é a última entrevista do milênio, eu quero que 

fique gravado esse meu desejo, né, é um desejo que eu tenho muito grande 

de paz. (. .. .) O meu desejo de paz pra toda a humanidade nesse terceiro 

milênio e que vocês que são pessoas capacitadas, eu tenho certeza, 

descubram, apontem caminhos pras pessoas menos favorecidas e as 

excluídas da sociedade que somos nós, pelo fato de sermos favelados e de 

sermos pobres, nós somos excluídos da sociedade. Então, que vocês 

encontrem uma fonna de nos incluir nessa sociedade no terceiro milênio. 

Sem exclusão. Então é um desejo meu que eu luto por isso e sonho com 

isso. As vezes eu até falo assim nos meus encontros, que se eu não ver 

isso acontecer mas os meus filhos e meus netos verão. Com certeza vai 

acontecer. o mundo vai melhorar por conta de pessoas como vocês que 

também lutam, que tem um ideal e que lutam pra isso acontecer. (MARIA 

DAS DORES SANTANA- FAVELA DO TABOR- SP- dez 2000) 



1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Meio Ambiente e Saúde 

A questão ambiental neste final de milênio tornou-se uma preocupação 

mundial. Os avanços da ciência e da tecnologia, a partir da Revolução 

Industrial, além de inegáveis benefícios trouxeram graves conseqüências, 

dentre elas, destaca-se a degradação do meio ambiente. 

O intenso e desenfreado processo de urbanização ocorrido nas últimas 

décadas deslocou o foco das atenções do mundo contemporâneo para as 

cidades. Essa urbanização, sem precedentes na história, vem trazendo 

sérias implicações tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. 

O desenvolvimento tecnológico e a revolução da informática estão 

causando transformações na organização do trabalho e mudando uma vez 

mais as características das relações de produção. Com o auxilio das 

máquinas se produz cada vez mais com um número menor de 

trabalhadores. Ao mesmo tempo, crescem os índices de desemprego, de 

exclusão e de violência. Nunca se produziu tanto, nem se possuiu como 

agora uma tecnologia sofisticada o suficiente para se produzir ainda mais. 

Em contrapartida, o número de pessoas que passam fome aumentou 

drasticamente e de forma generalizada. Em artigo do jornal Folha de São 

Paulo, Kurz (1998) comenta que, caso se tratasse da potência produtiva, o 

dobro da população atual poderia facilmente ser alimentada com folga e 

abundância. 

Na área da saúde, do mesmo modo, essa incoerência aparece 

claramente. Ao mesmo tempo em que a medicina tem avançado e se 

sofisticado com o auxílio da tecnologia, esses benefícios não estão sendo 

traduzidos em melhoria da qualidade de vida e saúde de grande parcela da 

população que continua sem acesso a esses serviços. Em contrapartida, 

ressurgem doenças que julgávamos erradicadas. A situação epidemiológica 

revela o aumento de doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas, 
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ambas podem estar relacionadas ao ambiente. As infecto-parasitárias são 

transmitidas por meio da água e decorrentes da forma predatória de 

intervenção no meio ambiente. As crônico-degenerativas, principalmente as 

neoplasias, estão sendo relacionadas entre outros fatores, à poluição 

ambiental, à qualidade dos alimentos e ao estresse da vida moderna. Outra 

referência importante, é o aumento do número dos óbitos por causas 

externas. Estes, são decorrentes principalmente dos acidentes com 

automóveis, da violência urbana e do consumo desenfreado de drogas entre 

os jovens, frutos da degradação social e econômica pela qual a população 

está submetida (SALDIVA et ai 1997/98, CORRAL 1997/98, NASSER 

1997/98, ADORNO 1997). 

Nesse sentido, meio ambiente e saúde aparecem como relações 

interdependentes e inseparáveis. Um ambiente favorável é ingrediente 

básico para a saúde. Saúde, entendida como qualidade de vida e de 

trabalho. Como resultante de vários fatores, dentre eles, os biológicos, os 

sociais, os econômicos, os políticos e os culturais, das relações que os 

homens estabelecem entre si e com a natureza, através do trabalho. 

"Portanto, é através das relações sociais de produção que se erguem as 

formas concretas de vida social. E o estado de saúde corresponde a uma 

das revelações dessas formas de vida, isto é, 'um modo de andar a vida'" 

(CANGUILHEM apud PAIM 1987, p. 46). Nesse contexto, "promover saúde 

implica em conhecer como se apresentam as condições de vida e de 

trabalho na sociedade, para que seja possível intervir socialmente na sua 

modificação, enquanto que respeitar o direito à saúde significa mudanças 

na organização econômica determinante das condições de vida e trabalho 

insalubres e na estrutura jurídico-política perpetuadora de desigualdades na 

distribuição de bens e serviços (PAIM 1987, p.46) 

A saúde ambiental é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como "as conseqüências na saúde da interação entre a população 

humana e o meio ambiente físico - natural e o transformado pelo homem -

e o social" (WHO 1996 apud GOUVEIA 1999, p. 50). No entanto, essa 
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questão merece maior atenção, pois o que se percebe é que a saúde 

ambiental tem sido de maneira geral entendida apenas como os agravos à 

saúde devidos a fatores físicos, químicos e biológicos relacionados com a 

poluição e essa é uma visão reducionista e limitante do processo saúde

doença (GOUVEIA 1999), sendo desconsiderada justamente a interação 

entre o homem e o meio. 

GOUVEIA (1999) destaca a importância do papel do meio ambiente no 

processo saúde-doença e relata como isso tem variado ao longo do tempo. 

Hipócrates já descrevia a importância do meio ambiente na origem, na 

determinação e na evolução das doenças. "Meio ambiente" naquele período 

histórico era entendido como um fator pelo qual não se tinha nenhuma 

influencia, nenhum poder e era aceito passivamente. Nos séculos XVI e 

XVII, com a Teoria dos Miasmas, que supunha que as doenças eram 

transmitidas pelo ar e pelos odores, essa concepção ambiental da doença 

foi novamente reforçada. Já em meados do século XIX, com a consolidação 

do processo de produção fabril e o aumento da urbanização, as condições 

de vida e trabalho passam a ter papel importante na determinação das 

doenças, enquanto meio ambiente adquire um caráter predominantemente 

social. Na segunda metade do século XIX, entretanto, com o advento da era 

microbiana e bacterológica, a questão do meio ambiente tanto físico como 

social é relegada a segundo plano. O que prevalece naquele momento é a 

ênfase na concepção biológica da doença. O meio ambiente passa a ser 

apenas o local de interação entre o agente e o hospedeiro, o qual lhe 

confere apenas um caráter mecanicista. Com a melhoria das condições de 

saneamento básico, que têm um impacto direto sobre a saúde, com o 

declínio da morbi-mortalidade por doenças infecto-contagiosas e com o 

aumento da expectativa de vida, as doenças crônico-degenerativas passam 

a ganhar destaque e preocupação. Um modelo voltado aos fatores de risco 

individuais, prevaleceu nesse momento, enquanto os demais determinantes 

do processo saúde/dença são praticamente desconsiderados (GOUVEIA 

1999). 
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Paralelamente, as conseqüências do desenvolvimento econômico a 

qualquer custo - com o processo de industrialização, com o aumento 

vertiginoso da urbanização e com os avanços tecnológicos - geraram uma 

crise ambiental de dimensões surpreendentes. Além dos problemas da 

poluição do ar, da água e da terra, do lixo doméstico e industrial, outras 

questões como as mudanças climáticas globais, a chuva ácida, o efeito 

estufa, os efeitos da ampliação do buraco da camada de ozônio, entre 

tantos outros, que não se limitam mais às fronteiras dos estados nacionais, 

têm despertado cada vez mais a atenção de ambientalistas, de governos e 

da mídia (GONÇALVES 2001). 

Segundo TASCHNER (2001), a dinâmica urbana das grandes cidades 

dos países chamados de terceiro mundo está configurada por fortes 

contrastes entre as elites e os pobres marginalizados, que residem em 

áreas bastante diferenciadas. O processo de segregação tem se 

aprofundado nas grandes metrópoles, "em que ao lado de enormes 

mudanças tecnológicas observa-se a concentração da propriedade privada 

e a polarização crescente do ponto de vista social" (p. 190). 

Um conceito que tem sido bastante discutido no contexto atual é o de 

Cidades ou Municípios Saudáveis. Este movimento vem envolvendo a cada 

dia um maior número de cidades e de atores sociais em vários países e 

divulgando uma prática que representa uma nova forma de pensar e fazer 

saúde. Pode-se dizer que "Cidades Saudáveis" constitui um projeto de 

desenvolvimento social que tem como eixo fundante a saúde e suas 

múltiplas determinações (WESTPHAL 2000). 

Segundo WESTPHAL (2000), a OMS assume a concepção de 

HANCOCK & DUHL que define Cidade Saudável como "aquela que está 

continuamente criando e modificando seu ambiente físico e social e 

expandindo seus recursos para que as pessoas se capacitem a apoiar umas 

às outras, para que todos desempenhem a contento todas as funções da 

vida e desenvolvam ao máximo seu potencial" (p. 43). 
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MENDES (1996) tem uma definição mais complexa, na qual "a 

cidade saudável é aquela em que todos os atores sociais em situação -

governo, organizações não-governamentais, famílias e indivíduos - orientam 

suas ações para transformar a cidade em um espaço de produção social da 

saúde, construindo uma rede de solidariedade com o fim de melhorar a 

qualidade de vida da população" ( p. 258). 

O movimento Cidades Saudáveis prevê o aumento de parceiros e o 

estabelecimento de alianças na busca de solução para os problemas, 

porém, sem eximir o Estado de sua responsabilidade social. Para isso deve

se ter metas claras e objetivar a resolução de questões relacionadas à 

eqüidade e ao desenvolvimento sustentado, assim como promover o 

controle social. O planejamento e a gestão devem ser intersetoriais, o que 

representa uma mudança de atitude de políticos, acadêmicos e técnicos 

para uma integração dos saberes entre si e com a população (WESTPHAL 

2000). 

A complexidade da situação atual e os seus impactos na vida das 

pessoas, tanto da presente quanto das futuras gerações, têm sido temas 

freqüentes de encontros e conferências internacionais tanto na saúde como 

na área de meio ambiente. 

1.2 - Conferências Internacionais 

• Meio Ambiente e Educação Ambiental 

Como já dissemos anteriormente, a degradação sócio-ambiental 

característica da modernidade, tem sido tema constante de reflexão e de 

debates internacionais nas últimas décadas. Em 1972, o Clube de Roma 

publicou o relatório intitulado Os Limites do Crescimento, denunciando a 

busca incessante do crescimento econômico, sem levar em conta os custos 

sociais e ambientais decorrentes desse crescimento. A Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, em 
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Estocolmo, na Suécia, foi a primeira iniciativa das Nações Unidas em 

analisar a questão ambiental de forma global e definir linhas de ação. Uma 

das recomendações de Estocolmo foi que as relações entre Estados 

passassem a contemplar a questão ambiental. 

No Brasil, segundo GONÇALVES (2001), em 1973 (sob o regime da 

ditadura militar) foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA 

- para responder às exigências internacionais e obter financiamentos para a 

construção de obras que provocaram um grande impacto social, financeiro e 

ambiental tais como a construção de estradas e hidrelétricas, das quais até 

hoje pagamos os juros. Foi justamente denunciando esse ambientalismo de 

fachada que Chico Mendes se projetou internacionalmente (GONÇALVES 

2001). 

A educação ambiental teve a sua importância reconhecida 

internacionalmente na Conferência de Estocolmo (1972), que recomendou a 

criação de um Programa Internacional de Educação Ambiental, criado em 

1975, com o objetivo de educar o cidadão comum, para que este pudesse 

manejar e controlar o seu meio ambiente. "A recomendação nº 96 da 

Conferência reconhecia o desenvolvimento da educação ambiental como 

elemento crítico para o combate à crise ambiental do mundo" (DIAS 1992, p. 

38). 

Em 1975, realizou-se em Belgrado, Iugoslávia, um Encontro 

Internacional de Educação Ambiental, chamado de o Encontro de Belgrado, 

promovido pela UNESCO, seguindo recomendação da Conferência de 

Estocolmo. Nesse evento, foi elaborado um documento denominado "Carta 

de Belgrado", com princípios e orientações para um Programa Internacional 

de Educação Ambiental. Esta Carta defendia o estabelecimento de uma 

educação ambiental contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças 

regionais e voltada aos interesses nacionais. 

Considerada um dos acontecimentos mais importantes na história da 

educação ambiental, a Primeira Conferência lntergovernamental sobre 

Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, na Geórgia, em 1977, foi 
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organizada pela UNESCO em cooperação com o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. Conhecida como "Conferência de 

Tbilisi", ela foi o ponto de partida para o Programa Internacional de 

Educação Ambiental. Foram produzidos documentos e definidas as 

finalidades, os objetivos, os princípios orientadores e as estratégias para o 

desenvolvimento da educação ambiental. (DIAS 1992). De acordo com 

GONÇALVES (2001), estes documentos e estratégias demonstram uma 

concepção de meio ambiente fundamentada nos 

cuidados para com a natureza e esta, cada vez mais, reduzida ao não

humano, ao não-social, ao não-político, repondo assim a grande dicotomia do 

pensamento ocidental, que é a separação entre o natural e o humano, 

separação essa que, estamos convencidos, é o fundamento da questão 

ambiental, exatamente o fundamento que precisa ser superado por uma 

crítica práxica (p.145). 

Em 1983, foi constituída a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, proposta pela ONU e presidida pela primeira-ministra da 

Noruega, na época Gro Harlem Brundtland, para formular estratégias de 

ação para uma Agenda Global para Mudança. Segundo DIAS (1992), o 

objetivo desta da Comissão era "reexaminar os principais problemas do 

meio ambiente e do desenvolvimento em âmbito planetário, formular 

propostas realistas para solucioná-los e assegurar que o progresso humano 

seja sustentável através do desenvolvimento, sem comprometer os recursos 

ambientais para as futuras gerações" (p. 55). Em 1987, foi apresentado o 

relatório final intitulado "Nosso Futuro Comum" - CMMAD. Esse plano 

tornou-se a referencia básica para a organização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou "Rio 92", 

realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. 

Cabe destacar o que pensa GONÇALVES (2000) a respeito dessa idéia 

de desenvolvimento sustentável, tão difundida e utilizada atualmente. Ele 

entende que os ambientalistas se envolveram numa grande confusão 

quando resolveram negociar com essa idéia, ou seja, com a ideologia do 

desenvolvimento. Para ele, a idéia de desenvolvimento sustentável é uma 
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idéia diluidora, porque tem origem num campo do agir humano cuja 

finalidade é produzir consensos. A idéia de desenvolvimento sustentável 

não surgiu em nenhuma área acadêmica e nem de área científica. Essa 

idéia surgiu no campo diplomático e ganhou força na Comissão presidia por 

Brundtland. Dessa forma, "desenvolvimento sustentável" não deve ser 

considerado um conceito científico. Tratado como um conceito, o 

"desenvolvimento sustentável" é utilizado como uma ferramenta que ajuda a 

compreender cientificamente a realidade a fim de transformá-la. E é aí que 

se estabelece a confusão. Ele pertence ao campo normativo e deve ser 

tratada apenas como tal. 

Essa idéia ou conceito de desenvolvimento sustentável, que foi 

difundida pelo Relatório de Brundtland e foi o mote da Rio-92 é bastante 

polêmica. O que se percebe é que por trás dessa polêmica estão as 

diferentes concepções de ambientalismo ou seja, a base dessa disputa é de 

ordem filosófica e ética. De acordo com HERCULANO (1992), a questão 

ética que estabelece os limites entre capitalismo e socialismo vem do dilema 

sobre a natureza e o papel da desigualdade. O pensamento liberal 

proveniente do filósofo Locke, naturaliza a desigualdade social, dessa 

forma, a diferença entre ricos e pobres é vista como uma conseqüência das 

diferenças inatas entre os seres humanos. Já o pensamento socialista, com 

sua matriz em Rousseau, entende a divisão social entre ricos e pobres 

como o resultado espúrio de uma apropriação da natureza que é 

transformada em patrimônio privado e da apropriação do trabalho alheio. 

Por considerar a desigualdade social como natural, o pensamento liberal 

não se interessa por uma ordem social mais justa, e não se preocupa em 

construir utopias. "Sua retórica em favor da liberdade de mercado e da livre 

iniciativa, longe de se constituir em um ideal utópico, é um discurso tático, 

instrumental" (p. 32). O socialismo, pressupõe a transformação da realidade 

ao final de um processo histórico de lutas, portanto, a concretização de um 

projeto utópico. "Segundo o polonês Kolakowski, a dimensão utópica é 

característica das esquerdas, uma vez que é um estado de consciência 
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social que nega o mundo existente e pretende transformá-lo. Já as forças 

conservadoras não necessitariam de projetos utópicos, pois reafirmam o 

existente" (p.32). Na verdade, como refere a autora, o ambientalismo ou 

ecologismo é um campo impregnado por essa lutas, entre o ideário liberal e 

o ideário socialista. Ainda sobre essa questão, concordamos com 

GONÇALVES (2001) que expressa um dos princípios éticos-filofóficos de 

uma sociedade sustentável: "é sustentável aquela prática social que feita 

por um pode ser feita por todos. A sustentabilidade ambiental pressupõe 

eqüidade social" (p. 140). 

Em 1987, realizou-se em Moscou, Rússia, o Congresso Internacional 

sobre Educação e Formação Ambientais promovido pela UNESCO -

PNUMA, com o objetivo de analisar os avanços e as dificuldades da 

educação ambiental a partir da Conferência de Tbilisi. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - CNUMAD ou Rio-92, contou com a presença de 178 

países e 114 chefes de Estado, além de representantes de 1600 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) na qualidade de observadores. 

Vários documentos foram elaborados e aprovados nesse evento, entre eles, 

destaca-se a Agenda 21, que apresenta um plano de ação para o 

desenvolvimento sustentável a ser adotado pelos países signatários, a partir 

de uma nova perspectiva para a cooperação internacional. 

Além da conferência oficial, realizou-se o Fórum Global, ou conferência 

da sociedade civil. Um dos eventos desta conferência paralela foi o Fórum 

Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, que reuniu organizações de 

todo o mundo, resultando na elaboração de vários documentos, dentre eles 

a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global. O Tratado, reconhece "o papel 

central da educação na formação dos valores e na ação social", e se 

compromete com um processo educativo transformador através do 

envolvimento pessoal, das comunidades e das nações para criar 

sociedades sustentáveis e eqüitativas (VIEZZER e OVALLES 1994). 
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Em dezembro de 1997, realizou-se em Tessalonique, na Grécia, a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade, promovida pela UNESCO. 

Manzochi (1998), comenta que a "Declaração de Tessalonique", reafirma a 

pertinência de documentos e princípios anteriores, e mostra que há um 

conjunto básico de questões críticas precisando ser enfrentadas pela 

educação ambiental em todo o mundo. Essa autora mostra, entre outras 

coisas, a falta de avaliação, de sistematização e de aprofundamento das 

práticas e experiências educativas, que se constituem no momento em 

obstáculos para o desenvolvimento dos princípios fundamentais da 

educação ambiental. 

Dentro da perspectiva do "Tratado de Educação Ambiental", a educação 

ambiental é entendida como 

uma proposta de filosofia de vida que resgata valores éticos, estéticos, 

democráticos e humanistas. Ela parte de um principio de respeito pela 

diversidade natural e cultural, que inclui a especificidade de classe, de etnia e 

de gênero. Por isso, uma de suas características é a defesa da 

descentralização em todos os níveis e a distribuição social do poder, 

reconhecendo também como formas de poder o acesso à informação e ao 

conhecimento (VIEZZER e OVALLES 1994, p. 20). 

Baseados nos princípios e concepções elaboradas no "Tratado", 

podemos dizer que, a educação ambiental tem como objetivo modificar as 

relações entre a sociedade e o ambiente natural e construído, pela melhoria 

da qualidade de vida. Propõe a transformação da sociedade baseada no 

sistema produtivo regulado pelo mercado, por uma sociedade mais justa e 

igualitária fundamentada por relações de solidariedade, afetividade e 

cooperação. Assume uma visão de mundo integral e complexa, na qual as 

suas ações requerem a interlocução de várias áreas do conhecimento que 

se orientam pelos princípios da interdisciplinaridade. A sua inserção deve se 

dar no cotidiano da vida das pessoas. 



li 

• Promoção da Saúde 

A Conferência de Alma Ata (antiga URSS), como ficou conhecida, 

realizada em 1978, definiu a meta de Saúde Para Todos no ano 2000. Foi a 

Primeira Conferência sobre Assistência Primária à Saúde e contou com o 

apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Aí foram estabelecidos 

alguns princípios que são norteadores de políticas de saúde e de modelos 

de atenção à saúde em vários países, inclusive no Brasil. Dentre eles, 

destacam-se os temas da universalidade, da equidade, a regionalização, a 

hierarquização das ações e a participação popular. 

A promoção da saúde como uma estratégia para a melhoria das 

condições de vida vem sendo muito discutida principalmente em várias 

conferências internacionais. Por sua vez, a questão ambiental tem sido 

tema freqüente das discussões e das recomendações dessas conferências. 

Para WESTPHAL (2000) o conceito da promoção tem enfatizado bastante a 

importância da ação ambiental e da ação política, bem como a mudança do 

estilo de vida. 

Na carta de Ottawa (Canada 1986) conceitua-se a promoção da saúde 

como "o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo".( ... ) "para atingir um estado de completo bem estar 

físico, mental e social, os indivíduos e os grupos devem saber identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio 

ambiente"(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996 p. 6). 

No mesmo sentido, as Conferências de Promoção da Saúde de Ottawa, 

1986, de Adelaide, 1988, de Sundsvall, 1991, de Bogotá, 1992, de Jacarta, 

1997 e da cidade do México, 2000, estimularam a criação de um meio 

ambiente saudável como pressuposto fundamental para vidas saudáveis. 

Já na Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, 

realizada em Ottawa, Canadá em 1986, os documentos indicavam a 
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preocupação e a necessidade de uma ação coordenada da saúde com 

outros setores para assegurar a eqüidade em saúde, a distribuição mais 

eqüitativa da renda e das políticas sociais. A proteção do meio ambiente e a 

conservação dos recursos naturais apareceram desde então, como uma das 

estratégias da promoção da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996). 

A Conferência de Adelaide, na Austrália, em 1988, defendeu como 

prioridade, que a "saúde pública e os movimentos ecológicos juntem suas 

forças para desenvolver estratégias comuns, visando obter o 

desenvolvimento sócio-econômico e, simultaneamente, a conservação dos 

limitados recursos do planeta" (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996 p. 27). 

Na Conferência de Sundsvall, Suécia, em 1991, o processo de saúde 

foi considerado interligado ao meio ambiente de tal forma que todas as 

informações indicam que não haverá qualidade de vida se não houver uma 

drástica mudança nas atitudes e comportamentos em todos os níveis, com 

relação ao gerenciamento e à preservação do ambiente. Nessa conferência 

foram enfatizados os temas saúde, ambiente e desenvolvimento humano. A 

compreensão do ambiente incorpora as dimensões econômica, política e 

cultural e o desenvolvimento implica na melhoria da qualidade de vida e 

saúde, bem como na conservação do meio ambiente (PELICIONI 2000). 

A Conferência de Promoção da Saúde realizada em Bogotá, na 

Colômbia, em 1992, abordou os problemas específicos da América Latina. 

Discutiu a necessidade de criar novas alternativas em saúde pública que 

combatessem o sofrimento causado pelas enfermidades decorrentes da 

pobreza e do atraso, da urbanização e da industrialização. Dessa forma, o 

desafio da promoção da saúde na América Latina consiste em transformar 

as relações excludentes, conciliando interesses econômicos e propósitos 

sociais de bem estar para todos, o que implica em trabalhar para a 

solidariedade e a eqüidade social, condições indispensáveis para a saúde e 

o desenvolvimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996). 

A Conferência de Promoção da Saúde realizada em Jacarta, Indonésia, 

em 1997, alertou para os aspectos da globalização da econômia, dos 
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mercados financeiros e do comércio, dos meios de comunicação de massa, 

da tecnologia e da degradação ambiental, como aspectos que têm forte 

impacto na saúde, que podem ser tanto positivos quanto negativos. Nessa 

conferência, foi proposto pela primeira vez a inclusão do setor privado e de 

outros parceiros para a implementação dessa proposta (PELICIONI 2000). 

A Conferência de Promoção da Saúde, realizada na Cidade do México, 

em junho de 2000, assumiu como desafio "mostrar que as políticas e 

práticas de Promoção da Saúde podem produzir mudanças na saúde e na 

qualidade de vida e levar à maior eqüidade. A preocupação com a eqüidade 

tem sido o fio condutor entre as cinco conferências internacionais de 

Promoção da Saúde e suas respectivas declarações" (PELICIONI 2000 p. 7). 

No Brasil, os preceitos legais têm favorecido claramente a promoção da 

saúde de forma integrada com a proteção do meio ambiente, em todos os 

níveis. A Constituição Federal de 1988, garantiu diversos direitos de 

cidadania e deu impulso à participação e à descentralização, com especial 

ênfase à área da saúde e do meio ambiente, bem como à igualdade de 

gênero e aos direitos das crianças e adolescentes. 

Em seu artigo 196 estabelece que a saúde é "direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Da mesma maneira, no artigo 225 estabelece que "todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações". 

Foi institucionalizado também pela Carta magna, o Sistema Único de 

Saúde (SUS), que consagra os princípios de universalidade de acesso aos 

serviços em todos os níveis, de integralidade das ações e de equidade no 

atendimento. A gestão do SUS dá-se através de órgãos colegiados 
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deliberativos, organizados na forma de conselhos nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

A política ambiental tem se fundamentado na Constituição e na Lei 

8938 de 1981, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e 

constituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo 

do SISNAMA. Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Renováveis (IBAMA), com a finalidade de formular, coordenar 

e executar a Política Nacional do Meio Ambiente. 

A participação da sociedade nos conselhos, está prevista tanto no SUS 

quanto no SISNAMA, entretanto, esta participação ainda tem sido bastante 

incipiente, demonstrando a fragilidade do controle social nas decisões das 

políticas públicas atuais. 

Nesse contexto, o desafio tem se concentrado em desenvolver ações 

combinadas, para atingir um ambiente e uma vida saudáveis. Para tanto, a 

educação ambiental apresenta-se como uma perspectiva de ação ampla e 

abrangente que pode contribuir simultaneamente para a promoção da saúde 

e da cidadania. 
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2- JUSTIFICATIVA 

2.1 O Contexto 

Os problemas ambientais e sociais apresentados por grandes 

metrópoles como São Paulo tem sido bastante conhecidos e debatidos. A 

poluição da água, do ar, do solo, as enchentes, o trânsito caótico, a 

ineficiência dos transportes coletivos, as péssimas condições de moradia, e 

a precariedade dos serviços de saúde, de educação e saneamento básico, 

são alguns exemplos contundentes no cotidiano da vida na grande cidade. 

A ocupação e o uso inadequados do espaço urbano aliados a fatores 

sócio-econômicos e culturais geradores de iniquidades são constituintes da 

degradação ambiental e incidem diretamente sobre a saúde e a qualidade 

de vida das populações. 

Segundo dados da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

(1995), os fundos de vale constituem uma das áreas mais degradadas no 

município de São Paulo. Ali onde são encontrados núcleos populacionais 

submetidos aos maiores níveis de miséria e às mais precárias condições de 

urbanização. 

Nesse sentido, o encaminhamento de soluções para os problemas 

ambientais estariam principalmente relacionadas com o nível local e que 

TEIXEIRA (1997/98) chama de atenção primária. Segundo esse autor, "a 

atenção primária ambiental é uma estratégia de ação ambiental preventiva e 

participativa, que reconhece o direito das pessoas a viverem em um meio 

ambiente saudável e de serem informadas sobre os riscos ambientais em 

relação a sua saúde e bem-estar" (TEIXEIRA 1997/98 p. 6). Nela, as 

pessoas são convidadas a participar, na definição dos problemas e no 

encaminhamento de soluções para a proteção, a conservação e a 

recuperação do ambiente e da saúde comunitários. 

A atenção primária ambiental propõe uma gestão ambiental local com a 

panicipação de todos os atores locais e a criação de redes de cidadãos 
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que, atuando em parcena estabeleçam um diálogo com as instituições 

governamentais que resulte na construção de cidades e bairros saudáveis. 

As medidas e a atuação da atenção primária ambiental correspondem ao 

desenvolvimento de ações de pouca complexidade, tais como: 

contaminação dos ambientes de trabalho e domicílios, poluição sonora, 

qualidade e disponibilidade da água potável, controle de vetores 

transmissores de doenças, manejo de resíduos sólidos, controle da 

qualidade dos alimentos, erosão de solos, queimadas florestais, pragas e 

urbanização de ruas e áreas verdes, entre outros. Para que isso ocorra é 

preciso investir na educação e formação de lideranças da comunidade de 

forma que sejam capazes de realizar diagnósticos participativos, propor 

soluções para os seus problemas e realizar uma efetiva vigilãncia 

ambiental. Cabe ao poder público colaborar na viabilização dessas ações 

através da descentralização das suas instituições e serviços, do incentivo 

às ações intersetorializadas e da promoção da participação popular 

(TEIXEIRA 1997/98). 

O programa de educação ambiental, cenário desta pesquisa, contempla 

na sua concepção essas preocupações e utiliza estratégias de ação 

assinaladas pela atenção primária ambiental. Porém, vários conflitos e 

contradições emergem no decorrer de processos participativos e, 

dependendo da maneira como são conduzidos e elaborados, podem levar à 

incorporação de ações e atitudes transformadoras ou à cristalização e 

fragmentação das mesmas. 

Dessa forma, tentamos responder com esse estudo, principalmente à 

duas questões: 

- como as pessoas vivenciaram a experiência da participação? 

- quais as transformações no cotidiano proporcionadas por essa experiência 

de participação? 

Nesse contexto, acreditamos que a análise de um programa de 

educação ambiental, do ponto de vista da participação e da subjetividade 

poderá contribuir, tanto para a compreensão, como para a formulação de 
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políticas públicas nas áreas da promoção e proteção da saúde pública e do 

meio ambiente. 

2.2 O Problema 

A proposta deste trabalho surgiu da preocupação de pessoas que, 

assim como a pesquisadora, trabalham no serviço público e acreditam na 

vocação das políticas públicas como instrumento para a transformação da 

realidade. 

A questão da relação entre participação e subjetividade aparece como 

uma inquietação quando se analisa e se avaliam programas e projetos de 

políticas públicas, através dos quais pretende-se a alteração do cotidiano de 

pessoas e de comunidades, pela incorporação de valores e atitudes, pela 

mudança de comportamentos e ações, características dos trabalhos nas 

áreas da educação, da saúde e do meio ambiente. Na maior parte das 

vezes, depara-se com a sensação de fracasso, de baixo retorno dos 

recursos utilizados, tanto materiais quanto humanos, que envolvem 

empreendimentos dessa natureza. Questões como: O que sobrou de todo o 

trabalho que foi feito? O que ficou de positivo? Valeu a pena? são 

recorrentes ao término de um projeto. 

Essas indagações têm mobilizado pessoas tanto da academia, como do 

serviço público para a reflexão e busca de alternativas que expliquem ou 

esclareçam as dificuldades encontradas tanto na implementação desses 

projetos quanto na avaliação dos seus resultados. 

Outro aspecto que merece ser registrado diz respeito à falta de sintonia, 

ou seja, à distância que é mantida entre o discurso e a prática dos que têm 

a oportunidade de planejar e executar tais propostas. A execução do 

trabalho de forma burocrática, sem envolvimento e sem comprometimento, o 

discurso progressista em contraste com a prática autoritária, emerge, muitas 



18 

vezes, como descrédito e culmina no esvaziamento de propostas calcadas 

!la participação. 

O discurso da participação foi incorporado pelos mais diversos setores 

da sociedade contemporãnea. Muitas vezes o que se nota é que a 

participação é utilizada apenas para dar um sentido ou uma conotação mais 

progressista e popular aos projetos e programas. O que ocorre 

verdadeiramente é que nem sempre seus implementadores estão 

comprometidos realmente com a emancipação das pessoas, com a 

construção da cidadania e, menos ainda, com a transformação da 

sociedade. 

Desse modo, não basta falar em participação, é necessário explicitar 

que participação é essa e para que serve. Em que concepção de homem, 

de sociedade e de mundo ela se apoia. Pois é com base nessas 

concepções, que se fazem as escolhas teóricas, metodológicas e políticas 

que sustentam todo e qualquer trabalho que tem abrigo nas ciências sociais 

e humanas em geral. Portanto, é salutar que pesquisadores e técnicos que 

militam nos movimentos sociais, nas ONGs e nos serviços públicos tenham 

claro que a participação é antes de mais nada uma questão ético-política. 

Nesse sentido, os estudos de SAWAIA (1997, 1999, 2001) muito tem 

contribuído para o aprofundamento desses temas. 

A participação entendida como concepção ético-política, no entanto, 

ainda deixa algumas arestas para serem aparadas. Uma delas, é sem 

sombra de dúvida, uma dimensão da participação que não pode ser deixada 

de lado, que é a subjetividade. Quando se trata de um projeto de mundo que 

envolve a alteração da realidade acredita-se que para que isso ocorra é 

preciso haver uma transformação na vida das pessoas. Levando-se em 

conta que pessoas só se transformam nas suas relações com as outras, e 

que essas relações são impregnadas pelas emoções e pelos afetos, enfim, 

por sentimentos bons e maus, positivos e negativos, pode-se dizer que, a 

qualidade das relações interpessoais que acontecem no cotidiano, vão 
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depender do tipo de sentimentos que delas emanam. Assim, entendemos a 

participação como fundamental na configuração da subjetividade. 

Acreditamos que esta seja uma questão-chave para o sucesso ou o 

fracasso de programas e de projetos que envolvam a participação e a 

emancipação como eixos fundantes. A construção da participação, 

assentada em sentimentos bons, positivos, voltados para a alegria e a 

felicidade deve ser incorporada como uma das principais metas dos 

planejadores de políticas públicas. Essa busca não é simples, pois ela 

oculta várias armadilhas que tem que ser encaradas com seriedade por 

todos os que se propõem e acreditam na construção de utopias, bem como, 

na dignidade e na justiça como condição humana. 

Voltar os olhos para a participação e para a subjetividade é tentar 

compreender, como coloca DEJOURS (1999), porque estão crescendo no 

mundo contemporâneo as reações de passividade e tolerância para com os 

sofrimentos alheios, em detrimento das mobilizações coletivas, da 

indignação contra as injustiças e da solidariedade entre as pessoas. 

Essas constatações não pretendem ser apenas críticas, nem tampouco 

somente denúncias, senão pontos de partida e instigação para que se 

pense e se discuta os processos participativos, tão amplamente 

incorporados e aceitos na atualidade quando se trata de políticas públicas e 

de movimentos sociais. É exatamente pelo consenso que essas duas 

categorias - participação e subjetividade - tem alcançado junto aos mais 

variados setores da sociedade, que devemos ter cautela. 

Essas reflexões são ainda bastante incipientes no âmbito das políticas 

públicas e dos movimentos sociais. Por essa razão justifica-se a ousadia de 

tentarmos compreender como se desenvolveram os processos participativos 

nas suas dimensões objetivas e subjetivas. Em outros termos, interessa

nos analisar a ação participativa e o correspondente movimento da 

sujetividade de pessoas que integraram um programa de educação 

ambiental na periferia da cidade de São Paulo. Este programa teve como 

um dos pressupostos básicos o incremento da participação. Buscamos com 
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essa pesquisa captar os sentimentos das pessoas através do relato de suas 

vivências. Tentamos, da mesma forma, compreender o significado do 

programa na vida cotidiana dos entrevistados. Gostaríamos de saber que 

mudanças ocorreram naquela comunidade com o desenvolvimento do 

Programa, mas, principalmente, as alterações no cotidiano dessas pessoas, 

no pensamento, no sentimento, nas necessidades, na subjetividade dos 

participantes. Finalmente, almejamos levantar que emoções envolveram 

essa vivência e, enfim, o que sobrou dessa caminhada e experiência 

Podemos dizer então que, a nossa hipótese teórica é a de que a ação 

participativa é uma atividade fundamental na configuração de novas 

subjetividades. Para alcançar a emancipação é necessário lidar com a 

afetividade, é preciso resgatar os sonhos e os desejos. É necessário 

reconfigurar a subjetividade, transformá-la, para transformar as atitudes, os 

valores, as ações, a vida das pessoas, suas relações interpessoais e suas 

relações sociais. A participação pode ser um instrumento de mudança 

desde que considere a subjetividade, desde que transforme também a 

subjetividade. 

Acreditamos, contudo, que a oportunidade de realizar uma investigação 

a partir do relato da vivência das pessoas que fizeram parte desse 

Programa possa contribuir com apontamentos tão necessários e nem 

sempre acessíveis quando se planeja, implementa e avalia programas e 

projetos dessa natureza. 
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3- REFERENCIAL DE ESTUDO 

3.1 - Participação e Movimentos Sociais 

Participar é tomar parte, fazer saber, informar, anunciar, comunicar, 

associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento, é partilhar (NOVO 

DICIONÁRIO AURÉLIO 1984). Participar é da essência do ser humano que 

é um ente associativo, pois ele não existe e não vive sozinho. Segundo 

DALLARI (2001) este é um ponto de partida fundamental, uma questão 

básica que tem que ser considerada nas reflexões sobre a participação, a 

questão da pessoa humana, com seus atributos naturais e suas 

necessidades essenciais. Essa discussão não é nova, já foi feita por 

Aristóteles que considerava o homem como um ser social, e um animal 

político. DALLARI, ao fazer referência a Aristóteles quis demostrar a 

importância desse "aparente pormenor", isto é, que o homem só existe na 

convivência, que "todo ser humano é um animal que convive, porque não 

consegue viver sozinho" (DALLARI 2001 ). O ser humano participa na 

família, no grupo de amigos, no trabalho, na igreja, na escola, nas 

associações, nos sindicatos, nos partidos políticos, enfim, em variados 

graus, sob diferentes formas e níveis de qualidade a participação se faz 

presente na vida das pessoas (BORDENAVE 1983). Esse detalhe não deve 

ser esquecido, porque nas ocasiões em que foi colocado de lado trouxe 

conseqüências extremamente graves para a humanidade. 

A partir das reflexões sobre a necessidade do ser humano viver em 

associação, DALLARI (2001) mostra a existência do direito de participação, 

que deve ser complementado pelo dever de participação, no qual cada um 

se beneficia da solidariedade e todos têm o dever da solidariedade. Dessa 

forma, não pode existir sociedade democrática, na qual os interesses de 

todos sejam considerados, se não houver participação. 

Existem muitas formas de participação dos sujeitos na esfera pública. 

SCHERER-WARREN (2001) destaca entre elas o associativismo civil e os 
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movimentos sociais, como exemplos. Reafirma o papel destes como 

produtores de identidades coletivas e ideários comuns, pré-requisito para a 

formação de novos valores e para a demanda coletiva de direitos e normas 

para a vida em sociedade. A autora coloca ainda o associativismo civil como 

uma das formas mais freqüentes de participação do cidadão e de 

organização da sociedade civil. Define associações civis como "formas 

organizadas de ações coletivas, empiricamente localizáveis e delimitadas, 

criadas pelos sujeitos sociais em torno de identificações e propostas 

comuns, como para a melhoria da qualidade de vida, defesa de direitos de 

cidadania, reconstrução ou demandas comunitárias, etc" (SCHERER

WARREN 1999, p. 15). As principais formas de associativismo civil no Brasil 

são as associações comunitárias, os grupos de mútua-ajuda, as 

associações de classe, as organizações não-governamentais (ONGs), as 

organizações de defesa da cidadania e o associativismo de base religiosa. 

Entretanto, o que caracteriza os Movimentos Sociais são as práticas de 

lutas pela cidadania que vão além das reivindicações específicas de cada 

associação. O Movimento Social é então, "um conjunto mais abrangente de 

práticas sócio-político-culturais, resultante de múltiplas redes de relações 

sociais entre sujeitos e associações civis, que visam a realização de um 

projeto de mudança: social (a partir do cotidiano), sistêmica ou civilizatória" 

(SCHERER-WARREN 2001, p. 45). 

Tanto na América Latina como no Brasil, a participação tem sido tema 

freqüente de debates e estudos sobre políticas públicas e democratização 

política. Nos últimos trinta anos, a partir das décadas de 70 e 80, novos 

atores sociais emergiram na sociedade civil brasileira, à revelia do Estado, 

configurando novos espaços e novas formas de participação e de relações 

sociais. Nesse período, esses novos espaços foram constituídos 

basicamente pelos movimentos sociais (PONTES 1998). 

Existem diferentes concepções teóricas para o conceito de participação, 

que variam de acordo com as correntes sociológicas que as sustentam. A 

partir dos anos 70, a participação tem sido vinculada aos processos de 
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democratização do Estado e seus aparelhos e às dinâmicas de gestão 

descentralizada. Foi também um dos principais termos do repertório e das 

demandas dos movimentos populares e uma forma de incentivar o contato 

entre os cidadãos e as instituições públicas. 

AMMANN (1978) formula uma definição ampla de participação. Para ela 

trata-se do "processo, mediante o qual, as diversas camadas sociais tomam 

parte na produção, na gestão e usufruto dos bens de uma sociedade 

historicamente determinada". A isso, a autora chama de participação direta. 

Os agrupamentos voluntários são considerados uma forma de participação 

indireta que pode viabilizar, em determinados momentos, o acesso à direção 

e à distribuição dos bens da sociedade. Essa concepção se destaca porque 

chama a atenção para a desigualdade intrínseca entre os homens 

(WESTPHAL 1992; SACARDO 1995). 

Uma gama de autores busca compreender as ambigüidades e 

contradições na relação existente entre Estado e setores excluídos. Trata-se 

portanto, de uma visão do estado capitalista, no qual as relações de 

produção é que definem o status social, condicionando a percepção das 

mudanças sociais às transformações nas relações de produção. Nesta 

perspectiva, o Estado seria o sustentáculo da situação vigente e a 

participação só pode ser encarada como oposição direta a esse Estado, 

sem possibilidade de integração ou de negociação (WESTPHAL 1992, 

SACARDO 1995). 

Há duas diferentes linhas de abordagem da participação, dentro da 

visão de sociedade desigual, conflitiva e contraditória. Uma, é de oposição 

direta ao Estado e a outra, é de negociação. Ambas partem do pressuposto 

de que a integração dos diversos setores é um processo conflitante e 

descontínuo e aí participação não representa a busca de equilíbrio e 

consenso (WESTPHAL 1992; SACARDO 1995). 

De toda maneira, a participação pode ser entendida como sinônimo de 

mudança na relação entre Estado e Sociedade Civil. A criação de 

mecanismos participativos pode significar a incorporação efetiva dos 
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cidadãos aos programas de governo local (SACARDO, 1995). Para JACOBI 

( 1992) a participação é o instrumento de governo mais adequado para a 

construção de um regime democrático. 

A participação institucionalizada é também discutida por VALLA (1994), 

como a que se dá através da relação de grupos organizados da sociedade 

civil com o Estado. Nesse sentido, ela é entendida primordialmente como 

instrumento de pressão para a realização da ação do Estado, de forma a 

garantir a cidadania da sobrevivência e da escassez, que segundo este 

autor, caracteriza a participação no Brasil. 

Essa forma de participação obteve grandes avanços na Constituição 

Brasileira de 1988. Está prevista a participação direta do povo já no artigo 

1° da Constituição, e que diz "Todo poder vem do povo e será exercido ou 

através de representantes ou diretamente". Segundo DALLARI (2001 ), esse 

é um dos importantes sinais da participação popular e representa um 

avanço significativo, sinal de um novo tempo, expressão de uma nova 

cultura, pois todas as constituições anteriores só previam a democracia 

representativa. Esses avanços se concretizaram graças a mobilização de 

movimentos sociais nos anos 80 e estão traduzidos nas Leis Federais que 

institucionalizaram os Conselhos nos diversos níveis de governo 

principalmente nas áreas sociais. Esses Conselhos, de caráter deliberativo 

ou consultivo possibilitam a participação da sociedade nas decisões, na 

administração e na fiscalização da coisa pública. Além disso, a constituição 

prevê a participação direta da população através do plebiscito, do 

referendum e da iniciativa popular. 

Se por um lado, a institucionalização da participação e o controle na 

gestão pública foi um avanço, por outro, é preciso considerar um importante 

empecilho: a absoluta ausência, entre nós, de uma cultura política de 

exercício da cidadania. A atuação casuística, o autoritarismo e o 

clientelismo, que são tradicionais na cultura política brasileira, fazem com 

que seja extremamente difícil que a participação popular funcione como 

mecanismo de equalização social. Vale a pena ressaltar, que a participação 
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é uma via de mão dupla, porque está sempre condicionada à situação 

institucional e estrutural em que se dá a ação. Ela pode, portanto, num 

mesmo contexto ser emancipadora ou cooptadora (WESTPHAL 1992; 

SACARDO 1985; PONTES 1998). 

Os estudos sobre movimentos sociais fazem parte da tradição da 

sociologia praticamente desde o seu estabelecimento enquanto disciplina, 

no século XIX, embora tenham adquirido maior destaque e visibilidade a 

partir da década de 60. Os movimentos sociais tradicionais foram a 

expressão dos conflitos existentes na sociedade industrial, dividida em 

classes sociais. O proletariado, como uma delas é submetido ao mundo da 

produção e explorado na sua força de trabalho (SCHERER-WARREN 

1987). Nessa concepção, o proletariado, seria o protagonista das 

transformações sociais contra as opressões e contradições existentes nas 

relações de produção. A sua luta é pela superação das contradições a 

favor do projeto de uma sociedade sem classes. O movimento operário e os 

movimentos proletários revolucionários de origem marxista-leninista são 

exemplos de movimentos sociais tradicionais. Esses movimentos objetivam 

mudanças estruturais na organização da sociedade. 

Os novos movimentos sociais que surgiram na Europa nos anos 60 

(movimentos feministas, ecológicos, pacifistas e outros), têm na classe 

média a sua base social e partem de um novo paradigma que têm como 

categorias básicas: a cultura, a identidade, a autonomia, a subjetividade, os 

atores sociais, o cotidiano e as representações, entre outras. Na América 

Latina, a denominação de movimentos populares ou novos movimentos 

populares, apesar da heterogeneidade, têm na base social e nas finalidades 

das demandas uma marca diferencial em relação aos europeus. No Brasil, 

as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base ligadas a Igreja Católica), os 

movimentos de bairro por serviços básicos (saúde, saneamento e 

educação), os novos sindicalismos urbano e rural, o MST (Movimento dos 

Sem Terra), o movimento feminista e o ambientalista, entre outros, 

emergiram apresentando características dos novos movimentos sociais 
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(SCHERER-WARREN 1987), porém, "com novas energias históricas 

ancoradas em outras matrizes socioculturais de racionalidade" 

(GONÇALVES 2001 p. 137). 

Segundo GONÇALVES (2001, p. 137), 

Felizmente, a experiência dos movimentos sociais, não só no Brasil e na 

América Latina, mas também na Ásia e na África, mostra uma enorme 

capacidade criativa, até porque têm de lidar com situações vivas e, portanto, 

abertas, podendo contar com outras matrizes de racionalidade não-ocidentais 

a partir das quais reinventam suas vidas, suas histórias, suas geografias, 

quase sempre com/contra uma razão instrumental utilitarista pela qual o 

capitalismo tenta se introduzir nos seus espaços geográfico-sócio-culturais 

próprios. 

A teorização, a análise e a interpretação dos movimentos sociais no 

nosso continente foram bastante influenciadas pelas abordagens que se 

utilizam de conceitos como: identidade coletiva, representações coletivas, 

solidariedade, redes sociais e micropolítica do poder, entre outros (GOHN 

1997). Seguindo esse mesmo caminho, ROSSIAUD e SCHERER-WARREN 

(2001 ), definem movimento social como "um conjunto de referências 

simbólicas, num campo de valores sociais e de práticas sociais, que vai 

sendo construído na memória e na ação coletiva, penetrando em vários 

níveis, nas relações familiares, comunitárias, societárias, no local, no 

nacional e no planetário" (SCHERER-WARREN 2001, p.45). 

DOIMO (1997}, discute as relações entre movimentos sociais e 

participação política, procurando compreender as ambigüidades e a 

nebulosidade teórica que permeiam estes conceitos. A autora aponta a falta 

de consenso existente na denominação dessas novas experiências 

participativas como exemplo dessa falta de sintonia teórica. Estas 

experiências foram chamadas no Brasil, de movimentos sociais urbanos, 

movimentos urbanos, lutas urbanas, movimentos sociais populares, 

movimentos populares, movimento popular, enquanto na Europa, foram 

chamadas de novos movimentos de protesto, nova política, comportamento 
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político não-ortodoxo, política desordenada, e novos movimentos sociais 

(DOIMO 1997; GOHN 1997; SANTOS 1997; OFFE 1984). 

A autora encontra na ação-direta a marca comum desses novos 

impulsos participativos e alerta para o potencial de conflitos que podem 

decorrer dessas novas formas de relações. São considerados "novos porque, 

longe de inscreverem-se na órbita das relações de produção ou de trabalho, 

emergem em inusitados lugares entre o Estado, o mercado e a cultura, contando 

com uma base social de natureza dispersa e volátil. ( .... )E, porque, ao regerem-se 

pela lógica consensual-solidarística, própria das ações diretas ou dos grupos 

identitários, tomam-se vulneráveis ao agenciamento de grupos e de instituições 

que não têm a politica como fundamento institucional" (DOI MO 1997, p.133). 

Por estarem sujeitos a esses agenciamentos, esses movimentos podem 

estar associados, lutar e pertencer ao campo da ética e da cidadania ou 

então, se vincular ou utilizar a violência e a intolerância a qualquer 

diversidade como forma de participação. Exemplos disso, são o crescimento 

das redes de crime organizado, o crescimento das seitas e as gangues da 

periferia das grandes cidades, entre outros tantos que poderíamos citar. 

Tanto no terceiro mundo como nos países desenvolvidos "são blocos 

inteiros de subjetividade coletiva que se afundam ou se encarquilham em 

arcaísmos, como é o caso, por exemplo, da assustadora exacerbação dos 

fenômenos de integrismo religioso" (GUATIARI1990, p. 9). 

A onda de violência que impera no mundo moderno faz-nos pensar nos 

valores que estão sendo cultuados por esses movimentos, que têm suas 

bases nas comunidades locais, e estão substituindo com êxito o papel do 

Estado, o qual não consegue suprir a demanda de bens e serviços 

necessária. Esses movimentos possibilitam a criação de redes de 

sociabilidade e espaços de comunicação e expressão da emoção, 

restabelecendo o diálogo entre o indivíduo e a comunidade (SAWAIA 1997, 

p.150). Nesse sentido, segundo SCHERER-WARREN (1993), alguns 

pesquisadores destacam a importância de se entender as condutas de 

crise, que são denominadas também de antimovimentos, para explicar as 

relações entre economia, política e sociedade no mundo contemporâneo. 
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Isto é, explicar por que nos meandros da modernização de países latino

americanos, ocorre a precarização, a exclusão, a pobreza, a desordem e a 

violência organizada. 

A violência e a delinqüência, protagonistas do mundo moderno, não são 

causadas apenas pela miséria, mas também pelo sentimento constante de 

exclusão e pela falta de perspectiva que ele acarreta. Essa exclusão está 

presente nos mais variados níveis da vida social e psíquica dos indivíduos, 

a começar pela família, com grande colaboração da escola e finalmente do 

mercado de trabalho. Os jovens excluídos encontram nas ruas e nas 

gangues a solidariedade e o acolhimento que não encontram em casa e nas 

instituições sociais, tanto pela precariedade quanto pela inexistência destas 

(DIMENSTEIN 1998). 

"A violência e a negatividade resultam sempre de agenciamentos subjetivos 

complexos: elas não estão intrinsecamente inscritas na essência da espécie 

humana, são construídas e sustentadas por múltiplos agenciamentos de 

enunciação. ( .... ) Na falta de uma tolerância e de uma inventividade permanente 

para 'imaginarizar' os diversos avatares da violência, a sociedade corre o risco de 

fazê-los cristalizar-se no real" (GUATTARI1990, p. 43). 

Estamos vivendo num mundo em crise, um mundo de perturbação e 

incerteza, um mundo descontrolado (GIDDENS 1996), uma agonia 

planetária (MORIN 1990), sofremos uma infinidade de coerções sociais, 

inclusive de ordem psíquica e espiritual. É necessária uma transformação 

subjetiva profunda através de uma revolução ética e estética que resgate a 

emoção e o afeto. Os valores éticos são os relativos às normas, aos 

costumes, às relações sociais, e os estéticos referem-se à arte, à fantasia, à 

criatividade, que possibilitam a ampliação e a reinvenção do mundo em que 

vivemos ( GUATTARI1990, LANE 1996, LANE 2000). 

SAWAIA (1997), ressaltou a importância da dimensão subjetiva e 

intersubjetiva da participação social como a grande contribuição dos 

movimentos sociais nas últimas décadas. Não podemos pensar os 

movimentos sociais e a participação apenas como espaço de negociação 

entre o Estado e a sociedade, temos que considerar os aspectos subjetivos 
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como a motivação, as necessidades, os desejos e a afetividade como 

fatores que potencializam as ações. 

Várias pesquisas demonstraram os ganhos subjetivos que a 

participação em movimentos locais têm proporcionado aos seus integrantes. 

Através de processos de identificação, percebem as próprias carências e 

desenvolvem a capacidade de ação para operar modificações no cotidiano. 

Muitas pessoas que participaram desses movimentos, "alcançaram 

condições de autonomia frente à norma do cotidiano, adotando pontos de 

vista novos e transformaram ações que se tornaram fonte de inovação na 

família, no bairro e na comunidade" (SAWAIA 1997, p.152). 

A identidade é metamorfose, segundo CIAMPA (1996), e o homem é 

atividade, é aquilo que faz na relação com os outros. Tem de haver unidade 

entre a subjetividade, que é desejo, afetividade e a objetividade, que é 

finalidade, atividade, para que ocorra a transformação que têm de ser tanto 

interior quanto exterior. De acordo com HELLER (1970), não podemos 

transformar as coisas se não transformarmos a nós mesmos, pois é somente 

através da consciência dos valores e da orientação ética que teremos um 

mundo mais humanizado. 

Na nossa opinião, só a recomposição e o reenquadramento das 

finalidades das lutas emancipatórias, por novas práticas sociais, por novas 

práticas estéticas, por novas práticas de relação com o outro, por novas 

solidariedades, por novas subjetividades, poderão restabelecer a confiança 

no ser humano e na humanidade. É urgente que se trabalhe, portanto, a 

auto-estima das pessoas, principalmente as das camadas populares que 

estão excluídas do acesso aos bens e serviços, para que elas possam dar 

sentido à sua existência e percebam que têm direitos e o direito e o dever 

de mudar. A educação tem um papel fundamental nessa transformação e na 

potencialização da participação. 

EVERS (1984) afirmava que a essência dos novos movimentos está na 

capacidade de gerar novas individualidades, tanto em conteúdo, quanto em 

autoconsciência e que "sujeito social é algo definitiva e radicalmente 
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subjetivo, indelevelmente ligado à existência dos homens e, portanto, tão 

insubordinado à reificação quanto a própria vida" (p.23). 

A relação entre subjetividade, cidadania e emancipação é analisada por 

SANTOS (1997), que as considera como três marcos da história da 

modernidade. O autor afirma que o paradigma da modernidade é baseado 

na regulação, entretanto ao lado da regulação existem os movimentos de 

emancipação. Dessa forma, "o projeto da modernidade é caracterizado, em 

sua matriz, por um equilíbrio entre regulação e emancipação" (p. 236). 

Conforme a trajetória da modernidade foi se alinhando com a trajetória do 

capitalismo, a regulação foi se fortalecendo em detrimento da emancipação, 

num processo histórico muitas vezes contraditório e com oscilações nos 

diversos campos da vida coletiva. Essa alternância pode ser enunciada sob 

diferentes formas, na contraposição, "entre cientificismo e utopismo, entre 

liberalismo e marxismo, entre modernismo e vanguarda, entre reforma e 

revolução, entre corporativismo e luta de classes, entre capitalismo e 

socialismo, entre fascismo e democracia participativa, entre doutrina social 

da Igreja e teologia da libertação" (SANTOS 1997, p. 236). 

As forças opressivas do capitalismo contemporâneo, não atuam apenas 

nas relações de produção, pois elas invadiram os espaços domésticos e a 

intimidade das pessoas, o que SANTOS ( 1997) chama de espaço da 

reprodução. Ele observa ainda, que a mais-valia econômica é cada vez 

mais apenas um dos componentes de uma relação de poder onde se 

misturam, para além dela, mais-valias étnicas, sexuais, culturais e políticas. 

É no cotidiano, entretanto, espaço da intersubjetividade, que a vivência 

do excesso da regulação e das opressões se concretizam e se desdobram 

(SANTOS 1997). Na vida cotidiana o homem exerce todas as suas 

potencialidades, seus sentimentos, sua ideologia. A vida cotidiana está no 

centro do acontecer histórico, ela é a verdadeira essência da substância 

social (HELLER 1970). 

Sobre essa questão GONÇAVES (2001, p. 141) comenta, 
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A dimensão da sensibilidade, tão fundamental no rompimento de uma 

razão utilitarista-instrumental, precisa do lugar, isto é, daquele espaço banal 

(Milton Santos) onde se realiza a vida coletiva nossa de cada dia, lugar das 

vizinhanças, da coabitação, da coexistência do diverso. A dimensão da 

sensibilidade é uma das mais importantes no debate da questão ambiental, 

na medida em que recoloca a natureza como lugar do sem-sentido, do que 

brota por si mesmo, nasce, natura, do que não foi feito por nós, humanos, e 

assim, é a dimensão do nosso limite. E não nos enganemos, limite é, inclusive 

etmologicamente, política- arte de definir limites. 

Por isso mesmo, o cotidiano é o espaço privilegiado da luta por um 

mundo e uma vida melhores. A transformação do cotidiano através da 

mudança dos valores, da cultura, da saúde, da educação, do lazer, da 

habitação, da terra, do acesso aos bens e serviços, do meio ambiente, da 

qualidade de vida, são lutas localizadas, muitas vezes imediatistas e 

frágeis, mas ao mesmo tempo universalizantes e globais. Daí a importância 

desse espaço, das relações pessoais (na família, na escola, no trabalho, no 

bairro, nas cidades) como articulação de práticas inovadoras de respeito à 

singularidade e à diversidade, com finalidades tanto individuais quanto 

coletivas e produtora de novas subjetividades, de cidadania e emancipação. 

A cidadania, entendida como direito a ter direitos (DURHAN 1984) 

visando a manifestação plena do ser humano na sua vida pessoal e de 

relação, torna-se um dos meios mais importantes de se realizar mudanças 

que atinjam a sociedade numa ação realmente transformadora. Contudo, 

esta cidadania deve ser tomada apenas como um meio e não um fim em si, 

porque o que se almeja verdadeiramente é uma sociedade caracterizada 

pela solidariedade entre seus pares, para além do consumo, do conforto e 

da segurança (SACARDO 1995). 

Podemos dizer, então, que é preciso resgatar a humanidade nas 

relações cotidianas e de trabalho. Precisamos romper com as barreiras que 

separam a razão da emoção, a objetividade da subjetividade. A alteração da 

realidade requer a construção de novas subjetividades. A transformação tem 

que começar por dentro para desencadear as ações, e os aspectos 
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objetivos e subjetivos caminham juntos. Por meio da informação e do 

conhecimento, aspectos da racionalidade e da objetividade, aliados à arte e 

à estética, aspectos da sensibilidade e da subjetividade, se produzem os 

desejos e os sonhos. O sofrimento, o prazer, as emoções, a afetividade são 

componentes da subjetividade. Resgatar a dimensão humana, portanto, 

como o sentido da vida, passa pela recomposição da subjetividade, e esta é 

uma questão tanto ética quanto política. 

3.2 - Sobre a Subjetividade 

A afetividade é o modo pelo qual o próprio corpo vivencia seu contato com o 

mundo. A afetividade está na base da subjetividade. A subjetividade é dada, 

acontece, não é uma criação. O essencial da subjetividade é da categoria do 

invisível. O sofrimento não se vê. Tampouco a dor. O prazer não é visível. 

Esses estados afetivos não são mensuráveis. São vivenciados de "olhos 

fechados". O fato de que a afetividade não possa jamais ser medida nem 

avaliada quantitativamente, de que ela pertença ao domínio das trevas, não 

justifica que se lhe negue a realidade nem que se despreze os que dela 

ousam falar de modo obscurantista. Ninguém ignora o que sejam o sofrimento 

e o prazer, e todos sabem que isto só se vivencia integralmente na intimidade 

da experiência interior. Tudo quanto se possa mostrar do sofrimento e do 

prazer não é senão sugerido. Negar ou desprezar a subjetividade e a 

afetividade é nada menos que negar ou desprezar no homem o que é sua 

humanidade, é negar a própria vida (HENRY 1965 apud DEJOURS 1999, 

p.29). 

A dimensão da subjetividade ocupa lugar de destaque e até um certo 

consenso na contemporaneidade. Conceitos como desejo, vida emocional, 

identidade, paixão e felicidade, passaram a fazer parte do discurso de 

empresários, políticos, da mídia e do senso comum. A subjetividade se 

transformou no tema central dos discursos, uma espécie de alavanca e de 
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mote. SAWAIA (2000) a refere como uma das idéias-força do Zeitegeist, ou 

seja do espírito da época. 

Nesse contexto, a autora destaca dois perigos que não podem ser 

esquecidos quando se utiliza a subjetividade na análise das questões 

sociais. Um deles, está ligado ao que ela chama de caráter fashion da 

subjetividade, ou seja, ao fascínio que este conceito exerce atualmente em 

praticamente todos os setores e que foram fortemente incorporados e 

amplamente difundidos pela mídia. Em função exatamente da ampla 

utilização de temas ligados à subjetividade, como emoção e afetividade 

ocorrem muitas distorções, algumas delas dizem respeito à sua definição 

conceitual. Um outro perigo, que não deixa de ter relações intrínsecas com 

o primeiro, refere-se à lógica que comanda o neoliberalismo, ou seja, à 

subordinação de todas as relações que ocorrem na sociedade, às 

imposições do mercado e do capital. Nesse sentido, quando a subjetividade 

incorporada ao discurso oficial (pelos empresários e pela mídia), ao invés 

de revelar uma preocupação com a dimensão humana, acoberta os reais 

interesses que são em última instância, a submissão e a exploração das 

pessoas em benefício do mercado e do lucro das empresas. 

Nessa mesma direção, GONÇALVES (2001 ), comenta que a produção 

permanente da moda, da novidade, tem como objetivo não só produzir 

novas necessidades para se vender mais, mas, principalmente produzir a 

distinção social de modo instrumentalizado. Dessa forma, continua o autor, 

reside aí "toda a relação de amor-e-ódio que nos acompanha na 

permanente satisfação-frustração dos nossos desejos que, nunca, podem 

ser satisfeitos exclusivamente por coisa materiais" (p. 140). 

Inspirados no modelo econômico dos Estados Unidos e do Japão 

difundiu-se a idéia de que a promessa de felicidade não estava mais 

calcada na cultura, no ensino ou na política, mas sim no futuro das 

empresas. 

"A empresa, ao mesmo tempo em que era o ponto de partida do sofrimento e 

da injustiça (plano de demissões, 'planos sociais'), acenava com a promessa 

de felicidade, de identidade e de realização para os que soubessem adaptar-
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se a ela e contribuir substancialmente para seu sucesso e sua 'excelência"' 

(DEJOURS 1999, p. 41 ). 

SAWAIA (2001) cita a onda de publicações recentes que se tornaram 

best sellers para exemplificar as afirmações feitas anteriormente. São livros 

de auto-ajuda, de organização empresarial e sobre afetividade, cuja 

finalidade é o gerenciamento instrumental das emoções para transformá-las 

em forças produtivas. Surgem conceitos, como o de inteligência emocional, 

para amparar essa manipulação. Outro exemplo, são as técnicas de 

valorização utilizadas pelas chefias - como as dinâmicas de grupo - que 

dão a sensação aos trabalhadores de que eles participam, que são 

reco~hecidos pela empresa, assim como a utilização de alguns conceitos 

como competência, responsabilidade, dedicação e adesão (vestir a camisa, 

dar o sangue) para encobrir o real sentido pretendido que é a 

competitividade e o individualismo. Notadamente, o que se observa é que o 

verdadeiro objetivo nunca é explicitado, pois o que se almeja com essa 

sofisticação e com esses investimentos em afetividade é apenas a 

regulação dos sentimentos, o que implica, via de regra, na desmobilização 

coletiva, na ausência de solidariedade entre as pessoas e na tolerância 

crescente para com o sofrimento e as injustiças, como aponta DEJOURS 

(1999). 

As pesquisas de DEJOURS (1999), na França com trabalhadores de 

variados setores e de diversos níveis, desde operadores, chefes e gerentes 

demonstraram que, a fragilidade ou a inexistência de movimento coletivo de 

luta contra injustiças e condições que não seriam toleradas há alguns anos 

atrás está relacionada ao surgimento do medo. Os trabalhadores vivem sob 

constante ameaça de demissão e todos, hoje, partilham um sentimento de 

medo pela ameaça de exclusão que aumenta a cada dia em toda parte. 

DEJOURS (1999), estudioso da psicodinâmica do trabalho discute as 

motivações subjetivas da dominação, ou seja, porque no sistema neoliberal 

aceita-se o sofrimento tanto padecido como infligido a outrem, sem reação e 

sem pressão e como para suportar esse sofrimento e não enlouquecer 
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criam-se defesas coletivas. Ele traz a questão da virilidade como um recurso 

utilizado para fazer o mal passar por bem. Para ele, a virilidade é construída 

socialmente e nada tem a ver com a masculinidade. A virilidade é medida 

pela violência que uma pessoa é capaz de cometer contra outra(s), é a 

capacidade de dominar, de exercer o poder, mesmo que pela força. O autor 

observa que todo o "trabalho sujo" na empresa, nas instituições, está ligado 

a esse recurso, da virilidade. Os que tem a coragem de se recusar a 

praticar o mal, por princípios éticos e em nome do bem, são tachados de 

fracos, de covardes e correm o risco de serem punidos, denunciados ou 

demitidos. 

3.3 - Sobre a Participação e a Configuração da Subjetividade 

Pode-se dizer que, do mesmo modo, a participação também sofre as 

influências destas alterações características da contemporaneidade. A 

afetividade ganha espaço privilegiado na sua definição. Anteriormente esta 

dimensão era desconsiderada, era negada com argumentos que 

enfatizavam a objetividade e a racionalidade (SAWAIA 2001 ). 

DEJOURS (1999), na sua análise a respeito da tolerância à injustiça e a 

ausência de mobilização coletiva que esta acarreta, critica o 

desconhecimento e a falta de análise do sofrimento subjetivo por parte dos 

sindicatos que se recusaram a levar em consideração a subjetividade, pois 

paradoxalmente temiam a individualização e o subjetivismo. O autor atribui 

a essa postura, assumida pelas organizações sindicais e pelos partidos 

políticos de esquerda - de desqualificação do discurso sobre o sofrimento, 

sobre a afetividade e a emoção - o crescimento e a organização da 

tolerância para com o sofrimento subjetivo. 

Até os anos 80, a participação estava impregnada daquela concepção 

que privilegiava a conscientização política e social, a mobilização coletiva, 

sendo o seu alvo de ação, a estrutura social. O seu espaço de ação era o 
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público e a intimidade era sempre negada. Os indicadores de eficiência e 

eficácia eram predominantemente quantitativos (SAWAIA 2001 ). 

Nos anos 80, a participação ganha um sentido mais subjetivo, a 

objetividade e o coletivo cedem lugar à preocupação com a individualidade 

e a afetividade. Nesse contexto, participar significa envolver-se 

emocionalmente e não apenas racionalmente. Com a incorporação da 

afetividade e da subjetividade na análise e na concepção da participação, 

outras idéias como autonomia, emancipação e diversidade passam então a 

ter destaque. Segundo SAWAIA (2001 ), elas tomam-se os valores éticos 

mais aplaudidos em substituição à liberdade e igualdade. 

Apesar de toda a inovação que essa discussão possibilitou, SAWAIA 

(2001) chama a atenção para dois problemas importantes que vem no bojo 

dessa nova concepção. São eles: 

1- O dogmatismo subjetivista que nega qualquer outra dimensão da participação, 

levando as pessoas a se desinteressarem pela política, ao mesmo tempo que 

se voltam para grupos fundamentalistas e terapias de auto-ajuda; 

2- O solipsismo individualista que reduz a participação a uma ação de foro 

intimo, contrapondo-a ao coletivo, como se o interior de cada um fosse o 

reduto exclusivo de exercício da liberdade, da justiça e da felicidade (p. 118). 

A autora (2001) tem aprofundado o debate sobre os perigos da 

instrumentalização de conceitos e teorias das ciências sociais e humanas, 

que muitas vezes tem servido para legitimar práticas polêmicas e 

indesejáveis para a sociedade. Esclarece que para compreender e analisar 

a participação, é necessário refletir sobre a gama de significados que lhe 

são atribuídos na atualidade, sob pena de enredar-se nas armadilhas que 

um conceito tão amplamente absorvido pode conter. 

A participação, assim como a subjetividade, também faz parte dos 

discursos políticos, empresariais e científicos, está na mídia e no cotidiano 

das pessoas, se apresentando sob diversas formas, qualidades e funções. 

Ela é a base de sustentação tanto dos discursos liberais, quanto dos 

ditatoriais ou dos revolucionários. 
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No entanto, o que está verdadeiramente em jogo quando discutimos 

participação, são as concepções e os posicionamentos que ela carrega e 

que são reveladores das contradições que constituem a sociedade 

capitalista neoliberal. Por isso mesmo, SAWAIA (2001 ), assinala que a 

questão central da participação é ético-política. E vai além ao afirmar que, o 

ser da participação é exterior a si mesmo, é imanente à sociedade. Com 

isso, ela quer dizer que a participação é definida na sociedade, que ela 

varia historicamente, embora isso não signifique que ela exista fora do 

indivíduo ou independente da subjetividade. Daí, concluir que a participação 

é definida na sociedade e na subjetividade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a autora sugere que deve-se 

investigar as contingências sociais que impedem a participação, isto é, o 

que impede as pessoas de realizarem a sua condição humana. 

SAWAIA (2000), recorre então a ESPINOSA e se inspira nas reflexões 

que esse filósofo faz sobre ética, para apresentar como indicador de 

eficiência da participação a idéia de potência de ação. 

"Potência de ação é a capacidade de ser afetado pelo outro, num processo de 

possibilidades infinitas de criação e de entrelaçamento nos bons e maus 

encontros. É quando me tomo causa de meus afetos e senhor de minha 

percepção. A potência de padecer, ao contrário, é viver ao acaso dos encontros, 

joguete dos acontecimentos, pondo nos outros o sentido de minha potência de 

ação" (SAWAIA 2001, p. 125 ). 

Adotar a potência de ação como indicador e como objetivo da 

participação é optar pelo fortalecimento do sujeito para lutar contra a 

servidão, ou seja, para não ser comandado, é ir para além da participação 

apenas enquanto capacidade de negociação, como defesa de direitos, 

como militância política. É participar para sair da passividade para a 

atividade, é participar por necessidade, pelo desejo de ser livre e ser feliz 

(SAWAIA 2001 ). 

A partir dessas considerações, a autora (2001 ), sugere que os afetos 

devem ser contemplados no planejamento e na análise da participação, e 

que o sofrimento seja um indicador qualitativo da participação, pois é 
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importante saber quais as emoções que constituem os motivos da 

participação. Deve-se investir na potência de ação, contra a potência de 

padecer, e essa batalha perpassa por todas as esferas da vida humana e 

por todos os seus componentes, tanto objetivos quanto subjetivos. 

DEJOURS ( 1999), também enfatiza a importãncia da subjetividade e 

indica que, a partir da análise do sofrimento e especificamente do medo. 

que produz terríveis processos defensivos pode-se ter acesso às condutas 

subjetivas que levam à banalização do mal. 

SAWAIA (2001) apresenta ainda, um quadro-resumo dessas reflexões, 

colocando lado a lado as duas estratégias participativas principais. Uma 

denominada de estética da existência, voltada à potência de ação cotidiana 

e outra, de eficácia ético-política, voltada à potência de ação política. As 

duas trabalham a subjetividade participativa (a cura da setvidão) em 

temporalidade e espacialidade diferentes e com estratégias e indicadores 

de eficácia específicos, mas orientadas por pressupostos idênticos. 

É importante a reprodução desse quadro-resumo pois ele representa 

uma contribuição que certamente poderá inovar e incrementar a análise, o 

planejamento e a avaliação de programas e projetos com perspectivas 

participativas. No campo das políticas públicas há que se considerar outros 

aspectos e outras dimensões, além das objetivas e estruturais. A afetividade 

e a emoção são fatores essenciais, que devem ser trabalhados, quando se 

almeja a participação e a emancipação das pessoas. 

Utilizaremos em nossa pesquisa, os indicadores propostas por SAWAIA 

(2001) nesse quadro, para identificar as principais categorias relativas a 

subjetividade participativa. No entanto, como assinala as estratégias 

participativas apresentadas devem ser analisadas de maneira dinâmica. 
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Quadro-resumo de Estratégias Participativas 

POTENCIA DE AÇÃO COTIDIANA POTENCIA DE AÇAO PUBLICA 

Ênfase na estética da existência Ênfase na eficácia política 

Perigo: estetização da desigualdade Perigo: razão instrumental 

Orientada pelo desejo de ser feliz Orientada pelo necessidade de eficácia 

Alegria de estar entre amigos Felicidade pública 

Liberdade íntima e intersubjetiva Liberdade civil 

Bem estar individual Equidade 

Legitimidade (intersubjetiva) Legitimidade social 

Prazer do encontro Habilidade de negociação 

Trabalhar emoções privadas Trabalhar moralidade pública 

Organizar o incorformismo e a ira Organizar a indignação moral 

Alvo da ação: emoções e superstições Alvo da ação: ethos, regime de verdade e 

política de afetividade; 

Solidariedade e amizade Redes de apoio 

Bons encontros cotidianos Bons encontros públicos 

Auto-reflexão crítica Avaliação de políticas públicas 

Indignação moral Indignação política 

Terapêutica das paixões individuais: subverter no Terapêutica das paixões coletivas: subverter 

cotidiano todas as situações em que os homens no plano coletivo todas as situações em que os 

estão humilhados. homens estão humilhados 

Confiança e sinceridade Honra e dignidade 

Identidade individual Identidade pública (formas de se apresentar e 

ser identificada) 

Sentido* Significado* 

Temporalidade do aqui- agora Temporalidade estratégica 

Criação de espaço com calor Luta contra espaços segregadores 

Desejos individuais Prioridades sociais 

Abertura à alteridade Igualdade jurídica 

*Sentido: é a forma como ressoa na subjetividade os significados sociais 

*Significados sociais: são estáveis, de longa duração, dicionarizáveis, 

da ordem do senso comum e das idéias dominantes. 

Fonte: SAWAIA 2001, p. 132 
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4- OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa foram: 

Objetivo Geral: 

- Analisar a participação e a configuração da subjetividade na comunidade 

do labor a partir do Programa de Educação Ambiental do PROCAV 11. 

Objetivos Específicos: 

Identificar a concepção de participação das pessoas envolvidas na 

implementação do Programa, tais como, os coordenadores do Programa 

e os técnicos de campo; 

Reconstituir o trabalho desenvolvido na comunidade do labor; 

Identificar as transformações no cotidiano das pessoas da Comunidade 

que participaram do Programa. 
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5- METODOLOGIA 

Pelas características do problema proposto e do objeto de estudo, 

realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa. A abordagem 

qualitativa tenta captar a realidade dinâmica e complexa do seu objeto de 

estudo no seu contexto histórico. Tem o ambiente social como sua fonte de 

dados, e estes se apresentam predominantemente explicativos. O processo 

é mais importante do que o produto. O foco de atenção do pesquisador está 

no significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida. Preocupa-se em 

retratar a perspectiva dos participantes e a análise dos dados tende a seguir 

um processo indutivo (LUDKE & ANDRÉ 1986). 

Dentre os vários tipos de abordagens qualitativas de pesquisa, optou-se 

pelo estudo de caso. Neste tipo de estudo, busca-se retratar a realidade de 

forma completa e profunda e revelar a multiplicidade de dimensões 

presentes numa variedade de fontes de informação, os dados são coletados 

com diferentes tipos de informantes. 

A técnica do estudo de caso consiste em relacionar uma situação real 

tomada no seu contexto e a partir da análise verificar como se manifestam e 

evoluem os fenômenos pelos quais o pesquisador se interessa 

(MUCCHIELLI 1996). 

NISBET e WATT citados por LUDKE & ANDRÉ (1986), caracterizam o 

estudo de caso em três fases. A primeira fase é chamada de aberta ou 

exploratória, a segunda é mais sistemática em termos de coleta de dados e 

a terceira é a da análise dos dados e a elaboração do relatório. 

A fase exploratória coloca-se como fundamental para a definição mais 

precisa do objeto de estudo. É o momento de especificar os pontos críticos, 

de estabelecer os contatos iniciais para a entrada em campo, de localizar os 

informantes e as fontes de dados necessários para o estudo. Esta fase foi 

realizada na época em que pesquisadora fazia parte da equipe da 
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Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, responsável pelo 

acompanhamento do Programa. 

Nesse sentido, participamos das discussões de planejamento entre a 

SVMA e a coordenação do Consórcio, acompanhamos algumas reuniões de 

planejamento e avaliação dos trabalhos da equipe técnica de campo, 

oficinas e seminários de capacitação da equipe e de alguns eventos 

realizados nos bairros. Esses contatos, essa convivência, assim como os 

relatórios elaborados pela equipe permitiram a identificação dos elementos

chave e os contornos aproximados do problema, assim como, a elaboração 

dos critérios para a escolha do caso estudado. 

A escolha do caso analisado foi intencional. Foi feita a partir do tema de 

interesse e das características do problema em estudo. Nesse sentido, 

optamos por investigar o trabalho que foi desenvolvido na Favela do Tabor, 

localizada na sub-bacia do Rio Aricanduva, na região leste do município de 

São Paulo. O trabalho nesta comunidade teve desdobramentos e 

encaminhamentos a partir dos grupos de Pesquisa-Ação-Participativa -

PAP, que continuaram a mobilizar a população e os técnicos por 

aproximadamente um ano após o encerramento do Programa. 

Desse modo, o critério de escolha do caso foi a continuidade do 

trabalho, pois nesse local após um ano de suspensão oficial dos trabalhos, 

alguns grupos permaneceram organizados em torno de temas e demandas 

que foram gerados a partir da inserção do Programa na comunidade. 

Para a coleta de dados em estudos de caso costumam-se utilizar vários 

procedimentos. Os mais comuns são a observação, a análise de 

documentos, a entrevista e a história de vida (GIL 1991). Nesta pesquisa 

utilizamos a análise documental e entrevistas em profundidade como fontes 

de dados. A variedade de fontes de informações e a interlocução entre as 

mesmas será feita através da triangulação das técnicas e dos dados obtidos 

(ADORNO & CASTRO 1994). A triangulação das informações consiste na 

checagem dos dados obtidos através de diferentes informantes, em 

situações variadas e em momentos diferentes, na busca de uma 
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abrangência maior na descrição, explicação e compreensão do problema 

em estudo (LUDKE & ANDRÉ 1986; TRIVINOS 1987). 

A análise documental serviu para identificar os objetivos e as 

estratégias utilizadas pelo Programa, identificar os problemas e as ações 

priorizadas e para compreender a incorporação da dimensão ambiental 

pelos grupos (SORRENTINO 1995). Foram analisados documentos 

produzidos pelo Consórcio, pelas equipes técnicas de campo e pela 

comunidade. Dentre os documentos que foram objeto de análise, podemos 

citar: o Edital de Concorrência Pública da SVMA para o Programa de 

Educação Ambiental do PROCAV 11, os relatórios de atividades do 

Programa que foram enviados à SVMA ao final de cada etapa de serviço 

prestado, os relatórios das equipes de campo, os materiais produzidos para 

o trabalho de campo (vídeos, cartilhas, folhetos e fotos), jornais de grande 

circulação com matérias referentes ao Programa (Folha de São Paulo), e os 

boletins informativos produzidos pela comunidade. 

A análise documental é uma técnica de coleta de dados bastante 

valiosa, pois visa, tanto a complementação das informações obtidas por 

outras fontes, como a descoberta de novos aspectos do problema estudado 

(SACARDO 1995). O material coletado foi resumido e analisado do ponto de 

vista dos nossos objetivos e do referencial teórico do estudo 

A entrevista é uma das principais técnicas de trabalho das ciências 

sociais e representa um dos instrumentos básicos de coleta de dados dentro 

da perspectiva da pesquisa qualitativa (LUDKE & ANDRÉ, 1986, 

TRIVIVINOS, 1987). Foram realizadas entrevistas abertas, com roteiro, 

ideais para uma abordagem em profundidade, com pessoas da comunidade, 

participantes dos grupos PAP, com técnicos de campo e com os 

coordenadores do programa. O objetivo das entrevistas foi apreender o 

significado da participação no Programa, tanto na vida pessoal como 

profissional, as transformações na subjetividade, os limites, os conflitos 

decorrentes dessa experiência e a trajetória dos grupos. Assim, o roteiro 
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básico utilizado permitiu ao entrevistador promover adaptações no 

desenvolver da entrevista, de acordo com as necessidades decorrentes. 

Para todos os entrevistados foram esclarecidos os objetivos da 

pesquisa, dada a garantia do anonimato e da confidencialidade das 

informações, pretendendo com isso evitar possíveis danos sociais ou morais 

para a imagem do sujeito pesquisado (FORTES 1998). As entrevistas foraiT' 

gravadas com o consentimento prévio dos participante, incluindo dois 

coordenadores, dois técnicos de nível central, dois técnicos de campo e 

quatro pessoas da comunidade do Tabor que participaram do Programa. 

Na análise, sistematização e interpretação dos dados, foi utilizada a 

análise temática proposta por BARDIN (1995), procurando-se sempre situar 

a fala dos atores sociais em seu contexto para melhor ser compreendida. 

Para a operacionalização da análise, as fitas-cassete foram transcritas 

literalmente e selecionados os documentos mais importantes. Com uma 

leitura exaustiva de todo o material obtido procurou-se apreender os temas 

relevantes e recorrentes para os atores sociais, bem como, as idéias 

discrepantes, as idéias centrais e os pontos-chave. A partir daí, foram 

estabelecidas as categorias ou temas. 

A análise e interpretação final, foi feita através da articulação, entre os 

dados obtidos em campo através das entrevistas e da análise documental, 

com os objetivos da pesquisa e o referencial teórico que orientou o estudo. 

É importante salientar que, para MINAYO (1993) todo objeto social é 

inatingível, e dele só temos um conhecimento aproximado, tudo é 

construído, inconcluso e superável, e a realidade é "infinitamente mais rica, 

mais dinâmica e mais complexa do que qualquer discurso científico sobre 

ela" (p. 249). 
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6- CENÁRIO DO ESTUDO 

6.1- O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Esta pesquisa busca analisar um programa de educação ambiental qu~ 

foi desenvolvido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) da 

Prefeitura de São Paulo, nas regiões norte e leste da cidade. 

O trabalho, denominado Programa de Educ-Ação Ambiental é parte 

integrante do Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias, 

Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale - PROCAV 11. A 

coordenação foi realizada pelo Grupo Executivo do PROCAV- GEPROCAV 

que é vinculado à Secretaria de Vias Públicas- SVP. O PROCAV 11, contou 

com o financiamento do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID e 

da Prefeitura do Município de São Paulo. 

A componente de educação ambiental, contrapartida da Prefeitura, foi 

. exigência do BID para liberar o financiamento das obras. Pode-se dizer que 

a inclusão dessas cláusulas ligadas à questões ambientais nos contratos 

com financiadores internacionais é fruto da pressão e da mobilização de 

movimentos ambientalistas nas últimas décadas. 

Para a execução do projeto de educação ambiental a Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente - SVMA escolheu por meio de concorrência 

pública, o consórcio CÓGITO-ECOAR, formado pela CÓGITO Consultoria 

de Planejamento SC Ltda. e pelo Instituto ECOAR para a Cidadania, uma 

organização não-governamental. O Programa deveria se desenvolver 

durante cinco anos nas zonas leste e norte da cidade, junto a uma 

população direta e indiretamente envolvida, de aproximadamente três 

milhões de habitantes das treze sub-bacias hidrográficas que receberiam 

obras de canalização e de recuperação ambiental e social. 

De acordo com o Edital de Concorrência Pública da SVMA (1995), o 

projeto de Educação Ambiental "é fundamental para garantir o envolvimento 
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da população atingida no Programa, de modo a permitir a reflexão e 

percepção do meio ambiente, proporcionando a participação ativa desta 

comunidade no debate, na solução e na decisão sobre os problemas e 

políticas ambientais". 

O Programa de Educ-Ação Ambiental do PROCAV 11, teve como 

objetivo, contribuir para a melhoria das condições ambientais e de vida da~ 

comunidades localizadas nas regiões das intervenções urbanas realizadas 

pela Prefeitura nos córregos e fundos de vale. Situa-se, portanto, dentro da 

perspectiva da Promoção da Saúde, orientada pelas Declarações de várias 

Conferências Internacionais que têm entre as estratégias de ação indicadas 

a criação de ambientes saudáveis, com ênfase na educação ambiental e na 

participação popular (OTTAWA 1986, ADELAIDE 1988, SUNDSVALL 1991, 

BOGOTÁ 1992). 

O princípio orientador e que articulava todas as ações do Programa era 

a participação. A concepção participativa permeou os diversos níveis de 

ações desenvolvidas pelo Programa, desde o planejamento que envolvia 

técnicos da SVMA e a coordenação do Consórcio, passando pela equipe de 

educadores na sua relação com a coordenação e finalmente no trabalho 

com as comunidades. 

Este programa teve inicio em julho de 1996, com a realização de 

pesquisas diagnósticas. Através do chamado mapeamento da realidade 

local elaborado a partir do levantamento de dados primários e secundários, 

foi possível a identificação de lideranças e de organizações. 

Posteriormente foram estabelecidas parcerias com entidades como 

sociedades amigos de bairro, conselhos de saúde, escolas e associações 

locais para o desenvolvimento do trabalho. 

A equipe técnica de caráter interdisciplinar foi composta por 

profissionais de diversas áreas: sociologia, antropologia, psicologia, 

educação, geografia, arquitetura, engenharia florestal, agronomia, 

comunicação, entre outros, além de estudantes universitários que 

participaram do projeto como estagiários e membros da comunidade, 
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denominados monitores locais. Foi desenvolvido um processo contínuo de 

formação e capacitação da equipe, que contava com a retaguarda e 

assessoria de consultores (pesquisadores, especialistas e professores) de 

diversas áreas temáticas, conforme as necessidades do projeto. 

O caminho metodológico utilizado pelo programa foi a formação de 

Grupos de Pesquisa-Ação Participativa (PAP). Os grupos PAP, constituídos 

pela comunidade e mediados por técnicos do Consórcio, procuravam 

identificar e propor ações educacionais, de comunicação e de geração de 

renda. Como estratégias de identificação de problemas, causalidade e nós 

críticos a serem trabalhados a partir do planejamento participativo, 

desenvolveram atividades que denominaram Oficinas de Futuro e a Agenda 

21 do Pedaço. 

As "Oficinas de Futuro" eram utilizadas para estimular e propiciar a 

participação de todos os integrantes do grupo PAP, na reflexão e 

mapeamento dos problemas do dia-a-dia, no diagnóstico da realidade local 

e dos sonhos para a construção de um mundo melhor. Trata-se de uma 

estratégia de mobilização social, de sensibilização e de formação de 

grupos. 

A partir dessa vivência iniciou-se a elaboração da "Agenda 21 do 

Pedaço", isto é, o planejamento participativo de ações visando a melhoria 

da realidade local. Essa idéia foi inspirada na Agenda 21 proposta durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano a Rio 92. O conceito de pedaço surgiu para dar conta das 

peculiaridades locais e das particularidades nas relações sociais que se 

estabelecem das mais variadas formas em um município com as dimensões 

e a complexidade de São Paulo. Este conceito foi adotado a partir do livro 

"Festa do Pedaço" de José Guilherme Canton Magnani, referenciando as 

redes de relações que se estabelecem entre pessoas de um determinado 

território. 
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Os projetos de geração de renda tinham como objetivo ajudar a 

desenvolver atividades econômicas que pudessem aumentar a renda da 

população da região, respeitando o meio ambiente. 

As redes de comunicação vieram ampliar o trabalho, visando a 

divulgação e difusão, bem como a troca de informações e experiências no 

interior e entre os pedaços e as comunidades através de eventos, jornais, 

vídeos, boletins e Internet, entre outras. Foram elaborados folhetos, vídeos, 

cartazes, mapas, cartilhas e painéis fotográficos, utilizados como material 

de apoio às atividades desenvolvidas pelos grupos PAP. 

Foram realizados também vários eventos nos bairros para divulgar, 

fortalecer e ampliar os grupos locais; difundir conceitos de educação 

ambiental para um público mais amplo e gerar identidades entre os 

cidadãos residentes nas sub-bacias. De acordo com a realidade local e por 

meio de atividades lúdicas foram abordados diversos temas. Podemos citar 

dentre eles, o resgate histórico dos córregos, a questão da água, a 

problemática das enchentes, a poluição e o uso e ocupação do solo. Foram 

realizados passeios ecológicos, estudos de meio, visitas monitoradas e 

exposições de fotografia. Grupos musicais e grupos de dança de estilos 

diversos formados por moradores da região se apresentaram nesses 

eventos, assim como alguns artistas profissionais. O trabalho realizado com 

as crianças utilizou também técnicas de teatro, pintura, música, estórias e 

outras, coordenados pelos educadores e por animadores profissionais 

contratados especialmente pelo Consórcio. 

Este Programa foi desenvolvido em seis sub-bacias hidrográficas no 

entorno de seis córregos nas zonas norte e leste do município de São 

Paulo, onde estavam previstas ou estavam ocorrendo intervenções de 

canalização voltadas à soluções de problemas ocasionados por enchentes. 

Na Zona Norte, o Programa foi desenvolvido nas sub-bacias do Mandaqui e 

do Cabuçu de Baixo e na Zona Leste nas sub-bacias do Aricanduva, 

Franquinho, Machados e Taboão. Todas essas sub-bacias fazem parte da 

bacia hidrográfica do rio Tietê. 
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O Programa funcionava por meio de Ordens de Serviço (OS) emitidas 

pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente através da Comissão 

Permanente para Acompanhamento e Recebimento dos Serviços do 

Programa de Educação Ambiental do PROCAV 11. Esta equipe foi 

constituída por quatro técnicos da Divisão de Educação Ambiental (DEA) e 

coordenada pela diretora da mesma. Entretanto, pelo caráter participativo 

que este Programa assumiu desde a sua concepção (o Edital de 

concorrência fazia considerações e orientava os projetos nesse sentido), as 

Ordens de Serviço sempre foram discutidas e elaboradas em conjunto, pela 

comissão de técnicos da Prefeitura e pela coordenação do Consórcio. 

As Ordens de Serviço eram elaboradas e emitidas em função da 

disponibilidade de recursos que eram liberados pela Secretaria de 

Finanças. O Programa estava orçado em cerca de R$ 3 milhões, por um 

período de cinco anos. Os trabalhos foram iniciados em julho de 96 e foram 

emitidas 4 Ordens de Serviço no valor de R$ 800mil. A partir de agosto de 

97, a Secretaria de Finanças deixou de liberar os recursos para o Programa, 

alegando crise nas finanças da Prefeitura. A partir daí, o Programa foi 

formalmente suspenso, pois, não havendo recursos disponíveis não 

poderiam mais ser emitidas as Ordens de Serviço para viabiliza-lo. 

Entretanto, contando, por um lado, com a futura liberação dos recursos 

financeiros, que era uma exigência da contrapartida, e por outro, que a 

interrupção dos trabalhos com a população naquele momento, poderia 

prejudicar a sua retomada posteriormente, o Consórcio deu continuidade às 

atividades de campo 

A partir de outubro de 1997, passou a atuar com uma equipe mínima e a 

priorizar os grupos mais organizados. Alguns técnicos ainda permaneceram 

em campo até janeiro de 98, quando diante da falta de perspectiva de 

liberação de verbas para a continuidade do projeto, os trabalhos foram 

suspensos. Mesmo assim, alguns grupos continuaram os trabalhos e os 

técnicos ainda participaram de algumas atividades, como voluntários. 
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Apesar dessa interrupção forçada por motivos alheios à vontade dos 

técnicos da SVMA, que tentaram sem sucesso encaminhar e argumentar 

junto à Secretaria de Finanças visando a continuidade dos trabalhos, bem 

como da utilização de apenas 25% dos recursos previstos para a sua 

execução, podemos considerar que este trabalho inovador teve bons 

resultados. Foi inovador por várias razões, dentre elas destaca-se a 

concepção participativa contida no projeto e o montante de recursos 

utilizados, o que é bastante incomum em projetos dessa natureza 

envolvendo o governo local, uma empresa e uma ONG. 

No entanto, apesar dos ganhos e das conquistas, foram muitas as 

dificuldades e os embates decorrentes da implantação de propostas de 

caráter participativo envolvendo todos esses setores. 

A análise da participação com ênfase na subjetividade poderá contribuir 

para os debates no campo da educação ambiental, na promoção da saúde 

e da cidadania. 
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6.2- SOBRE O PROGRAMA 

Apresentaremos a seguir, fragmentos transcritos das entrevistas e 

trechos selecionados dos documentos, agrupados por temas e precedidos 

de alguns comentários pertinentes aos objetivos e ao referencial teórico da 

pesquisa. 

6.2.1- A Concepção de Participação dos Coordenadores e Técnicos 

Entrevistados 

A participação é entendida como fortalecimento das pessoas e dos 

grupos para que estes possam ter mais controle sobre suas vidas e possam 

interferir coletivamente com transformações na sociedade. O conceito de 

empowerment foi mencionado por vários entrevistados como sinônimo de 

participação. Segundo WALLERSTEIN e BERNSTEIN (1988), este termo 

surge na literatura denunciando as situações de ausência de poder, como 

por exemplo, a alienação, a culpabilização da vítima ou o desamparo. O 

empowerment ou empoderamento como está sendo chamado, é alcançado 

através do desenvolvimento de trabalhos voltados para o fortalecimento dos 

sujeitos através de processos sociais que ampliem os espaços de 

participação dos indivíduos, das organizações e das comunidades, 

aumentando o controle sobre suas vidas no espaço local e da sociedade 

como um todo. Para que isso ocorra, é necessário aliar as duas dimensões: 

a singular, relativa à subjetividade como a auto-estima e a motivação e a 

estrutural, relativa à estrutura jurídico-político-ideológica da organização 

social. Dessa forma, esse conceito implica no acesso e controle de recursos 

necessários para a tomada de decisões que resulte em ações tanto 

individuais quanto coletivas. 

''A participação efetiva como a gente pensa que é essa entrega do 

poder e apropriação do poder. Eu acho que é a questão do 

empowerment mesmo de... tem uma palavra em português que é 

empoderamento e que eu acho que ... vendo os dois lados porque, 
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e vem da capacidade da distribuição da informação também, do 

acesso à informação e ai é que entra de novo essa possibilidade 

de comunicação em rede que é um acesso total a informação, e ao 

conhecimento. Isso é que traz a emancipação e não ficar só na 

autonomia, talvez digamos o seguinte, eu não tinha pensado nessa 

forma, mas se você para no nível da informação e não transform~t 

em conhecimento compartilhado" ... (COORDENAÇÃO). 

Outra preocupação que a definição de participação carrega é com a sua 

finalidade. Participar para que? Nesse caso, o que se observa é que a 

busca da autonomia é importante, deve ser uma meta, mas, ela é 

insuficiente, pois não redunda necessariamente em transformações efetivas. 

O que deve ser almejado, entretanto, para além da autonomia é a 

emancipação como projeto de mudança, como caminho em direção à 

utopia. 

( ...• ) ~~autonomia... não que autonomia seja uma coisa ruim, 

negativa, tal. Eu acho que ela não faz parte da utopia, ela faz parte 

de uma realidade, ela é ótima, mas a gente tem que caminhar pra 

utopias né, utopias no sentido de um outro lugar e a emancipação 

eu acho que está pra mim nesse outro lugar. E que ela, a 

emancipação, se dá quando você tem, a participação e o acesso à 

informação, a participação e a compartilhação de conhecimentos 

em forma de rede, de rede de interações e isso caminhando em 

direção a autonomia" (COORDENAÇÃO). 

A capacitação técnica das lideranças, da população é uma condição 

necessária para que ela participe e interfira em condições mais equitativas 

na defesa dos seus direitos junto ao Estado ou em outros espaços de 

decisão. O compromisso e o envolvimento do técnico com essa cultura 

emancipatória enquanto utopia são fundamentais para o sucesso de um 

programa que envolve a participação. 
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( •••• ) 
11Fica pra mim que a participação só é possível se você 

estiver inteiro, se você estiver na dinãmica social.( .... ) fazendo 

junto e sempre com muita transparência e com objetivo, essas 

coisas sabe, o afinamento da identidade muito claro até para 

as pessoas saberem que você está ali muito comprometida 

mas de passagem. Que a autonomia é delas. Senão nãc; 

consegue autonomia. Porque, assim, tem que ter formação 

mesmo de pessoas, tem que ter ação ao mesmo tempo tem 

que aprender da prática, tem que ter reflexão, sabe. Não pode 

nivelar por baixo, eu acho, tem que ter muita sensibilização 

antes de tudo isso acontecer até para as pessoas poderem 

realmente participar''( .... ) (TÉCNICO) 

Participar é compartilhar, é dividir poder, conhecimento, informação, é 

se misturar e isso implica em contato com as diferenças, com o 

questionamento e com as críticas. Há que se cultivar a capacidade de 

tolerância e o diálogo constante para a superação dos conflitos que são 

freqüentes. 

( .... ) limas é muito difícil trabalhar com participação porque isso 

significa dividir mesmo o poder, entregar o poder pro outro. E as 

pessoas nem sempre estão dispostas a fazer isso, desde o começo 

até o fim, correndo todos os riscos que isso gera e todas as 

ansiedades que isso gera" (COORDENAÇÃO). 

( •••• ) 
11(a participação) eu acho que é a única forma de um projeto 

contribuir para o crescimento das pessoas" (TÉCNICO). 

( •••• )
11porque participação é se misturar''.(TÉCNICO) 

A Concepção do Programa pela Coordenação 
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O programa foi concebido com o objetivo de formar agentes locais de 

educação ambiental, de formar grupos de cidadãos atuantes na área 

ambiental e de fortalecer e potencializar esses agentes para ações de 

melhoria da qualidade de vida. 

( •••• ) 
11a concepção do programa basicamente foi a concepção de 

formar agentes locais de educação ambiental. Então, a gente partia 

de uma concepção que era impossível encarar seriamente os 

problemas das enchentes no município de São Paulo e a 

implementação de um programa de educação ambiental que não 

só encarasse a parte óbvia dos problemas das enchentes que era 

o lixo: o lixo no córrego, o lixo no cotidiano, nas encostas dos 

morros etc., mas que potencializasse essa população para a ação 

de melhoria de qualidade de vida" (COORDENAÇÃO). 

Além de diminuir a quantidade de lixo dos córregos a aspiração do 

programa era potencializar a população para ações que interferissem em 

outras esferas da vida cotidiana. 
110 que nos preocupava era como através de um recurso público 

voltado à mitigar impactos que a população ocasiona nas obras 

voltadas pra contenção de enchentes, ou seja, impactos que a 

população ocasiona que diminuem a efetividade das obras de 

enchentes, como que a gente utiliza esse recurso para 

potencializar essa população pra não só diminuir esses impactos 

nas obras de enchentes, mas pra melhorar a qualidade de vida 

delas" (COORDENAÇÃO). 

Buscava-se a continuidade das ações nas comunidades, por meio da 

formação de agentes locais de educação ambiental, como também estimular 

a capacidade de vigilância e autonomia de pessoas ou de pequenos grupos 

que habitam a periferia da cidade e que sofrem no dia a dia com os 
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problemas ambientais, além de todas as mazelas da exclusão social a que 

estão submetidos. 

A capacitação desses agentes através da incorporação de novos 

valores e da potencialização de suas ações para a mudança, para além do 

impacto ocasional que pudesse gerar, representava a possibilidade de 

eficácia do programa. 

"A partir dessa preocupação ... E da constatação que a maior parte 

dos projetos e programas de educação ambiental são efêmeros, 

são pontuais, quando acaba a intervenção eles vão pra casa e tudo 

continua igual, então nós apontamos um eixo que era formar 

agentes locais de educação ambiental pra que eles 

permanentemente atuassem na periferia de São Paulo fazendo 

educação ambiental. A gente vinha de uma experiência de 

entidades ambientalistas, de coletivo de entidades ambientalistas 

onde apareciam moleques, pessoas da periferia de São Paulo 

criando pequenas associações de conservação, de atuação de 

denúncia ligadas à questão ambiental e víamos como é que esses 

pequenos grupos faziam diferença na periferia de São Paulo, como 

que eles eram o sal da terra, eles eram as pessoas que faziam 

germinar contestação, mudanças, eles acabavam aparecendo no 

cenário político, na imprensa etc., a partir de uma ação bastante 

pontual de pequenos grupos" (COORDENAÇÃO). 

A idéia de autonomia dos agentes ou dos grupos locais foi sempre 

incentivada. Acreditava-se que este era um caminho para o enfrentamento 

das questões ambientais e para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

( •••• ) 
11Então formar grupos de cidadãos atuantes, de agentes ativos 

na questão ecológica ambiental era um caminho de permanência e 

enraizamento dessa questão na periferia da cidade. A prioridade 

que nós demos ao programa, a concepção do programa foi formar 
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grupos locais de agentes de sustentabilidade, de agentes de 

educação ambiental que ao longo de dois anos de trabalho, dos 

cinco inicialmente, tivessem repertório pra continuar essa ação, 

que inclusive não dependesse mais de ONGs intermediadas por 

Ecoar ou outras, que pudessem com o passar do tempo, como 

acontece no Amapá hoje, captar um recurso direto do podet 

público, fazer a ação local de sustentabilidade e enraizar mais" 

(COORDENAÇÃO). 

6.2.2- As Estratégias Utilizadas para a Implantação do Programa 

As estratégias para a implantação e implementação do programa 

seguiram três eixos temáticos básicos, através dos quais foram 

desenvolvidas e aprimoradas as estratégias e técnicas orientadoras das 

atividades com os técnicos e por estes com as comunidades. A Pesquisa

Ação-Participativa (PAP) era um dos eixos fundantes desse projeto, pois 

pretendia-se por meio de processos participativos gerar conhecimentos e 

potencializar ações. 

( .... ) "E a ação participativa ia além da tradicional pesquisa 

participante e ação preconizada na América Latina, ia muito além, 

era a própria comunidade se auto-pesquisando em função de gerar 

conhecimento pra ela mesma"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

Os outros dois eixos norteadores do programa eram a geração de 

trabalho e renda e a criação de uma rede de comunicação. Pode-se notar 

que esses temas se assentam numa concepção ampla de ambientalismo 

que "se revela como uma construção histórica ( .... ), porque supõe utopia, 

construção de um novo lugar, uma alteração cultural, uma nova ética" 

(SPOSATI 2001). 

( .... ) "nós achávamos que geração de renda era fundamental, era 

impossível a gente ficar falando pras pessoas: não jogue papel ou 
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lixo no córrego, quando as pessoas estão passando fome, elas 

não tem alternativas, elas não tem nenhuma outra possibilidade de 

olhar além daquele córrego que eles nem conheciam como 

córrego, pra eles era um esgoto que passava lá. Então, geração de 

renda era uma coisa fundamental porque nós achávamos que 

educação ambiental, ficar num bla, bla, bla, distribuindo 

folhetinhos que depois o mesmo folhetinho ia ser jogado no 

córrego, não tinha sentido. Além disso nós achávamos que 

democratizar o acesso à informação era fundamental pra essa 

sociedade sustentável que a gente achava que tinha que ter. 

Então, gerar renda de uma forma ambienta/mente sustentável, isso 

seria trabalhando o lixo, o próprio lixo que era produzido, estar 

usando ele como uma forma de gerar riqueza. O que na época era 

uma coisa também completamente ... né? Que as pessoas não 

percebiam isso. Agora você vê em cada esquina as pessoas 

fazendo isso e a necessidade de se estar trabalhando em rede, de 

forma integrada era também muito importante. A necessidade de 

informatizar essas comunidades era uma coisa que ninguém" ... 

(COORDENAÇÃO). 

A participação deveria ser a tônica em todos os processos e estratégias 

que se delineavam a partir desses eixos, inclusive na comunicação. 

( .... ) "essa comunicação em rede, a questão da comunicação era 

fundamental, mas não uma comunicação que viesse de uma forma 

marketeira, mas participativa. Ela ser gerada pelas próprias 

comunidades que é a forma que a gente trabalha até hoje. É o que 

a gente acredita. É que a gente não traz instrumentos de fora pra 

dentro das comunidades, mas as próprias comunidades geram 

esse conhecimento, a partir da necessidade deles e como uma 

forma de participação efetiva"( .... ) (COORDENAÇÃO). 
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Foi criado um site do programa que deveria ser um dos veículos 

utilizados para a comunicação em rede dos projetos das comunidades. A 

idéia inicial era a implantação de uma rede através das escolas que já 

possuíam laboratórios de informática, mas isso não foi possível 

principalmente pela burocracia que imperava nas instituições da Prefeitura 

de São Paulo naquela época. 

( .... ) "mas tinha outro problema, era a Prefeitura, as escolas da 

prefeitura já tinham computadores naquela época e laboratório de 

informática. Só que quem fazia a administração desse laboratórios 

de informática nas escolas municipais era uma empresa particular, 

esqueci o nome, e eles limitavam o uso dos softwares que se 

podia usar e da internet, eles não permitiam que as escolas 

usassem a internet, porque eles é que controlavam tudo o que as 

escolas poderiam usar né, e tinha o problema de linhas telefônicas 

também, na época isso foi uma coisa muito complicada" ( .... ) 

(COORDENAÇÃO). 

Os grupos de Pesquisa-Ação-Participativa foram formados nas 

comunidades, nas associações de bairro, nas escolas, nas bibliotecas entre 

outros grupos, com as mais variadas populações e com diferentes 

demandas. Como estratégias para a execução dos grupos PAP foram 

preconizadas as Oficinas de Futuro e a Agenda 21 do Pedaço. Essa 

metodologia foi aperfeiçoada no decorrer do processo de trabalho e pode-se 

dizer que foi fruto do amadurecimento e do diálogo que se estabeleceu 

entre a equipe de coordenação que havia concebido o projeto, os técnicos 

do consórcio e os técnicos da secretaria do Verde e do Meio Ambiente que 

acompanhavam o programa. Como produto desse processo foi criada uma 

cartilha denominada Agenda 21 do Pedaço que apresenta algumas 

técnicas de trabalho participativas que podem ser utilizadas no diagnóstico 

e no planejamento de ações com grupos. 
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( .... ) "a questão das oficinas de futuro, agenda 21 do pedaço, isso 

foi surgindo com o andar da carruagem. ( .... ) A oficina de futuro já 

era uma concepção que tinha presente no Ecoar, era uma técnica 

que a gente estava desenvolvendo a partir do diálogo com outros 

projetos, a partir da minha experiência na universidade ... Então, a 

gente tinha essa perspectiva de discutir o sonho, discutir os 

problemas e discutir os caminhos possíveis para a superação dos 

problemas na direção dos sonhos. Eu acho que, como a agenda 21 

do pedaço e o nome agenda 21 do pedaço, a perspectiva de 

construção da agenda 21, foi forjada no andar da carruagem, no 

diálogo com os próprios técnicos da Prefeitura" (COORDENAÇÃO). 

As Técnicas Utilizadas pelo Programa 

Uma outra estratégia que foi utilizada pelo programa foi o que eles 

chamaram de olhar distraído. Essa técnica consistia numa adaptação do 

método etnográfico utilizado pela antropologia para a entrada dos técnicos 

em campo. A idéia era de que os técnicos se aproximassem e vivenciassem 

um pouco o bairro, a comunidade, o pedaço a partir de contatos informais e 

procurassem estabelecer uma rede de informações sobre lideranças, 

instituições e associações que fossem referenciadas por essa abordagem. 

( •••• ) 
110 primeiro passo que a gente dava nesse projeto que a gente 

chamava de olhar distraído, que era convidar cada um dos 

técnicos para ir pra periferia da cidade, para as sub-bacias e andar 

pelas sub-bacias, conversar com as pessoas, buscar, beber com 

todos os poros aquela realidade"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

Essa orientação gerou bastante polêmica, pois os técnicos reclamavam 

a necessidade de dados mais concretos e de informações mais diretivas. 

Fica claro que existem muitas resistências quando se tenta construir um 

processo participativo. As sensações e os sentimentos se confundem e se 
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embaralham e é preciso muita clareza e discernimento para quem coordena 

um processo dessa natureza pois muitas vezes a impressão que se tem é 

de leviandade e improvisação. 

( .... ) ~~reve momentos de revolta, dos técnicos falarem: pô, vocês 

não dão uma relação de contatos que a gente tem de fazer, de 

lideranças que nós temos que procurar... Eu lembro até que a 

gente tinha essa relação porque foi feito um levantamento de 

dados secundários, logo naquele primeiro semestre, segundo 

semestre de 96, o primeiro semestre dos trabalhos. Então nós 

fizemos uma pastinha e entregamos na mão de cada técnico logo 

em março de 97, dizendo: óh, vocês têm tudo aí, levantamento de 

dados secundários de todas as organizações que atuam na sua 

sub-bacia, nome dos líderes que pelos dados secundários tem, 

mapas sobre as sub-bacias, os principais problemas etc. Mas isso 

era quase que uma muleta pra eles porque eles punham embaixo 

do braço e quase não liam e quando liam não ganhava vida o dado 

da pastinha. Não ganhava a vida que ganhava quando ele ia lá pra 

periferia conversava no metrô, conversava no onibus com a 

pessoa do lado" ... (COORDENAÇÃO). 

( .... )"Mas o que eu digo que é um método etnográfico radicalizado 

é porque o convite que era feito pro técnico era que ele começasse 

a nos desenhar uma teia de relações de atores que existia naquela 

sub-bacia pra com ela a gente começar a construir os grupos de 

ação participativa. A resistência do técnico à essa etapa e também 

a outras etapas foi se constituindo um pouco por essa cultura 

universitária, essa cultura antiga paternalista de já ter o método 

desenhado, as técnicas feitas, cada etapa acertada, já delineada e 

a gente que não tinha essas etapas delineadas e mais a gente dizia 

que a própria técnica que a gente estava propondo devia ser 

trabalhada".( .... ) (COORDENAÇÃO). 
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Pelo fato do programa ter como característica básica a participação, 

isso significava não contar com um modelo acabado, pré definido, mas, a 

construção coletiva e a revisão constante do mesmo. Essa possibilidade era 

um grande desafio, uma aspecto inovador e talvez a marca diferencial 

desse projeto. Porém, o que pode ser observado através dos relatos das 

entrevistas é que foi também o grande foco gerador de conflitos. 

( .... ) "Eu acho que a concepção do programa não tinha a clareza de 

toda essa dimensão, mas ela tinha essa perspectiva que a gente 

chama de incrementai, de ir se desenvolvendo com o andar da 

carruagem, de ter em cada participante, em cada técnico envolvido 

um parceiro no redelineamento do processo. Agora, isso 

enfrentava algumas questões porque se ao mesmo tempo isto era 

idéia-força no projeto, era fundante essa concepção de todos se 

tomarem artífices do método, da caminhada, por outro lado havia a 

hierarquia, havia a divisão de papeis. Então é difícil você conceber 

um processo como absolutamente teu e você como artífice quando 

há uma diferenciação de remuneração entre todos aqueles atores, 

quando há uma diferenciação de papéis entre aqueles que vão pro 

campo levantar informações e aqueles que trabalham com 

articulação institucional" (COORDENAÇÃO). 

Como um caminho para proporcionar a participação eram utilizadas 

técnicas de sensibilização inspiradas em teorias psicodramáticas e em 

dinâmicas de grupos. Além de tornar as reuniões e os encontros mais 

atrativos e menos cansativos, a intenção era trabalhar também com várias 

linguagens e despertar outros sentidos através desses recursos. Os 

depoimentos das pessoas da comunidade que participaram do programa 

mostram que a forma com que eram conduzidas as reuniões constituiu-se 

um aspecto marcante que é identificado como motivador da adesão e da 

participação. 
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( •••• ) 
11As dinâmicas também faziam muito com que mexesse. Eu 

acho muito legal a forma como era conduzida as coisas, os 

trabalhos, as dinâmicas mesmo. Faziam com que as pessoas se 

sentissem a vontade. Até, aqui, é muito raro você, onde eu estou 

né, você participar de um trabalho onde tenha dinâmica. É aquela 

coisa muito parada, monótona, só alguém falando, é chato demais. 

Eles faziam as dinâmicas que eram assim, refletir sobre o nosso 

dia a dia, o nosso cotidiano, buscar, criar métodos" (MORADORA). 

( •••• ) 
11Era feito aquele trabalho com as reuniões, geralmente tinha 

dinâmicas e as pessoas se sentiam bem e levavam lanche. Era uma 

coisa muito diferente, não era aquela coisa cansativa que era 

chata. Cada vez que era o encontro era mais ... as pessoas estavam 

mais renovadas porque gostavam de fazer o que faziam" 

(MORADORA). 

Além do uso de técnicas e da dinâmica de grupo para estimular e 

animar as reuniões, fica claro que os técnicos procuravam incentivar a 

reflexão e a elaboração das pessoas da comunidade sobre os seus 

problemas 

( •••• ) 
11Cada semana um apresentava uma dinâmica diferente. A 

abertura bonita, todo mundo se apresentava, todo mundo tinha o 

direito de falar, todo mundo tinha o direito de concordar ou 

discordar, sabe, muito democrático, não tinha esse negócio de 

você não pode falar ou eu não posso falar. Podia ser a opinião que 

fosse eles ouviam de todo mundo, a opinião de cada um. São 

pessoas que realmente que eles tem o jeito pra coisa, fazer 

acontecer. Não são pessoas de querer calar a tua voz, são pessoas 

de querer ouvir a voz do povo. E era isso que eles faziam com a 

gente" (MORADORA). 



63 

A discussão nos grupos PAP por meio de técnicas participativas 

propiciava a apropriação da realidade e a construção coletiva do 

conhecimento. 
11Eies mais ouvia. Vamos supor, se a minha palavra fosse melhor 

do que d. Eloina aqui, aí eles iam estudar o que eu falei, mas não 

era descartando a deles, estudava a minha e a deles. Então, eles 

escutavam todos pra depois dar a opinião deles. Mas, o que eles 

pedia era a opinião dos moradores. Eles não vinha assim com a 

opinião própria. Então era gostoso por isso, eles ouvia, eles não só 

trazia aquele projeto e dizia assim que essa aqui é a melhor forma 

da gente trabalhar. Eles não quis vim só mostrar o nome deles. A 

gente se apegou porque a gente viu que foi um caminho como uma 

luz, como se a gente seguisse uma luz porque antes a gente estava 

na escuridão" (MORADORA). 

6.2.3- A Relação entre a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e o 

Consórcio Cógito-Ecoar. 

A licitação e a contratação do consórcio Cógito-Ecoar para a execução 

de serviços de educação ambiental ocorreram no final da administração do 

prefeito Paulo Maluf e início da administração do prefeito Celso Pitta. A 

Prefeitura de São Paulo, nesse período, foi marcada por uma onda de 

denúncias de corrupção, envolvendo os altos escalões da prefeitura na sua 

relação de promiscuidade com os vereadores da Câmara Municipal que 

contaram com a conivência de alguns funcionários públicos. O desgaste e 

os escândalos provocados por essas duas administrações na cidade 

contribuíram para o crescente descrédito nos serviços públicos, que nos 

últimos anos vêm sendo vítima de uma campanha que objetiva, através da 

desmoralização, a redução do papel do Estado e a privatização dos 

serviços públicos. Esse clima de desconfiança pairava sobre tudo que 
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envolvesse questões da Prefeitura. Desse modo, os técnicos que 

representavam a Secretaria nos projetos eram tratados com desconfiança 

pelas instituições que não estavam envolvidas com as falcatruas. Da mesma 

forma os técnicos que não tinham nenhuma relação de confiança com a 

administração procuravam ter um comportamento bastante claro e firme em 

todas as situações que envolvessem dinheiro, contratos e licitações. 

A relação entre a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e o 

Consórcio foi marcada por uma certa alternância das posições e papéis que 

ela representava para o Consórcio naquele período. A função dos técnicos 

da Secretaria era de acompanhar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos 

pelo Consórcio. Desde o início dos trabalhos procurou-se estabelecer um 

diálogo constante entre os técnicos da Secretaria e o Consórcio, 

principalmente através de reuniões com a equipe de coordenação e da 

participação nas reuniões semanais da equipe do Consórcio. O poder que 

esta equipe da Secretaria tinha era bastante limitado, consistia apenas no 

acompanhamento técnico, no recebimento e aprovação dos relatórios e dos 

produtos realizados. Esta equipe não influenciava na liberação dos recursos 

financeiros, somente encaminhava e justificava a necessidade da liberação 

dos mesmos. Porém, a total falta de compromisso e o desinteresse da 

administração pública da época para com esse projeto motivou alguns 

embaraços entre a equipe do Consórcio e a equipe da Secretaria. Os 

depoimentos seguintes são ilustrativos dessas observações. 

( .... ) "Relação institucional mediada basicamente pela falta de 

recursos, pelo não pagamento do trabalho e por desconfianças 

estabelecidas históricamente. O técnico de uma ONG sempre acha 

que na prefeitura não tem parceiros aliados. Eu acho que se 

estabeleceu um processo que foi permitindo ver que não dava pra 

fazer uma leitura maniqueísta disso. Que havia dentro da prefeitura 

pessoas que tinham compromissos semelhantes ao que o 

Consórcio tinha estabelecido e havia dentro da Prefeitura 



65 

instâncias que não tinham nenhum compromisso com aquela 

proposta vencedora da licitação".( .... ) (COORDENAÇÃO). 

( •••• ) 
11Entâo ... na Secretaria ( do Verde e Meio Ambiente), eu acho 

que a gente tinha um grupo de técnicos que era absolutamente 

afinado com a metodologia e com a essência do projeto, né. Agora, 

tinha uma direção que não só não ajudava, como atrapalhava, não 

só nós, mas os próprios técnicos" (TÉCNICO). 

( •••• ) 
11No caso da Secretaria do Verde de São Paulo, o que a gente 

percebeu é que os técnicos tinham essa visão e apoiaram 

realmente e participaram, mas a direção não tinha. Então, quando 

tinha coisas que tinham que ser decididas pela direção, tipo 

liberação de Ordens de Serviço, liberação de recursos, mesmo que 

fosse um apoio para a gente conseguir outras parcerias, aí parava, 

empacava e não vinha"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

A posição dos técnicos da Secretaria se tornava incomoda por muitas 

vezes, pois, apesar deles não se identificarem com a administração, tinham 

um papel a cumprir que era zelar pela aplicação do dinheiro público 

destinado para esse trabalho. A convicção de que havia muito desmando 

naquele governo, era mais um motivo para que os técnicos da Secretaria se 

comportassem com extremo rigor e intransigência na sua relação com o 

Consórcio, o que aliás deve ser a conduta de todo funcionário público. 

( •••• ) 
11Na relação com a Prefeitura há principalmente a divergência 

com questões burocráticas. Quando a gente queria que a prefeitura 

fosse mais tolerante, compreensiva, porque tinha coisas que não 

dava pra dar números, mensurar. Tinha coisas que não dava pra 

ficar detalhando e a prefeitura ficava falando: não, tem que assinar 

hora-trabalho, tem que entregar o produto dessa e dessa maneira, 

não sei o quê. Por um lado, a gente tendia a considerá-los um 



66 

bando de burocratas, por outro lado, a gente ia percebendo que se 

não se faz assim, a coisa pública dança, né". (COORDENAÇÃO). 

Todas essas contradições que permearam o desenrolar do projeto, não 

conseguem diminuir os méritos que lhe devem ser atribuídos. Há que se 

notar que todas essas indagações, além de tantas outras que se 

apresentaram ao longo dessa trajetória, nunca foram escamoteadas, ao 

contrário, procurou-se sempre que possível incluí-las como temas de 

debates ampliados com especialistas e consultores envolvidos com o 

assunto. Essa tentativa não significou a resolução de todos os conflitos, 

nem a resposta para todos os questionamentos suscitados nesse processo, 

no entanto, acreditamos que esse é um caminho possível na busca de 

alternativas para o enfrentamento dos problemas que se colocam com as 

transformações por que tem passado a sociedade contemporânea. 

( .... ) "E eu pessoalmente e várias pessoas do próprio Ecoar 

questionávamos profundamente essa opção que o Estado estava 

assumindo de terceirização. A gente sabia que boa parte dos 

processos terceirizados eram absolutamente promíscuos ( .... ) A 

gente ficava em dúvida se devia estar fazendo isso ou não. A gente 

era contra canalização de córregos e nós estávamos trabalhando 

com educação ambiental num processo de canalização de 

córregos. A gente sabia de toda a corrupção que corria no governo 

Maluf e depois no governo Pitta e a gente estava trabalhando, 

prestando serviço pra esse governo. E tomando porrada de 

companheiros do movimento ambientalista. Então, todas essas 

contradições que a gente vivia não abalava a convicção que a 

perspectiva do programa de educação ambiental era correta, mas 

causava turbulências" (COORDENAÇÃO). 

Apesar de todas as dificuldades, tanto conjunturais quanto as relativas 

às características do projeto que se distinguia pela originalidade, cabe 
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lembrar que foi estabelecido um diálogo constante entre a Secretaria de 

Verde e o Consórcio Cógito-Ecoar que foi amadurecendo no decorrer da 

implantação do programa. Esse processo foi interrompido de maneira 

abrupta, muito antes do tempo previsto para o seu término e contou com a 

utilização de apenas um terço dos recursos financeiros destinados para a 

sua execução. A frustração deflagrada por essa interrupção, além de uma 

série de mal entendidos e dos inúmeros prejuízos produzidos para todas as 

instancias envolvidas, serviu também para aglutinar um grupo de pessoas 

da Secretaria, da ONG e da Universidade de São Paulo (USP), em torno de 

uma pesquisa para avaliação dos impactos dos processos participativos que 

foram desencadeados a partir do programa. A presente pesquisa também 

faz parte dessas inquietações e da crença de que a metodologia 

desenvolvida pode promover de fato a participação e dessa forma, provocar 

mudanças. 

( .... )"Então, acho que tanto foi positivo que dessa relação emergiu 

um projeto pra Fapesp de continuidade, de avaliação dos 

impactos. Porque tanto por parte dos técnicos da prefeitura como 

do Ecoar ficou a inquietação sobre qual foi ou quais foram os 

impactos ou os resultados desse programa. Eu acho que tanto por 

parte dos técnicos do Ecoar como da prefeitura há a expectativa de 

dar continuidade a esse método de trabalho, a esse tipo de ação 

em outros locais. Então, fazer o projeto pra Fapesp foi um bom 

indicador de que a relação foi positiva e que há uma comunhão de 

interesses. Pode haver divergências de diferentes tipos, mas há 

uma comunhão em trânsito".(COORDENAÇÃO). 

6.2.4- A Relação entre a Empresa e a ONG 

A união em consórcio entre uma ONG e uma Empresa não era um fato 

muito comum e esbarra numa série de entraves que são inerentes aos 

papéis que essas organizações desempenham na sociedade. Além do 

estigma que uma empresa carrega pelo que ela representa para o ideário 
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de uma ONG, a convivência entre essas duas instituições tão distintas 

consistia num desafio. Pelo que pudemos constatar através dos relatos e do 

acompanhamento do programa, a relação que foi construída nessa parceria 

foi baseada no respeito mútuo e conseguiu superar e até desfazer os 

preconceitos e as expectativas negativas que envolvem essas duas 

instâncias que ocupam lugares praticamente opostos no imaginário coletiv0 

( .... ) "A gente começou na relação bastante desconfiado. Por que 

uma empresa procura o Ecoar pra fazer um trabalho? Mas, que foi 

ganhando afetividade, tanto pelo fato do JL quanto da C serem 

pessoas que não sei se estavam numa fase da vida, eu não os 

conhecia antes, mas na relação com a gente foram absolutamente 

abertos e aceitaram todas as demandas que a gente colocava de 

horizontalidade no processo, enfrentaram os estranhamentos de 

duas sub-culturas bastante distintas, a sub- cultura de uma ONG 

com a sub-cultura de uma empresa de uma forma positiva sempre, 

sempre dispostos a dialogar sobre esse estranhamento e não 

radicalizando" .... (COORDENAÇÃO). 

Seria praticamente impossível para uma ONG participar sozinha de uma 

concorrência pública com as dimensões e burocracias exigidas pela 

Prefeitura como foi o caso da contratação para o Programa de Educação 

Ambiental do PROCAV. Por um lado, as ONGs geralmente não possuem 

uma estrutura formal nem capacidade administrativa suficiente para 

suportar as demandas legais e financeiras que esse processo requer. Por 

outro lado, a maior parte das empresas se ressente com a escassez de 

técnicos capacitados e com experiência em trabalhos desenvolvidos com 

comunidades sob o ponto de vista da participação social. 

( .... )"Aí nós tivemos algumas reuniões , eu lembro que vim pra 

discutir com eles. Como é que seria isso, a Cógito pediu que o 

Ecoar ficasse com a parte técnica, elaborasse a proposta técnica 

pra licitação e a Cógito providenciaria toda a parte de 
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documentação que tanto da Cógito como instruiria o Ecoar sobre 

quais documentos teria que tirar, porque nós éramos muito frágeis 

sobre esse ponto de vista, de entrar numa licitação pública, ainda 

mais com a Prefeitura de São Paulo que tinha uma série de 

exigências".( .... ) (COORDENAÇÃO). 

Essa relação de relativa harmonia entre a ONG e a Empresa é 

reconhecida pelos técnicos e representantes da Ecoar como atípica e é 

atribuída exclusivamente à características pessoais dos proprietários da 

empresa que não mediram esforços para que a linha do programa fosse 

mantida. 

"Trabalhar com a empresa, com a Cógito no caso, foi uma coisa 

que eu acho que não serve muito de parâmetro enquanto empresa, 

porque a Cógito ela tinha a C. né, tinha o J.L. que era uma pessoa 

extraordinariamente inteligente, doce, aberto, o J.L., uma pessoa 

de convívio muito tranqüilo né, mas, logo no começo ele ficou 

muito doente, se afastou e tudo e a C. era uma pessoa que tinha 

um sonho, ela nunca se comportou como uma empresária. Nunca a 

Cógito colocou na mesa por exemplo, não vamos fazer isso porque 

precisa sobrar dinheiro, nunca, muito pelo contrário, a Cógito saiu 

com um prejuízo enorme desse projeto e ela bancava, porque 

acreditava, então eu acho que foi uma relação completamente sui 

generis" ( .... ) (COORDENAÇÃO) 

Os depoimentos demonstram que havia um conflito de interesses e de 

abordagens que em alguns momentos puderam ser evidenciados. Embora o 

diálogo tenha prevalecido pode-se notar que as desconfianças eram mútuas 

e que certas convenções, que têm que ser consideradas e revistas 

constantemente acabaram dando o tom em momentos de crise. 

"Eu acho que o pessoal da Cógito, eles nos respeitavam muito, 

eles aceitavam e aceitaram absolutamente tudo que nós 
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propúnhamos, inclusive eles tinham lá um consultor, esqueci o 

nome dele, um consultor que depois ficou consultor de marketing 

do projeto que ele discordou da nossa proposta inicialmente e o 

J.L. e a C. bancaram totalmente. Até uma coisa que tem até uma 

dimensão meio delirante naquilo que a gente propôs porque tinha 

muito de ideal". (COORDENAÇÃO) 

( .... ) "Agora, em parceria assim, como a gente fez com a Cógito, é 

muito complicado, se não fosse a C. seria impossível, impossível, 

quer dizer, a gente chegou a ter alguns problemas com alguns 

funcionários de lá que tinham uma outra visão ( .... ), mas eles 

tinham assim um certo desprezo, vamos dizer assim, coisa de 

ONG, esse pessoal maluco, sabe, é que a C. segurava né, mas 

dentro da própria Cógito, essa parceria com a Ecoar era vista 

assim como um desvario romântico da cabeça da C. que o JL 

bancou"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

Dessa convivência até então inédita para as três instituições 

envolvidas, cabe ressaltar uma questão de ordem jurídica relativa ao tipo de 

contrato que foi efetuado e que se configurou durante a execução do 

trabalho como totalmente inadequado para as características do objeto em 

pauta. A modalidade de licitação escolhida para a concorrência pública foi a 

contratação de serviços através de um regime jurídico denominado Ata de 

Registro de Preços, mais conhecido como Ata de RP. Esse tipo de contrato 

é utilizado pela Prefeitura para a aquisição de materiais e de serviços ao 

longo de um período determinado enquanto dure o contrato. Geralmente é 

utilizado para a aquisição de materiais de consumo, pequenas reformas, 

entre outros serviços. Essa modalidade mostrou-se inadequada para a 

especificidade desse projeto que previa a implantação de um Programa de 

Educação Ambiental, que requer uma outra lógica na execução de produtos 

e que prevê o desenvolvimento de um processo contínuo. As Ordens de 
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Serviço mecanismos usados para a solicitação ou aquisição dos serviços só 

podem ser emitidas se houver a disponibilidade dos recursos financeiros 

previstos. Dessa forma, fica-se na dependência da vontade política e à 

mercê dos interesses do Secretário de Finanças, que nesse caso, só liberou 

uma pequena parte do dinheiro que deveria ser utilizada inviabilizando a 

continuidade do Programa. 

O Significado do Programa 

Para a Coordenação 

Um dos grandes méritos desse projeto pode-se dizer que foi a 

introdução de uma nova forma de pensar e fazer educação ambiental para 

muitos dos participantes. Representada pela busca por novas metodologias 

e novas estratégias de ação identificadas com uma visão de mundo integral, 

na qual a questão ambiental não deve ser encarada isoladamente, e a 

constatação de que a fragmentação dos saberes e das disciplinas não 

contribui para o conhecimento e a apreensão da realidade, pois isso é que 

dá suporte a essa nova proposição. 

( .... )"essa visão de educação que a gente tem é tão totalizante que 

até o aspecto estético tem que ser considerado. Eu acho que ( .... ) 

nos nossos trabalhos a questão estética da relação com o meio 

ambiente, não é só a relação com o meio ambiente pura e simples, 

as arvorezinhas e tal, é de estar trabalhando com arte, com 

expressão artística, cultural, nós fazíamos um monte de atividades 

nas comunidades que envolviam cultura e arte e essa é uma nova 

política. A cultura, a estética, a ética e o meio ambiente é a nova 

política. E é uma nova linguagem política dos jovens, das 

comunidades, não a linguagem partidária nem administrativa, nem 

burocrática, essas não dão mais. Não tem mais a ver, mas são, o 

que nós fizemos e continuamos a fazer, são na verdade pesquisas 

e tentativas nessas áreas todas". (COORDENAÇÃO). 
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A implantação desse programa possibilitou a ampliação dessa 

discussão, na medida em que foi capaz de agregar técnicos de diferentes 

áreas de conhecimento à comunidade e dessa forma, produzir novos 

saberes, novas idéias, novos desejos. 

"Eu acho que ficou um monte de gente que está pensando como 

nós, um monte de gente atuando em outras ONGs, em outros 

espaços sociais e que mudou e que vem mudando. Eu acho que 

isso sobrou tanto nas comunidades, duvido que elas tenham 

passado incólumes porque é muito forte, a gente exige que as 

pessoas participem mesmo e assumam as responsabilidades sobre 

a vida delas e eu acho que isso é político, o que sobrou é dentro de 

cada pessoa ( .... ).mas eu acho que sobrou essa crença de que é 

por aí mesmo". (COORDENAÇÃO). 

Atualmente, a maior parte dos técnicos que atuaram no programa 

trabalham em outras instituições utilizando as mesmas técnicas e 

estratégias que foram desenvolvidas pelo projeto. 

"Um retomo positivo é com os técnicos que atuaram no processo e 

que eu vejo atuando hoje em outros projetos, sendo contratados 

pra fazer coisas semelhantes porque eles aprenderam a fazer 

dentro do Ecoar, dentro desse programa".(COORDENAÇÃO). 

O projeto marcou profundamente também as pessoas que o 

conceberam e que participaram da coordenação. Cada uma delas a seu 

modo e através de atividades diferenciadas se utilizam das estratégias 

metodológicas que foram sistematizadas a partir daquela experiência. 

"Foi uma das experiências mais importantes da minha vida, foi um 

marco na minha vida, a ponto que até hoje eu uso essa 

metodologia"( .... )(COORDENAÇÃO). 
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( .... ) ''Em relação a minha própria pessoa foi o crescimento que eu 

tive nesse processo em termos de compreensão de uma série de 

coisas de educação ambiental" ( .... )(COORDENAÇÃO). 

Um dado bastante positivo que foi mencionado pela maioria dos 

entrevistados, refere-se ao material de apoio ao desenvolvimento de 

trabalhos em grupo que foi produzido pelo programa. A cartilha Agenda 21 

do Pedaço, representa a sistematização de uma metodologia de 

planejamento e ação participativas que pode ser utilizada por diversos tipos 

de grupos, nas mais variadas situações, a partir de outros temas geradores 

de demandas. Essa proposta teórico-metodológica tem despertado o 

interesse de ONGs e instituições que trabalham com ações participativas. 

( .... ) "eu tenho usado até aquela cartilhazinha da Agenda 21 do 

Pedaço pra outras coisas, , eu passei essa cartilhazinha da Agenda 

21 do Pedaço numa capacitação que eu fiz no projeto Aprendiz. O 

projeto está usando a metodologia". (COORDENAÇÃO). 

Talvez até pela escassez de materiais semelhantes disponíveis, pode

se notar que essa foi uma contribuição muito importante e que tem de ser 

reconhecida, pois mostra que o poder público pode e deve gerar 

conhecimento, pesquisa e tecnologia baseada em ações participativas. 

Esse produto só foi possível a partir de uma parceria e o seu resultado 

confirma a nossa crença de que existem várias saídas. Apesar das 

adversidades e dos embates que tiveram que ser enfrentados no exercício 

da convivência com uma administração pública perniciosa e corrupta, 

obteve-se alguns resultados concretos, porque os técnicos, incluindo aí os 

da Prefeitura, trabalharam acreditando na proposta. 

( .... )"E um segundo indicador de algo positivo que foi esse 

processo é vê-lo ser mencionado no Brasil inteiro. Então eu tenho 

andado muito por vários lugares do país e sempre vejo grupos, 

pessoas que, ou vem pedir o material que foi produzido aqui, ou já 
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utilizam e vêm relatar e ficam às vezes sabendo até de terceiros 

que estão utilizando. Pessoas que participaram de um curso em 

Recife dado por uma agência internacional que usa a nossa 

cartilha da Agenda 21 do Pedaço. Você veja assim, que a produção 

do material e do impacto que teve para fora de São Paulo junto a 

programas e projetos de educação ambiental é um segundo 

retomo positivo"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

O projeto de pesquisa que está sendo financiado pela FAPESP para 

avaliar as ações desenvolvidas, está proporcionando uma nova 

oportunidade de diálogo entre diferentes instituições, com vocações 

distintas. Acreditamos que iniciativas como essas podem contribuir para a 

construção de um novo saber e de uma nova forma de pensar e fazer 

políticas públicas. 

"Sobrou o projeto de políticas públicas da Fapesp, o aprendizado 

que cada um levou e eu acho que pra nós que participamos, para 

os grupos que tiveram contato com a gente, institucionais e 

mesmo de pessoas, a convicção de que é possível fazer educação 

ambiental com outro perfil, com o perfil popular, com o perfil de 

compromisso organizacional e emancipatório das populações que 

estão se relacionando com os programas de educação ambiental" 

(COORDENAÇÃO). 

O Significado do Programa 

Para os Técnicos 

Este projeto adquiriu um significado muito especial na vida dos técnicos 

que dele participaram. Todos fazem referencias bastante positivas e 

carregadas de emoções e afetos quando falam da importância do projeto na 

vida deles. 

( .... ) "Hoje eu sou uma outra pessoa. Esse projeto teve uma 

importãncia muito grande na minha formação, como pessoa e 
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como profissional. ( .... ) Porque ele provou que é possível realizar o 

que é utópico". (TÉCNICO). 

Houve muitos investimentos na formação e capacitação de técnicos, 

que aliados a prática vivenciada proporcionaram uma experiência muito 

rica e significativa, com imensas repercussões, tanto para vida profissional 

quanto para a vida pessoal dos mesmos. 

( ... )"E o projeto possibilitou isso. Isso é que ficou , marcou e até 

hoje é um diferencial que eu carrego comigo. Em qualquer trabalho 

que eu faça eu consigo estabelecer um respeito, um vínculo, um 

acreditar que você pode, o outro pode ser dono da sua história. 

Você pode mudar a sua história. Eu posso contribuir pra isso. Isso 

foi uma escola mesmo pra mim. E algumas pessoas mantenho o 

vinculo até hoje". (TÉCNICO). 

Fica claro que houve um envolvimento intenso dos técnicos com o 

trabalho e acreditamos que a característica participativa do programa, como 

possibilidade de construção de um processo pode propiciar esse 

envolvimento. 
11Pra mim ficou ... foi uma escola pra mim, mesmo, de vida, tanto de 

técnicos, de tudo o que aconteceu entre as pessoas, os 

relacionamentos e desse trabalho com a comunidade. Fica pra mim 

que a participação só é possível se você estiver inteiro, se você 

estiver na dinâmica social". (TÉCNICO). 

Os depoimentos indicam que o projeto se diferenciava, exatamente pela 

estrutura que foi possível montar, em torno do trabalho com as 

comunidades. Para além da ousadia que representava naquele momento 

uma proposta de formação de agentes locais, através de uma metodologia 

participativa que promovesse o empowerment (WALLERSTEIN 1992) da 

comunidade. Esse programa continha na sua concepção aspectos 
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inusitados para a época, tais como a incorporação da discussão dos temas 

de geração de trabalho e renda e o fomento de redes de comunicação 

através da internet. Esses aspectos, que atualmente estão sendo 

reconhecidos e que passaram até a fazer parte de projetos e programas de 

políticas públicas e até mesmo de planos de governo, foram responsáveis 

naquele período por um certo estranhamente e de muitos questionamentos. 

Por parte, primeiramente, de uma administração pública que não tinha 

compromisso e nem interesse nesse tipo de trabalho. E, por parte de 

técnicos da Prefeitura que questionavam a relação desses temas com a 

Educação Ambiental. Comumente, os trabalhos desenvolvidos em educação 

ambiental se restringiam à temas mais clássicos, tais como: lixo, poluição e 

preservação da natureza e eram desenvolvidos através de cursos e 

palestras. 

"Possibilitou de uma forma organizada, com suporte, com 

dinheiro, com estrutura, concretizar algo que ( .... ) a questão de 

acreditar na vida, nas pessoas, na comunidade" (TÉCNICO). 

As Dificuldades e os Conflitos, do Ponto de Vista dos Técnicos e da 

Coordenação 

Quando se referem aos conflitos vivenciados durante o processo de 

trabalho destacam basicamente questões que afloraram no período de crise, 

que culminou no desmonte do Programa, quando a prefeitura interrompeu 

as Ordens de Serviço. Esse embate, serviu naquele momento para encobrir 

a ameaça que pairava sobre a cabeça de todos pela interrupção do 

Programa e todas as implicações concretas e os significados subjetivos que 

este fato encerrava, tais como, a possibilidade de desemprego iminente e a 

suspensão dos trabalhos nas comunidades. Restou uma grande mágoa, 

resultado da confusão provocada pela interrupção do projeto, que sem 

sombra de dúvidas ocorreu de forma bastante atabalhoada, produzindo 

inúmeros conflitos e muito sofrimento. Todo esse investimento só foi 

possível porque haviam recursos financeiros disponíveis para mantê-lo. 
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Como prosseguir com o trabalho se os recursos foram cortados? E como 

interromper um trabalho que estava começando a produzir resultados e que 

havia mobilizado tanta energia e tamanha dedicação, tanto por parte dos 

técnicos quanto por parte da comunidade? Essas questões, além de tantas 

outras, parece que não ficaram esclarecidas. E apesar de todas as 

referencias positivas ao Programa, percebe-se que ainda permanece uma 

sombra em torno desse episódio, pelo qual a coordenação é 

responsabilizada por não ter sido capaz de conduzí-lo de maneira 

adequada. Os depoimentos revelam confusão sobre os conflitos e o fim do 

Programa. 

( .... ) "Pra mim sobra assim que... uma pena que teve que abortar 

porque eu vejo todos os objetivos, pelo menos no trabalho do 

Tabor, realizados. Uma grande pena de ter acabado, uma grande 

pena de ter tido esses conflitos e as pessoas, todo mundo né, 

inclusive eu, no momento não ter tido maturidade e clareza de falar 

assim: gente, pára tudo, estamos num nó, ou agora cada um 

pessoalmente vai dar um passo pra isso tudo desenvolver e vamos 

aprender com a situação. Não teve isso, então, o lance foi que todo 

o mundo foi embora, se afastou. Então, podia ter tido um 

crescimento enorme, então isso tenho pena"(TÉCNICO). 

A ansiedade gerada pelo fim do Programa impossibilitou a coordenação 

e a equipe de trabalharem adequadamente os conflitos internos, 

distinguindo os referentes à organização e divisão das tarefas, da ameaça 

de interrupção do Programa. Esse processo é representado como tristeza e 

frustração, enquanto os resultados são representados positivamente, como 

alegria e aprendizado. 

( ... ) "Há um sentimento triste em relação ao processo que eu 

pretendo traduzi-lo em palavras como uma frustração, de não ter 

realizado e há um sentimento alegre de aprendizado, de ter 
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passado por uma etapa, de ter aprendido, de ter adquirido 

conhecimento com isso tudo" (COORDENAÇÃO). 

Ainda sobre esse assunto, um coordenador fala da dificuldade das 

pessoas participarem completamente de um processo grupal, expondo suas 

idéias e seus sentimentos. 

( ... ) "Eu acho que nisso está a raiz da própria dificuldade de 

compreensão do processo participativo, das técnicas colocadas, 

no método colocado. Então, essa cultura de não trazer para o 

espaço público o sentimento que você está vivenciando, você está 

passando, eu acho que ela não foi rompida."(COORDENAÇÃO). 

Um outro problema apontado, diz respeito à organização e divisão de 

trabalho da equipe. Era o auge do trabalho em campo, com as 

comunidades. A alegação por parte dos técnicos era da existência de uma 

dicotomia, da falta de entendimento e compreensão por parte da equipe 

central do Consórcio com relação aos trabalhos da equipe de campo. Essa 

peleja é antiga e consideramos que ela seja legítima e portanto, não deve 

ser desconsiderada, pois muitas vezes ocorrem distorções nas relações de 

trabalho, salário e desempenho, que tem de ser enfrentadas. Entretanto, 

essas questões sempre afloram nos momentos de crise ou de tensão dentro 

de uma organização e com maior intensidade quando se proporciona e se 

estimula o questionamento, típicos dos processos que se pretendem 

participativos, como era o caso. Nesse sentido, pode-se perceber que, a 

diferenciação de papéis e de funções e as diferenças salariais decorrentes 

disso adquiriram uma dimensão supostamente desproporcional ao que de 

fato representavam. A confusão e a ebulição de sentimentos advindos com 

o prenúncio do fim do Programa, contribuiu fortemente para a intensificação 

de conflitos, que foram explicitados pelo confronto entre os que pensavam e 

os que faziam. A reclamação dos técnicos de campo era de que o trabalho 

prático não era reconhecido e nem valorizado pelos demais. 
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( •••• ) 
11então tinham técnicos da coordenação que ganhavam outro 

salário, mas dedicavam menos tempo e tinha trabalho que é menos 

árduo do que você ir pegar metrô, ônibus, ir pra reunião à noite, de 

final de semana etc., mas eu acho que aparentemente menos árduo 

porque existe uma outra dimensão nesse trabalho de coordenação 

que exige você passar finais de semana elaborando, trabalhando 

em cima, uma série de coisas"( .... ) (COORDENAÇÃO). 

( .... ) "Só que num certo momento isso já não funcionava mais 

porque a vivência do campo era muito mais forte, e essas pessoas 

que estavam no escritório nunca tinham ido no campo, ou tinham 

ido muito pouco, conheciam muito pouco daquela realidade. Então 

ai começou a ter muito embate, conflito. E aí eu acho que nesse 

ponto já não era mais essa estrutura. E aí ficou preso na forma que 

tinha se criado e talvez era a hora de, sei lá, criar outra dinâmica, 

porque era o momento que ia ter conflito"( .... ) (TÉCNICO). 

Uma outra queixa levantada pelos entrevistados refere-se à propna 

diretriz do programa que preconizava a construção coletiva do 

conhecimento e dessa forma não apresentava um modelo fechado e pronto 

com estratégias definidas para a sua consecução. As conseqüentes crises 

geradas por essa característica participativa que norteou o projeto 

constituiu-se num grande desafio. Os entrevistados apontam esse aspecto 

como responsável tanto pelos desdobramentos positivos identificados como 

ineditismo e inovação, quanto pelos negativos enquanto gerador de 

turbulências. Nesse contexto, o que se constata através dos discursos é 

uma imensa contradição originada por esse fator, que ora é sinônimo de 

avanço e de sucesso, ora é referido como sinal de fracasso e de 

retrocesso. 

( .... ) "Outro aprendizado que gerou muita turbulência foi esse 

próprio aprendizado de não ter as coisas prontas, pré-definidas, de 
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serem produzidas ao longo do processo. Então, gerava muita 

turbulência, mas havia um discurso já pré-estabelecido de que isso 

era bom, que era importante, participação é bom, é importante. No 

entanto, como não se enfrentava direto esse problema da 

turbulência, que o processo participativo ocasiona, acabava se 

elegendo também como bode expiatório a questão da divisão entt"P

grupos de coordenação e técnicos de atuação local".( .... ) 

(COORDENAÇÃO). 

( •••• ) 
11Então essas reuniões eram bem interessantes porque 

realmente tinha um nível de igualdade, você podia colocar o que 

você quisesse e aí o pau comia ou não comia. Aí se criava e as 

coisas avançavam bastante a partir daí"( .... ) (TÉCNICO). 

O discurso da participação foi incorporado e era considerado correto 

pela equipe do programa. Porém, o dilema dava o tom aos conflitos, ou seja, 

ao mesmo tempo em que eram reivindicadas definições mais concretas e 

mais direção, se questionava as iniciativas que eram tomadas nesse 

sentido, justamente com a alegação de que elas eram restritivas ao 

processo de produção, criação e desenvolvimento do grupo. 

( .... )"Meu ponto de vista em relação a essa questão da formação 

dos técnicos, da capacitação e tudo isso, tinha uma coisa que era 

muito solta no projeto que eu ainda não consigo sacar muito o quê 

que era. Não sei se era estratégia, que não tinha ou a própria 

metodologia participativa... Mas, sei lá, um caminho, entendeu, 

para as pessoas começarem a seguir, mesmo que depois cada um 

fosse incorporando sua própria vivência, suas coisas". (TÉCNICO). 

Nesse sentido, é imprescindível que a sistematização da teoria esteja 

sempre relacionada com a vivência prática. 
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( .... )"Tentou-se, por exemplo, quando a M. foi, quando a E. foi fazer 

as capacitações, todos esses treinamentos, isso claro que elas 

traziam dentro do que elas colocavam conceitualmente, mas era 

alguém trazendo algo conceitual, não era o grupo descobrindo 

todas essas coisas e então, juntos, vamos ver o principio, o valor e 

conhecer e sacar qual é qual, o limite de cada um ali na história" 

(TÉCNICO). 

Parece claro que o exercício da participação proporciona certas 

ambivalências e ambiguidades que são inerentes ao processo de formação 

e amadurecimento de um grupo e de um projeto coletivo. Há que se 

considerar todos os sentimentos, muitas vezes contraditórios, que são 

despertados nos atores envolvidos e criar mecanismos de acesso a essas 

reações, procurando não escamotea-las e preparando-os para a 

compreensão das mútuas subjetividades, que constitui a intersubjetividade. 

No entanto, o objetivo principal nunca pode ser esquecido. 

( •••• ) 
11Mas eu acho que se havia essa contradição, havia 

demonstração numa outra direção, havia demonstração de ser um 

processo coletivo e de haver convicção de que, o que a gente 

estava falando de processo participativo, ser assumido por todos 

como processo participativo" ( .... ) (COORDENAÇÃO). 

Estabelecer limites claros é uma forma de melhor lidar com os conflitos. 

As regras devem ser discutidas coletivamente, mas é imprescindível que 

elas sejam claras para que determinados espaços sejam preservados e 

respeitados. Isso não precisa significar autoritarismo nem repressão, pelo 

contrário, regras claras de convivência com delegação de responsabilidades 

e exigência de compromisso e cumprimento do papel e das tarefas de cada 

um são fundamentais no exercício da convivência. 

( •••• ) 
11EU acho que trabalhar com limites é fundamental. Ninguém 

consegue trabalhar sem limites. Limite é fundamental para a gente 
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ser criativo até. Porque sem limites você se perde e não faz 

nada.( .... ) a gente abriu até a parte de recursos pra toda a equipe e 

essa foi a experiência mais complicada porque onde nós vamos 

usar os recursos?" (COORDENAÇÃO). 
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7.- O CASO TABOR- SOBRE A SUBJETIVIDADE PARTICIPATIVA 

Para a reconstituição do trabalho desenvolvido na comunidade do 

Tabor, utilizamos a análise de alguns documentos, tais como os relatórios 

dos técnicos de campo que trabalhavam na comunidade, os boletins 

informativos produzidos pela Comunidade, materias jornalísticas sobre o 

trabalho da Comunidade, fotos, visitas à Favela, e entrevistas com os 

moradores que participaram do trabalho, bem como, com os técnicos. 

Embora o nosso interesse maior sobre o desenvolvimento do Programa e 

sobre as transformações decorrentes da sua implementação estivessem 

centralizadas nos depoimentos dos moradores, optamos por entrevistar 

também os técnicos, dada a importância destes no processo, e na tentativa 

de realizar uma "triangulação das informações" coletadas .. A "triangulação 

das informações", consistiu basicamente numa possibilidade de checagem 

dos dados obtidos pelas diferentes fontes, em situações variadas e em 

momentos diferentes, na perspectiva de uma abrangência maior na 

descrição e compreensão do problema estudado (LUDKE & ANDRÉ 1986, 

TRIVINOS 1987). 

7.1- O Trabalho Desenvolvido com a Comunidade do Tabor 

A favela do Tabor está localizada na região leste do município de São 

Paulo, na divisa entre os bairros de ltaquera e São Mateus, às margens do 

córrego Aricanduva. Uma parte da favela está situada numa área particular 

de propriedade da Congregação das Irmãs de Santo Agostinho, e a outra 

parte em uma área municipal. 

Esta favela tem cerca de 13 anos de existência e segundo dados de um 

levantamento realizado pelos próprios moradores em conjunto com os 

técnicos do Consórcio Cógito-Ecoar, conta com uma população de 
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aproximadamente 600 famílias, que residem à beira do córrego. Em 1996, 

os moradores fundaram a Associação União dos Moradores da Favela do 

Tabor e Jardim São Gonçalo. 

O trabalho foi iniciado em março de 1997 com uma apresentação do 

programa de Educação Ambiental aberta para toda a população. Essa 

reunião foi realizada no Centro Educacional do Tabor (CET) que é dirigido 

pela Igreja Católica. Já na primeira reunião os técnicos do Consórcio 

entraram em contato com a Associação dos Moradores. Compareceram em 

torno de 80 pessoas e foi apresentada a proposta do Programa de 

Educação ambiental do PROCAV 11 e agendada uma próxima reunião. 

Na segunda reunião compareceram cerca de 20 pessoas de diferentes 

entidades locais, da associação dos moradores, do centro educacional do 

Tabor - CET, do centro de profissionalização de adolescentes - CPA e 

demais moradores da Favela. Um dos objetivos dessa reunião foi a 

consolidação do grupo de pesquisa-ação participativa (PAP). Como 

encaminhamento foram agendadas as Oficinas de Futuro. 
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Começaram pelo estudo da realidade, através do levantamento dos 

problemas. Foi construído o Muro das Lamentações, que é uma técnica 

utilizada para o diagnóstico da realidade. Foram então identificados os 

seguintes problemas: 

"desemprego; insegurança em relação a moradia; violência; 

enchente; esgoto; entulho; lixo; ratos; insetos; doenças; falta dt:t 

financiamento para melhorias; falta de lazer para as crianças" 

(CONSÓRCIO CÓGITO-ECOAR 1997). 

Esse rol de problemas levantados pela comunidade do Tabor é 

bastante semelhante aos apontados pela pesquisa qualitativa realizada pelo 

Consórcio nas dez sub-bacias na fase de Diagnóstico Geral do Programa. O 

Relatório Final da pesquisa qualitativa indicava que nesses bairros 

periféricos há um emaranhado de equilíbrio precário, que dificulta o 

estabelecimento de uma hierarquia dos problemas, pois a cada problema se 

acoplam uma série de conseqüências e outros problemas colaterais a 

resolver. Na visão da população tanto o emprego com seu parco salário, 

quanto o desemprego, implicam na impossibilidade de conseguir outro tipo 

de moradia que não a que ocupam na beira do córrego. Essa ocupação 

desordenada e desesperada traz para esses locais pessoas diversas, que 

reagem diferentemente à situação difícil em que vivem no dia a dia. Dessa 

forma, "as condições de moradia implicam no convívio muito íntimo 

com a violência das reações emocionais exacerbadas, do acerto de 

contas, do tráfico de drogas" (CONSÓRCIO CÓGITO-ECOAR 1996, p. 

9). 

Ainda sobre as conseqüências desse emaranhado de problemas o 

relatório diz o seguinte: 

"A falta de boas condições de vida e trabalho implica (na escolha) 

no local de moradia; a soma disso implica em condições precárias 

de saúde e educação; a falta de educação adequada implica em 

jogar o lixo em qualquer lugar; que implica nas enchentes; que 

trazem doenças, que remetem ao problema de saúde, e assim se 
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percorre um torvelinho de problemas que remetem um ao outro, 

sem que se possa puxar o fio da meada, detectando o começo de 

tudo" (CONSÓRCIO CÓGITO-ECOAR 1996, p.12). 
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Na atividade denominada de Arvore dos Sonhos ou Arvore da Vida, na 

qual as pessoas descrevem seus sonhos individualmente para depois 

construírem a partir do diálogo o sonho coletivo, temos o seguinte quadro: 

"Sonhos individuais: ter um quarto com quatro paredes e uma 

porta; ter uma casa; segurança; felicidade das filhas; segurança no 

emprego; saúde; solidariedade; estudar, fazer faculdade; 

construção de um mundo melhor (para os filhos); trabalho no 
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nordeste; política sócio-economica de inclusão; paz, sem 

violência; sem destruição da natureza; segurança de moradia; 

conforto para as crianças; sede para a associação; lazer para as 

crianças e jovens; trabalhar educação com pais e idosos; garantir 

educação básica e profissional para crianças e jovens; 

urbanização e saneamento; felicidade para todos; arborização" 

(CONSÓRCIO CÓGITO-ECOAR 1997). 

A construção dos sonhos coletivos ficou da seguinte forma: 

Sonho coletivo: 

"Saúde: que tenha médicos no posto, curso de alimentação natural; 

reaproveitamento de alimentos; 

Trabalho: re-qualificação profissional, cooperativas (limpeza, 

pedreiros), metalurgicos, reciclagem (papel), fábrica de blocos, 

horta comunitária ... 

Educação: (criança, jovens e idosos), trabalho de mobilização 

através de cursos, trabalho com crianças (higiene, desnutrição; 

trabalho em grupo, teatro de bonecos), grupo de terceira idade, 

clube de mães; 

Natureza (arborização): espaços de lazer integrados, lixo 

(reciclagem), viveiro (mudas de árvores, flores), horta comunitária; 

Segurança: prevenção - informação, trabalhar com jovens na 

questão de grupos; 

Organização (associação): centro comunitário (construção), 

divulgar tudo que está sendo feito, organizar grupos de trabalho, 

financiamento, eventos, projetos), integração das vilas e das 

pessoas; 

Moradia (urbanização e saneamento): negociar a posse da terra, 

unir os moradores da Vila Eugenia com o Jardim São Gonçalo; 

Lazer: rua de lazer (uma vez por semana), oficinas (contos, 

brinquedos, etc), futebol de rua, encontro cultural (música), 
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quermesse. A barraca da associação nas quermesses da 

redondeza" (CONSÓRCIO CÓGITO-ECOAR 1997). 

* -... ·----·-----·---·-· ------- -·--··-· 

A partir do levantamento dos problemas e da elaboração dos sonhos foi 

construído um plano de ações com prioridades e foram formados três 

grupos de trabalho: educação e criança, geração de renda e fortalecimento 

da Associação de Moradores. Para a viabilização desses temas, foram 

propostas oficinas de capacitação e elaborados alguns projetos. 

Foram realizadas as seguintes oficinas de capacitação: 

Oficina de comunicação e jornal popular 

Oficina de geração de renda 

Oficina sobre identidade e memória dos movimentos sociais 

Oficina sobre produção cultural, dinâmica de grupos e relações 

interpessoais 

Oficina sobre elaboração de projetos (em 4 etapas) 

Oficina sobre re-educação alimentar 

Oficina sobre os 3 Rs do lixo: reduzir, reutilizar e reciclar 

Foram propostos os seguintes projetos: 

T abor recicla 

Oficina de serigrafia 

- Alfabetização de adultos 

Foram realizados também alguns eventos que tiveram como objetivo: 

- divulgar o programa de educ-ação ambiental 

captar recursos e fortalecer as entidades 

integrar as diversas entidades locais 



Os eventos foram os seguintes: 

Excursão a nascente do rio Aricanduva 

Festa junina ecológica 

Mova-se no Forrá 

Festa do Negro 

Festa das crianças em 1997 e em 1998 

Caminhada na APA do Carmo (área de proteção ambiental) 

89 

O grupo temático geração de renda discutiu a elaboração de um 

projeto comum entre as várias entidades para a formação de uma 

associação de catadores de papel e a construção de um galpão de coleta 

seletiva. Os relatórios destacam a importância do aprendizado nesse grupo 

da gestão e construção conjunta de um projeto, assim como dos limites e 

interesses de cada instituição. Esse projeto foi inviabilizado com a 

interrupção do programa de educação ambiental do PROCAV 11. 

O grupo temático de educação e criança teve como objetivo fazer um 

trabalho com as mães. A primeira ação foi um mutirão para a realização de 

uma festa no dia das crianças. O evento foi um grande sucesso. Houve o 

envolvimento direto de 15 mães e indireto de aproximadamente 50 mães. O 
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grupo trabalhou também com questões relativas à saúde e alimentação. Em 

1998, foi realizada mais uma festa para as crianças por iniciativa das 

pessoas da comunidade, já sem a participação dos técnicos do Consórcio. 

No grupo temático fortalecimento da Associação, as discussões levaram 

ao desenvolvimento de ações junto aos moradores da favela que 

desencadearam alguns mutirões, tais como: 

Mutirão de construção da galeria de esgoto- fase I 

Mutirão de construção de galeria de esgoto - fase 11 

Mutirão de construção do muro de contenção do rio 

Regularização do abastecimento de água junto à SABESP 

Estabelecimento de endereço dos moradores 

- Tentativa de regularização fundiária 

O Mutirão de Construção da Galeria de Esgoto 

O mutirão de construção da galeria de esgoto foi uma ação ambiental 

realizada pelos moradores da favela com o apoio de várias entidades, 

dentre elas, a Associação dos Moradores, o CET, o CPA, o MOVA, o MST e 

o São Paulino Futebol Clube. Essa ação foi fruto do diagnóstico realizado 

na Oficina de Futuro, conforme sugere o depoimento: 
11Resolveram que era o mutirão do esgoto, ai tudo na oficina de 

futuro, era o diagnóstico, foi levantado os problemas. Então eles 

estavam lá trabalhando a partir do diagnóstico que tinha sido feito, 

que eles mesmos fizeram. ( .... )Então vamos fazer a canalização do 

esgoto. Primeiro fizemos todas as coisas legais, eles 

encaminharam, eles faziam tudo. Os ofícios para a SABESP, tudo. 

Rolou tudo. Ninguém abriu nada, ninguém quis ajudar. Então agora 

vamos realmente fazer nós, por nós. Ai foi isso, foi muito legal a 

criação desse mutirão" (TÉCNICO). 
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Esse trabalho foi coordenado por alguns moradores e pelos técnicos do 

Consórcio. Os técnicos ajudaram na organização e nas estratégias da ação. 

"Ajudamos a organizar. Isso é conseqüência do trabalho que foi 

desenvolvido, das dezoito oficinas que nós desenvolvemos, das 

tardes de domingo comendo bolo, do feijão de corda da dona 

Maria" (TÉCNICO). 

"Então com a chegada deles, eles nos orientaram por onde 

começar, o que fazer. E eles, não foi assim: - você vai fazer! Eles 

ajudaram a gente a fazer. Não foi aquela pessoa que chegou dando 

ordens - não, vocês fazem assim, e foi embora. Eles ficou com a 

gente, permaneceu com a gente, permaneceu com a gente até o 

término, quase o término do trabalho" (MORADORA). 

"Foi tudo feito por nós. A braço. Lama. Sujeira. Tudo o que você 

puder pensar. Foi feito à mão, mesmo" (MORADORA). 

Todo o material para a construção foi arrecadado através da 

contribuição da população e dos comerciantes da região. 

Podemos identificar nesse depoimento a interrelação de várias 

categorias propostas por SAWAIA (2001) como indicadores de participação, 

tais como, a legitimidade intersubjetiva e a solidariedade implicando em 

legitimidade social e identidade pública, ou seja, nas formas de se 

apresentar e ser identificada, que remetem novamente ao ganho pessoal e 

coletivo. 

"Que nem a gente fez esse trabalho com a Associação e o Ecoar 

( .... ). A gente teve que tirar fotos com o dinheiro da gente, começar 

a comprar canos, começar a comprar cimento pra poder sair no 

depósito e pedir as coisas com as fotos, pra não deixar parar. 

Porque se a gente deixasse parar era um serviço que não ia 

continuar mais. Aí fomos no depósito e conseguimos um pouco de 
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coisa e pra não estar batendo no mesmo lugar, ai cada dia a gente 

ia pra um lugar diferente ( .... ). Na hora do rango era a mesma coisa. 

A gente ia pra supermercado, padaria, na hora do cafezinho a 

gente arrecadava as coisas, um morador dava dez pãezinhos, 

outro dava meio quilo de café. Então foi assim, uma união mesmo, 

porque se não fosse com a união a gente não tinha feito nada, a 

gente não estava aqui" (MORADORA). 

Para viabilizar a obra formaram três equipes de trabalho. Uma equipe 

técnica constituída por pedreiros e pessoas que trabalhavam na construção 

civil que elaboraram o projeto e o material a ser utilizado. Uma equipe 

financeira que cuidava da arrecadação de fundos e da compra de materiais 

para a construção, bem como da comida nos dias de trabalho. E uma equipe 

de operacionalização, encarregada de executar a obra, que consistiu 

basicamente em limpar o esgoto, fabricar os blocos e as placas e construir a 

galeria. O depoimento abaixo, descreve com detalhes essa organização. 

Nota-se que é um novo jeito de trabalhar que promove a participação, a 

união das pessoas em torno de um objetivo que é coletivo. 

Pode-se perceber nesse relato que, a reunião, os bons encontros 

cotidianos, a criação de espaços com calor, remetem aos bons encontros 

públicos e a luta contra espaços segregadores. 

( ... )"ai foi se envolvendo a mulherada com os maridos, irmão, 

mãe. Eu sei que nessa reunião tinha um bocado de gente. E aí 

nessa reunião, então tá, pra fazer o mutirão, todo mundo quer, quer 

mesmo? Está a fins, tá? Então vamos fazer o quê pra isso? Vamos 

fazer a equipe. Que equipe que precisa? Então precisa de quem vai 

construir. Tem que ter engenheiro de obra. Ah, então aqui dentro 

quem tem essa capacidade, quem já construiu, quem sabe, quem 

pode? Ah, tal. Aí começaram a surgir novas lideranças. Foi muito 

legal. Dois ficaram como engenheiros da gente. Tinha a comissão 

financeira para recolher o dinheiro, prestação de contas, de 
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materiais. E a comissão de operacionalização. Marcamos quando ia 

começar, e tal. Pra começar tal dia precisa de que? Material, 

dinheiro, plano pronto. Ai as equipes começaram a se reunir pra 

trabalhar, e aí tinham reuniões gerais que uma equipe apresentava 

pra outra, antes de levar para a comunidade. Nós levamos uma 

arquiteta do Programa para dar uma olhada no projeto deles, se 

tinha a ver. Eles queriam até fazer uma caixa de tratamento do 

esgoto, várias coisas, super ambientais. Aí então, vamos começar. 

Eles deram quanto de material que ia precisar, a gente fez um 

levantamento. Fizemos um boletim, fomos nas casas, fizemos um 

levantamento de preços. Aí foi feita uma pesquisa de porta em 

porta, foi muito legal, perguntando tudo da família. Então tem um 

censo também, perguntando se era afins do mutirão e com o que 

era afins de contribuir, com dinheiro, quanto, quando ia poder dar, 

com mão de obra ou com material.( .... ). E aí começaram. As 

mulheres faziam os blocos, as mulheres e os homens limpavam, e 

os homens colocavam, faziam aquela coisa mais de carregar. E 

outras mulheres faziam comida no dia". (TÉCNICO). 

Na fase 11 do Mutirão, contaram com a contribuição de R$ 450,00 de uma 

entidade da Suíça que realizou um almoço beneficente para arrecadar o 

dinheiro que foi enviado à Favela. 

"Aí nesse tempo, um povo da Suíça, tinha um menino no Ecoar, 

que tinha a namorada dele era da Suíça, visitou, ficou super 

sensibilizado e mandou o material, foi lá com o projeto, levou fotos, 

fez uma feijoada na Suíça e mandou o dinheiro" (TÉCNICO). 

A construção dessa galeria foi um trabalho muito importante por vários 

aspectos. Pode-se destacar a melhoria da qualidade de vida e saúde que 

significou esta obra, pois o esgoto corria a céu aberto pelo meio das vielas 

estreitas que entrecortam a favela. Os moradores andavam pelas tábuas 



94 

colocadas por cima do esgoto, que segundo eles mesmos, exalava um 

cheiro insuportável, servia como criadouro de insetos e ratos, era causador 

de muitas doenças de pele, principalmente para as crianças e quando 

chovia muito e tinha enchente o esgoto adentrava a casa das pessoas. Os 

depoimentos seguintes demonstram a situação de precariedade e 

sofrimento causada pela convivência com o esgoto que corria a céu aberto. 

Mostram ainda, a transformação da indignação moral em indignação 

política. 

"Nós fizemos 116 metros de galeria na favela que isso aqui era, 

só com a licença da palavra, era bosta e mijo e rato e barata e 

criança doente com hepatite, com verminose, com micose. Isso 

aqui era mijo. No pé da minha porta aqui pra mim almoçar eu tinha 

que jogar um monte de balde de água com sal e cândida porque o 

fedor era horrível, da bosta que parava em frente aqui da minha 

casa" (MORADORA). 

"Na viela principal da favela, lá era esgoto a céu aberto, a viela 

principal era um esgoto de todas as casas e coberto com umas 

tábuas e as crianças brincavam lá e tinha doenças, muita coisa e 

não é bom pra ninguém, ficar passando todo dia no esgoto. Quando 

chovia então, era o caos" (TÉCNICO). 

"Essa galeria ela comporta toda a sujeira que vem lá de cima, 

inclusive aqui dentro da minha casa passa por baixo canos de 

cinco casas, só na minha casa passa. Todo o esgoto de lá, ele 

desce aqui"(MORADORA). 

Vários depoimentos referem a alta incidência de doenças de pele que 

existiam na favela, principalmente nas crianças e relacionam com a 

exposição e o contato direto que elas tinham com o esgoto. Eles relatam 
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que atualmente esses problemas de saúde diminuíram muito e que isso se 

deve à canalização do esgoto. 

Foi possível organizar a indignação moral por meio da solidariedade e o 

princípio da equidade, já que os problemas foram priorizados e resultaram 

num bem estar individual e coletivo. 

( .... )"Aí era esgoto a céu aberto.( .... ) as crianças aqui era bem 

judíada, vivia cheia de coceira, vivia com os pézínhos cheio de 

micos e porque saía aqui e as crianças já deixavam o sapato" 

(MORADORA). 
11As crianças eram tudo cinzenta, tudo furadinha, fazia dó" 

MORADORA). 

( •••• ) 
11eu via muitas crianças com micos e no pé, às vêzes uma 

infecção, coceira, sarna, essas coisas, depois uns três anos pra cá, 

dessa época pra cá, eu percebo que não existe mais isso, é raro 

uma criança que acontece uma micose no pé, ou uma feridinha" 

(MORADORA). 

Um outro ponto que é enfatizado no Relatório dos técnicos do Consórcio 

Cógito-Ecoar é a integração da comunidade, o surgimento de novas 

lideranças, a organização e o amadurecimento da Associação e dos 

moradores, bem como o aumento da confiança entre eles como frutos desse 

trabalho. A criação de espaços com calor, a alegria de estar entre amigos, o 

prazer do encontro, provocando transformações na dinâmica da 

comunidade. 
11AI fizeram, acabaram, ainda fez um churrascão lá, no final, e aí 

segundo eles na época, mudou a dinâmica da comunidade. Foi 

super legal"( .... ) (TÉCNICO). 

A solidariedade, a amizade e a organização, gerando redes de apoio 

e legitimidade social. Mudou a dinâmica individual e a coletiva. 
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( .... )"eles não sabiam que uma Associação, se fazia alguma coisa 

pelo bairro era pelo próprio esforço, não esperando só por um 

ou esperando pelo outro. Então, depois disso, que a gente fez 

muita reunião, conversamos bastante, a gente chegou num 

ponto que não era só com dinheiro, podia ajudar com um pão, 

um pouco de areia, meio saco de cimento, porque a gente 

poderia fazer alguma coisa. Primeira coisa a ser feita foi a união 

de todo mundo aqui, porque depois disso, dessa associação, a 

gente aprendeu a passar pelo vizinho e dar bom dia, que antes 

não tinha isso, nem bom dia, nem boa tarde. A gente aprendeu 

que um vizinho precisa do outro, porque antes não tinha isso 

aqui" (MORADORA). 

Ainda, sobre o processo de formação de novas lideranças, o relato dos 

técnicos indica que eram incentivadas práticas que capacitassem pessoas 

da comunidade visando a autonomia em relação ao Programa. 

( •••• ) 
11a gente preparava a pauta e o F. coordenou uma vez e depois 

na outra ele já estava coordenando sozinho. Todo esse processo 

educativo, todo esse processo de formação de lideranças e 

lideranças dentro de um paradigma da cooperação, da 

solidariedade, não dentro do paradigma da competição, do poder" 

(TÉCNICO). 

( .... )~~esse processo de formação de novas lideranças, isso foi 

desenvolvido lá. Só foi desenvolvido porque as pessoas estavam 

querendo esse tipo de liderança. Porque o tipo tradicional de 

liderança dos movimentos sociais, das ONGs e mesmo das 

empresas, que é aquela liderança que centraliza, que não passa 

informação, que não é transparente, que é autocrática, que é 

ditatorial, que é paternalista, não conseguiu mobilizar ninguém lá. 

Essa associação existe há um tempão. E de repente a gente 
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conseguiu desencadear um processo onde todo o mundo 

participou, as novas lideranças surgiram, ex-presidiários 

trabalhando no mutirão. Pessoas que tinham histórias de vida 

ferrada estavam lá, se animando de trabalhar juntos, que 

legai" ... (TÉCNICO). 

Pode-se notar pelo depoimento dos moradores que o trabalho de 

diagnóstico, ou seja, pensar e discutir os problemas da comunidade, assim 

como a busca de soluções coletivas para amenizá-los contribuiu também 

para uma alteração na relação entre as pessoas e na relação das pessoas 

com o lugar onde elas moram. Esse pode ser um caminho para a construção 

de novas identidades calcadas no aumento da auto-estima e em relações 

mais solidárias e fraternas. 

A alegria de estar entre amigos e a solidariedade implicam na criação 

de espaços com calor e remetem a legitimidade intersubjetiva e na 

identidade individual e coletiva. 
11EU não tenho vontade de sair daqui ( .... ), aqui a gente tá morando 

na favela, eu não acho que isso aqui é uma favela, nunca achei, 

porque o bairro é a gente que faz, não é o bairro que faz a gente. 

Porque tem muita gente que mora, que nem eu conheço gente que 

mora no centro de ltaquera, que mora na Moóca, ( .... ), moram no 

ltaim Bibi e não se sentem bem no lugar que mora. Eu prefiro morar 

onde estou e ter certeza que é meu, eu sei que estou vivendo, 

construindo a vida, do que morar num lugar desses importantes e 

não ter ninguém pra passar por ele e dar bom dia. Ou então se 

tranca, está doente se tranca dentro de casa e ninguém vai lá dar 

um copo de água.( .... ). Aqui pelo menos a união a gente tem. 

Quando fulano está doente o outro chega - você foi ver fulano? 

Fulano está doente. A gente procura levar no médico, a gente 

procura um remédio e sempre tem a união aqui. Então, isso para 

mim é importante porque eu trouxe da minha raiz, isso convive lá 
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né, os vizinhos sempre dá uma mão pro outro e aqui eu tenho isso. 

Eu gosto daqui" (MORADORA). 

Outra observação que deve ser feita é sobre a mudança na estética 

dessas vielas, onde anteriormente se corria esgoto e servia para acúmulo 

de lixo, hoje existem calçadas cimentadas que são conservadas e 

permanecem limpas, como pudemos constatar em visita recente à favela. 

Segundo os depoimentos, depois do mutirão do esgoto todos se animaram e 

construíram casas de alvenaria no lugar dos barracos de madeira. 

( .... )" antes era só barraco aqui, você chegava aqui e via rato pra 

todo lado, mas a gente não tinha nem como pedir todo dia pra 

dedetizar a beira do rio porque era só barraco, era só lixo, cada 

viela que você passava aqui era só lixo. Hoje não. As vielas é tudo 

limpinha, é tudo calçada. Se a gente contar aqui tem três barracos 

aqui, o resto são tudo alvenaria" (MORADORA). 

O resultado do Mutirão potencializou as pessoas, que reconstruíram 

seus barracos e colaboram com a limpeza e conservação das Vielas. 

( .... ),.isso aqui era só lama, só tinha bosta de rato aqui. Pisava na 

tábua afundava e caia no esgoto. E sem falar no melhoramento das 

casas que já foram feitos, as pessoas depois que a gente fez o 

trabalho, parece que eles criaram assim um ânimo, desmancharam 

os barracos e construíram de alvenaria. A maioria. Então tudo isso 

são coisas que ... foi muito bom. E eu tenho muita vontade de fazer 

disso aqui uma cidade. Ah/ É meu sonho fazer essa favela 

melhorar, ficar decente, bonita, um lugar digno e as pessoas 

conscientes, que é o mais difícil. Trabalhar com a conscientização 

popular, minha amiga, é horrível. É difícil" (MORADORA) 

Os depoimentos sobre o Mutirão do Esgoto, mostram que foi possível 

subverter no cotidiano da Comunidade do Tabor algumas situações pelas 
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quais as pessoas eram humilhadas, constituindo-se no que SAWAIA (2001) 

denomina de "Terapêutica das Paixões", individuais e coletivas. 

"Eles fizeram o esgoto, as crianças não brincam mais dentro do 

esgoto a céu aberto, não pegam mais um monte de doenças, eles 

têm calçada onde eles colocam uma florzinha, onde 

paisagisticamente mudou, completamente mudou. A paisagem da 

favela mudou, hoje eles recebem carta, a SABESP instalou 

hidrômetros". (TÉCNICO). 

Um outro fato importante a ser destacado é a repercussão que essa 

ação obteve na mídia, a qual foi matéria do jornal Folha de São Paulo do dia 

15 de outubro de 1997 e tema do editorial do mesmo jornal em 17 de 

outubro de 1997. Nessa matéria, o Consórcio denunciou a negligência da 

Prefeitura de São Paulo com a interrupção do programa de educação 

ambiental. 

Os depoimentos seguintes revelam o sentimento de potência da ação 

que remete à legitimidade social e à constituição da identidade pública. 

( .... ) "Foi feito a mão mesmo. E a SABESP, na época em que nós 

fizemos a galeria, ela nos procurou e quis saber porque os 

moradores estavam fazendo isso. Até saiu num jornal que a gente 

tem guardado. SABESPOVO. E o cara veio aqui pedir explicação -

mas por que vocês ... por que SABESPOVO? Todo cheio de direito 

né. Eu falei:- aqui quando a SABESP não faz o povo mostra que 

sabe fazer. Estas coisas incomodam eles. Incomoda muito. Eles não 

quer que o povo se organiza. Eles tem o maior medo das pessoas 

organizadas. Se todo mundo tivesse essa consciência a gente 

nunca fazia nada isolado, todo mundo se organizava pra mostrar 

para o poder público que a gente pode fazer e deve e sabe fazer. 

Não é?" (MORADORA). 
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( •••• ) 
11Então, quem tem que fazer somos nós. Se o povo não faz a 

gente faz. Como fizemos uma galeria de 116 metros que o povo da 

SABESP vieram aqui e queriam me engolir. Foi. Está no jornal isso 

aí. SABESPOVO. Por que SABESPOVO? Porque quando a SABESP 

não faz o povo faz" (MORADORA). 
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LIÇÃO ,DA FAVELA 
Em quase todas as vielas da favela 

do Tabor, na periferia de São Paulo, o 
esgoto corte a céu aberto. Os adultos 
se equilibram em tábuas para evitar 
os dejetos. As crianças, inconscien
tes do perigo, brincam na sujeira. Já 
vivendo praticamente à margem da 
vida econômica c oficial, os morado
res do Tabor decidiram mais uma vez 
remediar a ausência do poder públi
co e se cotizaram para construir, eles 
mesmos, a canalização do esgoto. 

Tal organização é uma manifesta
ção impressionante de energia e de 
espÍl i to comunitário de pessoas que 
têm uma carga enorme de problemas 
para resolver todos os dias --entre 
eles o mais básico, ter o lJUe comer. 
Mas essa história tem também um 
naço deprimente, que aproxima as 
~unílias do Tabor de milhões de ou
tr:-~s pelo país: a exclusão social, a vi
da à margem do Estado, do mercado 
formal e até do informaL Na prática, 
::<lo os sem-cidadania. 

Essa situação de prccaried:-~dc fica 
patente de diversas maneiras. Cerca 
de 15 milhi!es de brasileiros n:lo tt;m 

M'l}lll'I Jocumentos, o que j;Í cmueça 

por dificultar sua vida legal, sua rela
ção com o poder público e a obten
ção de beneficios sociais. 

O saneamento básico ainda é um 
privilégio para os nordestinos do in
terior asslm como para os morado
res das periferias das grandes cida
des, do Sudeste ou do Nordeste. 

Quase t7 milhões de brasileiro!~ são 
indigentes; 1,2 mifh5o del~ vivem 
no Estado de São Paulo, centro da ri
queza do país. Para ficar bem claro: 
indigentes são aqueles que, se utili
zarem todo:; os mínimos recursos de 
que talvez disponham, não terão o 
bastante para comer. Segundo estu
do do lpea, metade do que é arreca
dado hoje com a CPMF seria sufi
ciente para alimentar essas pessoas. 

A fàvcla do Tabor é um microcosmo 
desse país de excluídos. Seus mora
dores vivem em barracos que ocu
pam um terreno particular; recorrem 
a gambiarras (ligações ilegais) para 
obter ;Ígua e energia. Mas, a exemplo 
de algumas comunidades que tam
bém passam por privações, o Tabor 
mostra que n:lo f:"llt:un aos t!xcluídos 
nem euetgia nem capacidade. 

IOI 
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Todas as atividades de organização desse mutirão foram divulgadas 

através de boletins informativos elaborados pelos moradores, pela 

Associação e com a colaboração dos técnicos do Consórcio. Eram 

divulgadas também todas as prestações de contas, pelas quais constavam o 

nome de quem contribuiu, com quanto e com o quê foi gasto. 

"Nisso tudo, a gente sempre tinha boletins de prestação de contas, 

informativos, tudo, até pras festas das crianças, com o nome de 

todo o mundo, quem doou o quê, tudo beleza, era super 

transparente, era muito legal, nessa coisa toda de mobilização, o 

CPA ficou muito envolvido. Algumas pessoas lá sentavam com a 

monitora no computador e ensinaram tudo, a gente já fazia boletim 

com eles, eles já estavam aprendendo, mas aí eles ganharam 

autonomia nessa parte de divulgação" (TÉCNICO). 

A experiência vivida reverte em aprendizagem que implica em ganho 

pessoal e em legitimidade intersubjetiva e social. 

"Por exemplo, o que eu aprendi de legal foi que você tudo o que 

faz tem que prestar contas, tem que... você tem que ter 

transparência" (MORADORA). 

A prestação de contas traduzia o respeito pelas pessoas que de 

diferentes maneiras tinham participado de determinada ação. Essa é uma 

ação simbólica, mas com um significado bastante profundo, pois resgata o 

respeito pelo outro. 

As categorias identificadas nos trechos seguintes foram, confiança e 

sinceridade que remetem à abertura a alteridade e à honra e dignidade. 

( .... )"Porque adquiriu credibilidade. Foi feita uma ação e essa ação 

foi feita com muita transparência, muita. Cada pessoa que foi dado 

uma xicrinha de café era valorizado. Você não podia dar um pacote 

de cimento, um saco de cimento, dava um cafezinho, ali no ... ele 
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estava fazendo o papel dele de cidadão. Ele dava o que ele tinha. 

Depois ele chegou ao ponto que chegou até dar mais, mas alí ele 

viu que aconteceu, foi feito o trabalho. E aquele que não se 

envolveu, a gente procurou não ir atrás. Foi uma coisa que eu 

aprendi que eu achei muito legal. E aí quando começou mesmo, 

que foi pra valer, aí ele se envolveu" (MORADORA). 

A legitimidade pessoal, gerando identidade individual e coletiva, e a 

criação de espaços com calor. A experiência da prestação de contas, por 

meio das reuniões e dos boletins informativos, representou a luta contra 

espaços segregadores. 

uuma coisa que é interessante, é que tinha prestação de contas do 

mutirão. Chamava todo mundo que participou, de qualquer forma, 

colocava o nome de todo mundo numa folha, o nome da pessoa e 

o que ela deu, o que ela doou. E falava: nós arrecadamos dois mil 

reais, gastamos tanto e sobrou tanto ou não sobrou nada. O povo 

adorava isso! Porque eles eram reconhecidos, e tinha uma 

prestação de contas dos cinco reais que ele deu pro mutirão. Aí 

batiam palmas até, aquela coisa da festa" (TÉCNICO). 
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O Mutirão de Contenção da Beira do Rio 

As enchentes ocorridas no início do ano de 1998, provocaram um 

desmoronamento das margens do córrego em uma parte da favela 

colocando sete casas em risco de desabar. Técnicos da Administraçã(l 

Regional de ltaquera fizeram uma vistoria e avaliaram que as famílias teriam 

que desocupar a área. Entretanto, não ofereceram nenhuma alternativa de 

remoção para essas famílias e nenhuma proposta de intervenção para a 

contenção no córrego. 

Os depoimentos mostram o fortalecimento da comunidade na 

constituição de identidade pública. Na medida em que ela transforma a 

realidade, reafirma a sua capacidade de ação e é reconhecida pelo outro, 

configura-se um processo de legitimidade social, ela atua no nível da 

eficácia pública. 

"A gente ia na Prefeitura e eles falavam que aqui era área da 

Marinha, que foi a gente que invadiu a beira do rio e que a gente 

que saísse. Como eu tenho um jornal/á em casa discutindo com ... 

aquele lá que manda na Prefeitura, discutindo com o administrador 

da regional de ltaquera, eles falando que foi a gente que invadiu a 

beira do rio, então a única solução que ele tinha era tirar a gente da 

beira do rio, ou por bem ou por mal. Eu tenho isso, até hoje, lá no 

jornal. Hoje a gente prova pra ele, quando a gente chega lá que não 

saímos da beira do rio e que o rio está bem melhor do que a 

primeira vez que ele falou isso" (MORADORA). 

Diante desse fato, foi feita uma reunião com os moradores das casas 

em situação de risco e com a Associação dos Moradores e decidiram eles 

mesmos construírem um muro de contenção do córrego. A Associação dos 

moradores convidou o Movimento de Defesa do Favelado - MDF, para 

assessorar este projeto. Esse mutirão foi realizado nos mesmos moldes que 
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o anterior, o da galeria de esgoto. Arrecadaram dinheiro e material dos 

moradores, buscaram parcerias e arrecadaram materiais, ferramentas, 

equipamentos e comida entre outras coisas, de entidades, de comerciantes 

e das Administrações Regionais de ltaquera e de São Mateus. Produziram 

boletins informativos para divulgar as atividades do mutirão e para prestar 

contas do dinheiro e do material conseguido. A idéia, a concepção e o 

projeto foi dos moradores, assim como no primeiro mutirão, eles apenas 

contaram com a assessoria de técnicos, dessa vez do MDF. 

Assim relata uma das pessoas que participou da elaboração do projeto 

e da construção do muro. 

"Eu vi em Ilhéus e o ( .... ) que mora ali na frente também ele viu em 

outro lugar. Só que lá em Ilhéus eu não participei do projeto lá, 

como que era, mas eu via que era colocado saco, que era 

misturando areia, a pedra, os pedriscos e fazendo a massa e 

colocando no saco, depois que seca vira uma pedra. Eu dei a idéia 

e o ( .... ) viu e aprovou, e a gente procurou foi ver o quanto ficava 

mais barato porque a gente procurou a solução da pedra, aquelas 

pedrona, que eu não sei o nome. Fomos ver de outros modos e 

achamos que o modo mais barato pra fazer e que dava pra gente 

fazer, com a mão de obra mesmo, meter a mão e fazer, era esse. E 

foi a gente que fez e já vai três anos, né" (MORADORA) 

A comunidade adquiriu habilidade de negociação e passou a reivindicar 

seus direitos de cidadania com o processo de organização e fortalecimento 

da Associação. Esse processo de produção de sentidos remete à 

constituição da identidade coletiva, como uma forma de se apresentar e de 

ser reconhecida. 

( .... )"Ai ele (Administrador Regional de ltaquera) mandou os 

pedregulhos pra gente e foi dez metros e se juntou aqui com a 

regional de São Mateus e mandou a máquina pra gente. Rapidinho 

eles teve que tomar providência. Mas se a gente é daquelas que 
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fica calada, se a gente não tivesse uma entidade pra estar com a 

gente também, se a gente não mostrasse quem é que estava, eles 

não tinha tomado providência" (MORADORA). 

Esse trabalho também foi muito importante para aquelas pessoas, tanto 

as que participaram ativamente e que foram beneficiadas diretamente com 

os resultados da obra, quanto os demais moradores da Favela que puderam 

perceber que com a união das pessoas é possível recuperar, construir e 

transformar. É assim que se produzem novas subjetividades, é assim que é 

construída a participação, a emancipação e a autonomia. Isso fica muito 

claro no texto produzido pela comunidade e expresso em um boletim 

informativo. 

As categorias identificadas, como solidariedade, amizade, remetem à 

concretização dos sonhos, à luta contra espaços segregadores, à criação 

de espaços com calor. Esse texto revela a apropriação e a intencionalidade 

da Comunidade e da equipe em trabalhar as dimensões subjetivas e 

objetivas da participação, o que implicou verdadeiramente numa 

Terapêutica das Paixões individuais e coletivas. 
11A construção de contenção da beira do rio não foi só o 

trabalho e o empenho dos moradores em melhorar o espaço onde 

vivemos, e sim a construção de novas relações e amizades, 

integração dos moradores e perceber que construir juntos é 

concretizar sonhos e assim concluímos a primeira etapa de 35 

metros de muro de contenção de córrego em regime de mutirão. 

Agora vamos nos preparar para a segunda fase: mais 35 metros!" 

(INFORMATIVO DO MUTIRÀO DE CONTENÇÃO) 
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A satisfação com os resultados do trabalho realizado gera bem estar 

individual, confiança, legitimidade individual e social e potencializa as 

pessoas e a comunidade. 
11Foi ótimo/ A gente já tava sem passagem. Olha a minha casa aqui 

(mostrando uma foto) e o rio onde que já estava. Tava comendo 

tudo. Tava aqui em cima, aqui a gente não passava mais. Pra mim 

sair da minha casa tinha que vim até o fundo pra passar nessa 

ponte de madeira aqui, porque isso aqui já estava roendo a 

alvenaria dessa casa aqui de baixo" (MORADORA). 
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Outras Conquistas da Comunidade 

A partir da mobilização para a construção da Galeria de Esgoto muitas 

outras ações foram desencadeadas. Por ter sido notícia e inclusive tema do 

editorial de um jornal de grande circulação, a SABESP foi até a Favela e 

tardiamente como costuma acontecer com a maior parte dos serviçcs 

públicos tentou propor uma alteração ao problema do esgoto que não foi 

aceito, pois diga-se de passagem, já tinha sido resolvido pelos moradores a 

seu modo. Entretanto, desse contato com a SABESP resultaram outros 

benefícios, tais como a abastecimento de água (até então clandestino), e 

concomitantemente a oficialização da comunidade através do 

endereçamento das ruas ou das vielas, com a respectiva numeração das 

casas ou dos barracos. Esse foi mais um passo com especial significado 

para os moradores daquela comunidade. Eles passaram a existir concreta e 

simbolicamente, puderam responder a outras demandas relativas às regras 

de convivência da cidade em que vivem, e dessa forma, se sentir um pouco 

mais incluídos. 

O depoimento abaixo, ilustra com clareza o crescimento e o grau de 

autonomia alcançados pela comunidade, bem como a capacidade de 

negociação, a capacidade de escolha e a incorporação de novas práticas 

participativas no cotidiano, como a votação por exemplo, nas decisões 

coletivas. 

( .... ) "Depois disso tudo, a SABESP também foi lá querer fazer o 

esgoto, querer mudar o esgoto que eles tinham feito. Imagina/ Deu 

um pau, mas aí a gente nem... tinha interferência nenhuma, tinha 

autonomia total deles, eles que fizeram todas as reuniões com a 

SABESP, a gente nunca participou. Aí eles conseguiram negociar 

com a SABESP. A gente quer desse jeito, porque as pessoas ainda 

não estão educadas o suficiente e precisa abrir pra limpar, não dá 

pra ser aquele redondo. Aí eles convenceram a SABESP que não 

iam por manilha redonda, primeiro porque quando eles foram pedir 
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eles não deram. Segundo que eles já tinham feito, já tinham 

gastado dinheiro, trabalho e tempo e terceiro que eles achavam 

ótimo e que era mais fácil limpar se entupisse, se rolasse alguma 

coisa. Aí a SABESP falou: - então vocês querem botar água 

encanada, querem... aí botou água encanada, aí começou a 

urbanização. Botou água, registro, nome nas vielas, não tinha 

nome, nada, era falta de identidade total, os caras não podiam 

receber uma carta, não tinham endereço. Imagine como eram 

essas pessoas de auto-estima, de identidade mesmo. Você mora 

num lugar e nem tem endereço? Sabe, essas coisas eu nunca tinha 

pensado na minha vida quando ... antes de eu ter ido lá. Com isso 

tudo eles decidiram, coletivamente, a por água e pesaram tudo, 

tipo: vai custar, a gente tem que pagar. Tinha água clandestina, 

tudo isso. Mas, vai dar outras coisas: vamos ter endereço, vai ser 

mais difícil de tirarem a gente daqui. Então decidiram. Aí 

urbanizou. Aí, até o nome das ruas foi participativo, foi muito 

legal.( .... ) Eles fizeram cada rua, todo mundo votou, botou um 

nome. Aí, dos nomes via o que tinha sido repetido ou não, aí 

escolhia três e dentre os três votavam. Tem uma rua com meu 

nome. Eu achei muito engraçado" (TÉCNICO). 

Como já foi dito anteriormente, até então não havia nome de ruas e nem 

número nas casas. Eles se organizaram, fizeram eleição, escolheram os 

nomes das ruas e vielas e os números das casas. A partir disso foi possível 

o recebimento de correspondências, a abertura de crediários, além de 

outros benefícios decorrentes dessa organização. 

As ações concretas de melhoria na Comunidade geraram bem estar 

individual, legitimidade pessoal, sentido e identidade individual. 

"A primeira carta que eu recebi, minha filha, eu sorria, eu chorava, 

eu não acreditava. Meu Deus será que vai vim carta mesmo? 

Quando eu vi o carteiro chegar e entregar minha carta aqui, 
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menina, eu sai na viela doidinha, mostrando a todo mundo - Eu 

tenho endereço/" (MORADORA) 

Fica claramente demonstrada nos relatos, a interdependência dinâmica 

entre as categorias e estratégias participativas identificadas. Uma ação 

desencadeia alteração nos processos de subjetivação, que provocam outras 

ações, e vice-versa. A legitimidade interpessoal e a identidade individual 

foram transformadas nesse processo. 

( .... )" Se a gente falasse aqui , saísse daqui e falasse em São 

Mateus que a gente era daqui da favela do Tabor, a gente não 

arrumava um emprego, a gente não abria crediário, porque 

ninguém sabia onde a gente morava. Olhava no mapa e não tinha. 

Tinha a Fazenda do Carmo que era só essa rua aí. Hoje em dia não, 

o correio já entra aqui dentro, já conhece a viela Mariana, já 

conhece a viela São Judas, já conhece a viela Santana. Hoje em 

dia, até o correio a gente tem aqui" (MORADORA). 

Mas, o mais importante novamente, foi a possibilidade que uma ação 

tão singela como essa trouxe a esses moradores, um incremento na 

construção da cidadania, porque reforça a auto-estima, produz identidade 

em pessoas tão fragilizadas e sofridas, que nem sequer existiam 

oficialmente. Um fato que é emblemático, do relacionamento de confiança, 

respeito e carinho que foi estabelecido entre os técnicos do Consórcio e os 

moradores da favela é a homenagem que foi prestada a uma técnica do 

Consórcio, ao escolherem o seu nome para uma viela. 

Outra ação que foi desencadeada a partir dos grupos PAP, foi a 

iniciativa para a regularização fundiária. A população se mobilizou para 

obter informações sobre a área de ocupação. 

Segundo dados do relatório de campo da equipe do Consórcio, a 

metodologia usada no trabalho junto à essa população possibilitou o 

envolvimento e a sensibilização para questões ambientais e sociais. Os 
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técnicos ressaltam a importância das atividades e estratégias utilizadas, tais 

como as técnicas e a dinâmica dos grupos como fundamentais para o 

sucesso do programa. Apontam também a necessidade das mudanças 

subjetivas, para que pudessem também ocorrer as alterações objetivas, no 

meio. Diz um trecho do relatório: 

"Sem o sucesso dos indivíduos e o estabelecimento de uma 

confiança mútua não temos a consolidação dos grupos, o que 

dificulta o atendimento das demandas e encaminhamento das 

soluções"(CONSÓRCIO CÓG/TO-ECOAR 1997). 

Cabe destacar que grande parte das ações que descrevemos 

anteriormente foram realizadas após a interrupção oficial do Programa de 

Educação Ambiental. Os técnicos e o próprio Consórcio participaram de 

muitas delas, pelo compromisso assumido e, pelo vínculo estabelecido entre 

eles e a Comunidade, ao longo desse processo. Nesse sentido, os técnicos 

referem que um dos grandes desafios desse trabalho seria atingir a 

sustentabilidade e a autonomia tanto da equipe técnica quanto dos projetos 

comunitários dos grupos PAP. 

Um outro dado importante para a compreensão desse Programa é que 

o grupo de técnicos responsáveis pela coordenação e desenvolvimento do 

trabalho de todas as sub-bacias era também considerado um grupo PAP. 

Nesse sentido, todo o trabalho de formação e capacitação da equipe foi 

fundamentada nesse pressuposto. Foram utilizadas também estratégias 

participativas, técnicas de dinâmica de grupo, supervisão e assessoria 

externa para o aprimoramento da equipe técnica. Sobre isso a equipe de 

técnicos do Tabor diz o seguinte, no relatório: 

''É importante ter em mente que os técnicos também são um grupo 

PAP com todas as dificuldades de consolidação, de relações 

interpessoais, de planejamento e participação, e também com todo 

o potencial criativo para lidar com a realidade e os ideais. A equipe 

de trabalho interna e os grupos PAP (externos) se relacionam 

cotidianamente e se influenciam, tanto no que toca às dificuldades 
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quanto na habilidade de solucionar os problemas" (CONSÓRCIO 

CÓGITO-ECOAR 1997). 

Por essa razão, entrevistamos a equipe interna e a coordenação do 

Consórcio, a equipe técnica de campo da sub-bacia do Aricanduva e a 

comunidade do Tabor, com a intenção de compreendermos o significado 

dessa experiência e as transformações ocorridas a partir do seu cotidiano, a 

partir dos diferentes pontos de vista. 

As Transformações no Cotidiano na Visão da Comunidade 

Pode-se perceber pelo relato das pessoas entrevistadas que houve 

mudanças concretas na favela do Tabor e que elas foram geradas a partir 

da implementação do Programa de Educação Ambiental do PROCAV 11. 

Todos os moradores da favela entrevistados, bem como os técnicos falaram 

sobre a redução do lixo acumulado no córrego e nas vielas da Comunidade, 

sobre a alteração na paisagem das vielas com a construção da galeria de 

esgoto e do muro de contenção, e sobre o estabelecimento de endereço, 

como resultados positivos do trabalho desenvolvido. Essas ações foram 

desencadeadas a partir das reuniões e das Oficinas que foram realizadas 

com os moradores. Ao mesmo tempo que provocaram modificações na 

realidade objetiva daquele lugar, elas são também indicativas das 

transformações no comportamento e nas atitudes dos moradores, na sua 

relação com o local de moradia. Essa relação apenas denota a 

interdependência entre as questões objetivas e subjetivas, entre as ações 

concretas e práticas e o significado simbólico presente. Portanto, 

depreende-se que num trabalho educativo com comunidades é necessário 

que se contemple sempre todas essas dimensões que caracterizam a vida 

das pessoas, pois no mundo real elas não aparecem separadas. como 

podemos perceber no decorrer dos relatos. 
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Dessa forma, podemos dizer que, o trabalho desenvolvido foi capaz de 

subverter tanto no cotidiano, quanto no coletivo, algumas situações 

geradoras de sofrimento e de humilhação pelas quais estavam submetidas 

as pessoas da Comunidade, constituindo-se, portanto, numa Terapêutica 

das Paixões. 

~~Melhorou que as pessoas jogavam muito lixo nas vielas. Sacolas 

de lixo amanhecia e os cachorros rasgavam a noite, amanhecia um 

monte de fralda cheio de cocô, moddess, calcinha suja aos 

montes, cheio de mosca, de tudo quanto é coisa. Depois desse 

trabalho que a gente fez, que nós fizemos, melhorou muito, muito, 

muito, cem por cento. Melhorou a higiene das vielas, melhorou 

muito". MORADORA). 

Nota-se a incorporação de novos valores e a produção de novos 

sentidos, como a atitude de não jogar mais o lixo no córrego ou nas vielas, 

adquirindo sentido subjetivo que remete ao bem estar individual e à saúde 

coletiva. Consideramos, pois, que estas questões ambientais, de certa 

forma, já fazem parte do consenso, do "politicamente correto", da mídia, que 

é o significado, o coletivo, necessitando, portanto, do movimento na direção 

do sentido, do subjetivo, do pessoal, da atitude. 

( .... ) "Até as crianças, às vêzes. Tem adulto que não entrou ainda 

no eixo. Mas até as crianças, hoje em dia elas reclamam pros 

adultos que eu já vi. O Jonas mesmo. O Joninha, ali, ... várias 

vezes eu vejo: - tá jogando o lixo no rio, né? Olha a lixeira lá na 

frente. Até as crianças tomaram consciência". (MORADORA). 

Todas as falas são bastante carregadas de afetos e emoções, o que 

demonstra que realmente foram fortalecidos os vínculos entre os moradores 

da Favela, e destes com a equipe técnica que participou do Programa. Os 

moradores, quando se referem ao projeto ou aos técnicos se expressam 

sempre com palavras que traduzem sentimentos positivos como amizade, 
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confiança e saudade. Relatam ainda, a aprendizagem adquirida através da 

participação no Projeto como um ganho para a vida cotidiana, que remete à 

mudanças na qualidade das relações pessoais e nas atividades que 

desenvolvem atualmente. 

Essas falas também podem ser identificadas com as estratégias 

participativas referentes a ganho pessoal e a legitimidade intersubjetiva. 

"Minha vida mudou pra melhor porque eu aprendi muito. Eu 

aprendi muito com eles e até hoje muitas coisas eu digo que 

agradeço realmente ao PROCAV porque eu já tinha uma história, eu 

já tinha uma luta, uma história, uma caminhada, mas reforçou 

depois disso até mesmo o meu grau de conhecimento. ( .... ) Eu 

acho que eu melhorei muito como pessoa até na relação com o 

trabalho, com eles, com as pessoas aqui de dentro ou de outro 

lugar que eu vá fazer reunião, um grupo, alguma coisa. Melhorou 

muito. Foi muito bom" (MORADORA). 

Segundo GONZALES REYS (1997), a conversão das experiências 

vividas em sentidos subjetivos vai depender muito das emoções que serão 

produzidas. O que se depreende das entrevistas, são falas carregadas de 

emoções positivas proporcionadas pelo vínculo estabelecido e convertidas 

em potência. Esse fragmento refere-se aos sentidos da amizade e da 

confiança. 

"Nossa/ Sobrou o melhor, a amizade, a confiança que a gente 

pegou, assim muita confiança,( .... ) a confiança plena e absoluta 

nas pessoas que eles eram e que eles foram e continuaram sendo" 

(MORADORA). 

Referem-se aos técnicos, numa alusão muito bonita e carinhosa, como 

semeadores. Esse trecho, ilustra a dimensão do sentido do Programa, que é 

representado por uma Terapêutica das Paixões Individuais e Coletivas. As 
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pessoas foram potencializadas, foram "iluminadas", e puderam criar, 

puderam sonhar, puderam fazer. 

( .... ) "A gente queria fazer, mas não sabia por onde começar e o 

PROCA V veio e nos deu luz, nos ajudou a criar, a fazer essas 

coisas acontecerem.( .... ) Então foram pessoas iluminadas que 

vieram e deixaram muita saudade, foi uma história muito bonita e 

eu mesma acho que não vou esquecer nunca. Porque eles 

realmente plantaram sementes no chão que ficou aí e já deu frutos 

e há de dar muito mais".( .... )(MORADORA). 

Os depoimentos fazem referência a alguns processos de mudanças que 

se operaram na vida das pessoas da comunidade. Pode-se inferir a partir 

daí, que há um reconhecimento sobre a capacidade de alteração que advêm 

de processos participativos. A participação no programa é apontada como 

uma ressignificação dos sentidos, através da aquisição de novos saberes, 

de novos valores, há também uma transformação no próprio sentido da 

existência. Percebe-se que foram produzidas transformações importantes 

na configuração da subjetividade que conduziram a mudanças na vida das 

pessoas. 

( .... ) "Na minha vida mudou muito mesmo. Eu confesso a você,( .... ) 

quando eu comecei a participar eu me sentia muito meio que 

perdida,( .... ) você vive assim por viver, como se fosse um número a 

mais, é como a maioria das pessoas vivem hoje. É um número a 

mais. É aquela massa de pessoas assim sem perspectiva, sem 

rumo. Com todo aquele aprendizado que eu tive também, com as 

oficinas e tudo isso está fazendo muito bem a minha vida, muito 

bem mesmo. Mudou. Pra mim mudou sim" ( .... )(MORADORA). 

A própria comunidade reconhece que o papel dos técnicos tem que ser 

de facilitadores do processo de capacitação e formação dos agentes locais. 

A meta a ser alcançada deve ser a potencialização e o fortalecimento da 
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comunidade para a resolução dos seus problemas. Isso não significa que 

todos os problemas poderão ser resolvidos apenas com ações locais ou 

com mudanças no comportamento das pessoas, mas que a apropriação da 

realidade e das relações sociais, econômicas e políticas que determinam e 

aprofundam as desigualdades e a miséria, é o primeiro passo em direção à 

mudança. Este é o lugar da cidadania, enquanto instrumento de luta pelos 

direitos básicos freqüentemente negados para essa população. 

As falas abaixo, denotam potência, que gera novas formas de 

identificação, individual e pública. 

( .... ) "Aí foi uma outra coisa que eu aprendi que eu fiquei muito feliz 

que a solução está na mão das pessoas, hoje eu tenho essa 

certeza, que a solução está na mão da gente, do povo, a solução de 

todos os problemas está na mão do povo. Agora, eles eram só os 

facilitadores, eles não chegavam e diziam: - resolve-se dessa 

forma. Não".( .... ) (MORADORA). 

A vivência dos afetos, com os vínculos produzidos, o "entusiasmo", a 

"vontade de acontecer", constituem-se nos fatores que potencializaram as 

ações de mudança ocorridas na Favela. Tem-se, desse modo, um interjogo, 

no qual, a expressão das emoções potencializa as pessoas que operam 

mudanças objetivas e se reconstituem subjetivamente. 

( .... ) "Porque sozinhos a gente não faz nada. Sozinho não se chega 

a lugar nenhum, meu Deus do céu. E eles vieram assim com muito 

entusiasmo, com muita vontade de fazer acontecer e fizeram 

acontecer. Talvez não tanto quanto eles queriam, desejavam e nós 

também. Mas pelo menos um pouco foi feito e esse pouco é assim 

de muita importância pra gente. Porque hoje quem conhece a 

favela fala: isso aqui não é mais uma favela, isso aqui agora tá uma 

cidade de gente, aqui tá maravilhoso. ( .... ) Isso sim que precisa 

hoje né, é vivenciar a cidadania" (MORADORA). 
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É importante valorizar o saber e a experiência das pessoas, através do 

uso de técnicas e de uma dinâmica que permitam várias formas de 

expressão e de linguagens, que não somente a linguagem verbal. O 

depoimento abaixo mostra o universo que cerca essas pessoas, esses 

grupos da periferia e que as realimentam cotidianamente. A mensagem 

enviada a essas pessoas ao longo da sua existência é a de que elas não 

sabem nada, não fazem nada, são um estorvo para a sociedade. E é assim 

que eles reagem com passividade diante da situação de penúria em que se 

encontram. Ou ainda, com rompantes de violência generalizada e 

desorganizada que só faz aumentar as turbulências por eles vividas, pois o 

maior índice de homicídios ocorre justamente nas periferias mais carentes 

da cidade. 

A postura dos técnicos de resgatar e valorizar o saber das pessoas 

daquele lugar, minimizou o medo e fortaleceu a auto-estima 

potencializando-as para as mudanças e gerando novas identidades. 

( .... ) "A principio eu me sentia muito perdida, não conseguia falar 

muito, eu tinha medo, até eu acho que era por causa do sistema, é que 

no sertão, a gente é muito reprimida.( .... ) E foi uma coisa totalmente 

inovadora quando eu cheguei, que eu senti que podia expor minhas 

idéias ... as pessoas colocavam assim, todo o pessoal: -a gente tem 

muito a aprender com você, mas eu me sentia tão... mas eu dizia, 

aprender o que? Pra você ver a que ponto a gente é podado e como a 

gente se sente de forma a não contribuir com as coisas" ( .... ) 

(MORADORA). 

O relato dos moradores da favela apontam alguns caminhos que devem 

ser trilhados para passar da passividade para a atividade. Eles destacam a 

importância do fortalecimento das pessoas, através da sua individualidade, 

do resgate dos sonhos e dos desejos, para a ação, tanto individual quanto 

coletiva. Essa é uma lição de quem se transformou com esse processo e 
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que hoje, "pinta e borda" ao nos indicar pistas teórico-metodológicas que 

tanto buscamos. 

( .... ) "Eu acredito que é muito a questão da auto-estima. Foi a auto

estima que foi resgatada. Se ela é resgatada, a auto-estima, ai você 

sim, pinta e borda". (MORADORA). 

As pessoas da Comunidade perceberam a importância e o lugar das 

emoções e dos afetos na configuração do sujeito. Essa fala mostra 

claramente a intencionalidade do Programa em privilegiar a dimensão da 

subjetividade na produção da potência. Nesse trecho, remete estruturação 

da identidade individual e a percepção dos sentidos. 

( .... ) ''a pessoa tem que se resgatar primeiro pra poder fazer uma 

coisa assim. Ela primeiro tem que se amar e resgatar os seus 

sonhos aos poucos. Eu não sei. É muito complicado. Sem 

dimensão praticamente". (MORADORA). 

E novamente temos uma agente local nos ensinando como "fazer" e 

demonstrando que novas formas de abordagem podem levar à incorporação 

de novos valores e de novas subjetividades. Ela revela que, "vivenciar é 

conhecer". Depreende-se daí, a configuração de um processo de 

ressignificação do sentido e de formação da identidade. 

( .... ) "E tudo isso eu acho que é um processo de sensibilização. Foi 

sensibilizando. Eu fui sensibilizando. Com certeza eu passei por 

esse processo. ( .... ) E foi assim de uma forma que não foi aquele 

lance de ... aquela coisa de falar e discursar, foi uma coisa ... foi um 

processo vivenciado. Ai eu passei a conhecer". (MORADORA). 

Podemos acompanhar pelo relato seguinte, o processo das 

transformações ocorridas na vida de uma moradora. Quais os mecanismos 

que levam as pessoas a ressignificarem os seus valores? Compreendemos 

então, que a apropriação subjetiva do cotidiano pode desencadear 
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mudanças. A convivência diária com a precariedade da Favela gerava 

apenas emoções negativas, mal-estar, pois, somente com a ressignificação 

do sentido subjetivo, com a expressão das emoções e a produção de 

reflexões, foi possível a superação e a mudança. Mudou a sua vida ao 

modificar aquele lugar. Nas suas sábias palavras, "essa é uma questão 

emocional e técnica", ou seja, subjetiva e objetiva, individual e social, que ~~ 

constituem e se interpenetram simultaneamente. 

( .... ) "Mas aí quando eu passei a ver que o meu ambiente, onde eu 

morava, tinha tudo aquilo ali do meu lado e o que eu fazia ali pra 

mim arrumar, como é que era a minha postura? Qual a minha 

relação com as pessoas? Será que eu não era também 

discriminada e não excluía também? Essas perguntas. E foi um 

processo muito bom porque eu adquiri não só essa questão de 

você conversar, não só essa questão emocional, a questão 

também técnica".(MORADORA). 

Segundo HELLER (1970), é no espaço cotidiano que ocorrem as 

transformações. A discussão dos problemas cotidianos desenvolve a 

consciência das condições históricas que os determinam, nesse sentido os 

moradores da Favela que apontam o dia-a-dia como o espaço da 

realização. 

( .... ) "você trabalha o nosso dia-a-dia, né. Não é uma questão à 

parte assim, não é que você tem que fazer uma coisa pontual, é 

vivenciada mesmo, no nosso dia-a-dia, nas nossas relações, no 

ambiente, no que você consome, no que você vive" ... 

(MORADORA). 

A Incorporação de Novos Conceitos pelos Moradores 

A incorporação da temática ecológica-ambiental pelas pessoas da 

Comunidade em suas atividades atuais merece destaque. Duas delas 

relataram que depois de participarem do Projeto têm trabalhado com esse 
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assunto ou com as técnicas e metodologias que vivenciaram. Uma delas, 

passou a utilizar o tema nas aulas de alfabetização que desenvolve 

periodicamente como voluntária na comunidade. Ela denomina a adaptação 

desse método de alfabetização ecológica. Essa mulher tem 55 anos, 

terminou o ensino fundamental e tem um sonho, quer ser professora. A 

seguir, o seu depoimento, 
11Trabalho com meio ambiente, o que é meio ambiente, pra que 

serve a mata, pra que serve o mato, o rio limpo, a viela limpa, a tua 

casa limpa. Você é meio ambiente, nós somos meio ambiente. 

(MORADORA). 

É interessante observar que a concepção de meio ambiente que emana 

através dos relatos é representada de forma bastante ampla e abrangente, 

incluindo o homem e suas relações sociais como parte constituinte do 

ambiente. Vejamos como ela continua esse relato, 

( •••• ) 
110 perigo que corre jogar lixo no rio, colocar lixo em 

sacolinhas, pra que serve uma sacola, sabe, pra por o lixo, se você 

joga o lixo no rio o que acontece, entope o rio, a galeria, coisas 

assim, nossas palavrinhas pequenas e que eles iam começando 

dominar as palavrinhas escritas, fazer textinho em cima dessas 

coisas, assim. A doença que o rato transmite, a doença que a 

mosca transmite, a doença que é transmissível por conta do mau 

cheiro, do odor, só era sobre isso. Era assim que eu trabalhava 

com eles".( .... ) (MORADORA). 

Essa descrição que a primeira vista pode parecer simplista, ao 

contrário corresponde a uma visão integradora e complexa de meio 

ambiente. Através da qual, depreende-se que a realidade objetiva é 

determinante das relações sociais que se estabelecem num espaço-tempo

ação específicos. Junta-se a isso a concepção de educação que é 
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apresentada a seguir, que, consoante com a expressa sobre meio ambiente, 

representa um modo de vida ou ainda uma outra maneira de "ler a vida". 

Destaca-se, no entanto, um processo de ressignificação do sentido, a 

apropriação subjetiva dos significados sociais que reestrutura a identidade 

individual. 

''Então agora esse ano eu quero trabalhar aqui na minha sala, do 

jeito que eu gosto, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sei, do 

jeito que eu sei que forma povo, gente, cabeça; para a vida. É isso 

que eu gosto de fazer, meu trabalho é assim, não é beabá, beebé, 

beebi, o nome. Que que é isso? Tem que aprender a ler a vida, 

minha amiga, é mais importante ler a vida". (MORADORA). 

Uma outra entrevistada trabalha atualmente como agente de saúde num 

programa de dengue em Petrolina, estado de Pernambuco. Ela concluiu o 

segundo grau, retornou à sua cidade natal e tem um sonho que é cursar 

uma universidade. Ela relata que tem utilizado, além do tema, as técnicas e 

o trabalho de dinâmica de grupo que vivenciou no programa. Percebe-se 

que, tanto a temática ecológica-ambiental quanto as técnicas e estratégias 

que foram desenvolvidas ao longo do programa foram incorporadas por 

alguns moradores no seu cotidiano. Consideramos essa apropriação muito 

importante, pois, traduz a repercução do Programa na vida das pessoas, 

reflete a eficácia do Programa. 

Além da expressão do sentido pessoal e do processo de identificação 

positiva, observa-se o exercício de uma Terapêutica das Paixões. 

"Então hoje eu faço um trabalho de prevenção. Só que eu 

trabalho fazendo um trabalho nas escolas, nas associações de 

moradores. E eu não me resumo nisso aí. Geralmente eu trabalho na 

questão ambiental, eu procuro muito trabalhar nesse âmbito.( .... ) As 

vezes eu pego um pedaço de jornal e falo alguma coisa sobre a 

questão do lixo, controle, degradação, aí faço uma explanação e 

sempre deixo, estimulo as pessoas a estarem pensando sua vida hoje, 
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o planeta, o meio ambiente. Então tudo o que eu tive aí eu estou 

repassando também aqui".(MORADORA). 

É importante investir em discussões e reflexões sobre concepções de 

mundo, de homem, de natureza e de sociedade, entre outros tantos temas 

que estão na origem de preconceitos e de superstições e que na maior 

parte das vezes, são responsáveis pela apatia, pela ignorância e pela 

miséria a que grande parcela da população está submetida. 

Percebe-se também nesse fragmento de discurso, o processo de 

ressignificação de sentido e uma abertura à alteridade. 

( .... ) "Não quero saber que seja um drogado, não quero saber que 

seja um alcoólatra, você tem que saber que é um irmão seu e foi 

num mini curso que eu aprendi com Ninom em Guarapari. Até hoje 

eu repasso isso do jeito que eu posso e onde eu posso que ela 

falava o seguinte: que enquanto nós, seres humanos não olharmos 

para cada pessoa como verdadeiro irmão, porque ele existe, 

porque você existe, você existe porque ele existe, um depende do 

outro, não interessa quem seja, qualquer um. Enquanto a gente 

não tivesse esse olho, essa visão de vida a gente não ia melhorar 

nada, não ia porque é isso mesmo, ninguém é melhor do que 

ninguém". (MORADORA). 

As Dificuldades e os Conflitos do Ponto de Vista dos Moradores 

Quando solicitados a falar sobre as dificuldades ou os pontos negativos 

do Programa, houve unanimidade ao apontarem a interrupção inesperada 

do projeto como o grande problema ocorrido naquele período. Foram 

relatados também alguns conflitos internos que aconteceram entre as 

pessoas e entre as instituições locais envolvidas no trabalho. Entretanto, o 

que se observa é que o desmonte do programa da forma pela qual 

aconteceu foi um fator gerador de grandes turbulências e muitos mal 

entendidos. 
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Retomando novamente essa questão, que já foi discutida anteriormente, 

só para efeito de esclarecimento, a Prefeitura deixou de liberar os recursos 

financeiros destinados ao programa de Educação Ambiental do PROCAV 11, 

o que resultou na inviabilização do mesmo. A única instituição responsável 

pela interrupção do projeto foi a Prefeitura, representada pela Secretaria de 

Finanças e pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que era a 

contratante do Consórcio. O que nós pudemos constatar através dessa 

pesquisa, é que esse fato nunca ficou claro nem para os técnicos de campo 

do Consórcio e nem para a população residente da F aveia do T abor. 

Percebe-se que essa informação foi veiculada, mas ela não foi apreendida 

devidamente. Os sentimentos de frustração, de decepção, de raiva e de 

rancor se misturam sempre que falam sobre a interrupção. A grande 

expectativa criada pelo projeto, juntamente com o verdadeiro fascínio que 

este despertou nas pessoas envolvidas, contribuíram para com os 

sentimentos e a incapacidade de compreender claramente o sucedido. 

( •••• ) 
11As pessoas diziam assim, que é como se tivesse cortado um 

ciclo que tinha iniciado e aí assim foi muito doido pra gente.( .... ) Eu 

via as pessoas decepcionadas também. Aí a gente volta novamente 

aquela questão da falta mesmo de expectativa que as pessoas tem. 

Porque a gente começou com todo o gás, a gente realizou várias 

ações e tinha tudo pra ser um projeto piloto, um modelo. Eu nem 

sei dizer, uma coisa que deu certo realmente e que por conta desse 

lance da descontinuidade, por conta dos precatórios e os técnicos 

tiveram que sair do campo. Tiveram que procurar outra coisa pra 

fazer".( .... ) (MORADORA). 

Essa interrupção não foi anunciada ou assumida pela Prefeitura, que 

poderia ter emitido nova Ordem de Serviço por até um ano depois da 

emissão da última, pois o contrato com o Consórcio vigia até meados de 

1998, e a última OS venceu em julho de 1997. A indefinição persistiu até o 

vencimento formal do contrato e produziu inúmeros embaraços. A tentativa 
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do Consórcio em manter uma equipe mínima de técnicos em campo, a fim 

de dar prosseguimento, mesmo que precariamente aos trabalhos já 

iniciados na Comunidade, ao invés de ser merecedora de elogios por dar 

mostra do compromisso para com a comunidade, acabou sendo entendida 

algumas vezes, como descaso. 

( •••• ) 
11lsso foi um ponto negativo e também assim, eu acho também 

que quem estava na coordenação do projeto não tinha a dimensão 

da transformação que aconteceu para cada pessoa que participou, 

para cada pessoa que vivenciou o projeto. ( .... ) Se eles tivessem a 

dimensão do quanto foi bom e do quanto houve agentes 

multiplicadores, do quanto se multiplicou os trabalhos que foram 

feitos, o quanto foi bom para as pessoas pra crescerem como 

cidadãs e tudo. Então se tivessem idéia da dimensão disso eu acho 

que não teria parado como foi, teria tido oportunidade de ser 

elaborado outros projetos, procurado outros financiamentos, eu 

acho que isso foi um ponto que eu fiquei assim... que foi muito 

doído pra mim".( .... ) (MORADORA). 

A Percepção dos Técnicos sobre o seu Papel e sobre as 

Transfonnações na Comunidade 

Segundo os técnicos o papel deles como agentes externos ou 

facilitadores é fundamental, pois eles funcionam como um amalgama para a 

comunidade. É imprescindível que o técnico consiga combinar duas tarefas 

básicas que não são simples. Primeiro, dar voz às pessoas e a comunidade 

e criar condições para que elas se apropriem da sua realidade. E segundo, 

contribuir através de conhecimentos técnicos e científicos para que a 

comunidade se potencialize para a ação. Um dos papeis do técnico é 

capacitar agentes locais para que possam canalizar e transformar os 

anseios e o sofrimento da comunidade em ações prepositivas. Para que isso 
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ocorra, tem de haver uma postura coerente, dos técnicos, com os princípios 

de participação emancipadora e emancipatória, e da educação popular 

(FREIRE 1980). Isto é, valorizar o saber popular, promover a troca de 

saberes e incentivar o protagonismo dos sujeitos. 

Nesse fragmento de discurso, o técnico refere-se a importância da 

potencialização das pessoas da Comunidade para a mudança da realidade, 

a sua leitura remete à abordagem de uma Terapêutica das Paixões 

Coletivas. 

"Mas esse agente externo tem que ser muito franco, muito sincero 

e tem que trocar saber, ... a comunidade tem que se apropriar de 

instrumentos que ele leva. Ele tem que ceder, ele tem que deixar de 

falar, ele tem que deixar as pessoas coordenar, foi o processo que 

nós fizemos. As nossas monitoras locais estavam coordenando 

reuniões no final, davam oficinas no final. Preparando oficinas no 

final. Antes era uma coisa que só nós fazíamos. Elas estavam 

planejando. Então esses agentes são fundamentais mas não são 

eternos.( .... ) não é só ir lá e conversar sobre coisas do seu 

interesse ou dos resultados que o projeto espera, mas também de 

ouvir, qual é o interesse da comunidade. O que eles estão 

sentindo, o que eles estão passando, o rato que corre lá no meio, 

as crianças brincando no esgoto aberto, sensibilizar-se com isso e 

ao mesmo tempo ligar o projeto com isso e como potencializar 

isso. Instrumentalizar a comunidade pra mudar aquela realidade". 

(TÉCNICO). 

Sobre os Vínculos 

A equipe técnica tinha como meta incentivar a criação de vínculos bons 

com a comunidade e entre os membros da mesma. Foi possível constatar 

que essa vinculação foi alcançada, como já foi descrito anteriormente, pela 

própria comunidade. Tanto dentro da comunidade as relações humanas 

melhoraram como eles mesmos relataram, quanto com os técnicos, citados 
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inúmeras vezes com adjetivos fortemente qualificadores desses vínculos. 

Quase todos os técnicos mantém contatos até hoje com pessoas da 

comunidade, por meio visitas esporádicas, correspondências ou contatos 

telefônicos. Esses dados são elucidativos a respeito dos sentimentos que 

compuseram essa relação. 
11Tinha que ter esse vínculo porque ... e quem ia construir esse 

vínculo seríamos nós intermediando a construção dos vínculos 

entre eles. Mas nós também tínhamos que nos vincular. Não dá pra 

falar pra eles: você se vincula com fulano. Primeiro porque não dá 

pra falar isso nunca, isso é vida. Mas nós intermediamos isso e 

sofremos depois na separação. O luto. Sofremos depois a saída. 

Sofremos depois o afastamento. Sofremos depois. Bastante. Vivi 

momentos muito significativos nessa relação com eles". 

(TÉCNICO). 

E pelo que tudo indica, os técnicos avaliam que esse é um caminho 

possível de trabalho com comunidades. Eles expressaram claramente a 

importância do envolvimento emocional como um elemento-chave para o 

êxito de um ação desta natureza. Acreditamos o envolvimento emocional, o 

respeito à diferença e aos diferentes e o compromisso com a mudança, 

constituam uma questão ético-política. E esta questão deve ser encarada 

como um fator diferencial, que deve ser a perspectiva dos planejadores e 

implementadores de programas e projetos que envolvam as comunidades. 

Essa pode ser uma nova forma de fazer política. 

( •••• ) 
11E o projeto veio me mostrar ... que não é difícil. É trabalhoso. 

Nós trabalhamos oito meses pra amadurecer essa comunidade, 

junto com eles, pra criar confiança, pra assumir conflitos junto com 

eles ( .... ). Acho que é a partir do momento que há um compromisso 

e há esse respeito e isso é emocional, isso é psicológico, isso é 

fisico, não é só político, você respeitar as pessoas como elas são e 

onde elas estão. Nós conversávamos com eles: olha, nós não 
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moramos aqui, vocês moram aqui. Então... e isso era francamente 

colocado. (TÉCNICO). 

Pode-se perceber que as considerações dos técnicos também reforçam 

a constatações referidas anteriormente de que o coletivo é constituído por 

individualidades que devem ser resgatadas. Nota-se no decorrer dos 

depoimentos uma inter-relação constante entre os indicadores da 

participação cotidiana e os da participação política, como mostra a seguinte 

fala, a importância da sensibilização, do sentido pessoal, da identidade 

individual e a relação de interdependência desses fatores com os 

significados sociais e a identidade coletiva 

( .... ) "Uma coisa também que ficou pra mim clara, que num trabalho 

desse tipo, não dá pra você trabalhar lá só a organização, o 

projeto, a geração de renda, você tem que trabalhar sempre o 

indivíduo, o grupo. A organização, o projeto, a geração de renda 

tudo é paralelo e o começo é indivíduo e grupo e é sensibilização, 

não tem jeito". (TÉCNICO). 

Pode-se dizer que este projeto provocou nas pessoas que participaram 

dele um verdadeiro encantamento. Todas as pessoas entrevistadas se 

referem ao programa com admiração e com orgulho por terem participado 

do mesmo. Esse é um dado bastante positivo, pois demonstra que havia 

motivação e identificação com que estava sendo proposto e este é um 

grande passo para o sucesso de uma empreitada. 

( .... ) "Eu estava fascinado pelo projeto. Eu achava aquilo muito 

novo, muito rico, você estar investindo nesse tipo de trabalho junto 

às comunidades, na formação, qualificando-os pra planejar, dando 

instrumentos, possibilitando que eles construam instrumentos pra 

sua autonomia. Era algo fascinante, o projeto foi algo fascinante". ( 

TÉCNICO). 
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Sobre as Transformações na Comunidade do Ponto de Vista dos 

Técnicos 

Os depoimentos dos técnicos coincidem com os da população quando 

se referem às mudanças ocorridas na favela. Descrevem as transformações 

no ambiente físico, na paisagem e as implicações diretas na qualidade de 

vida e saúde da comunidade, que consistem nos princípios e nas metas da 

educação ambiental. Identifica-se ainda nesta fala, como categoria referente 

a participação, a indicação do processo de legitimidade social e da 

Terapêutica das Paixões Coletivas 

( .... ) "Alterou. Nossa/ Fisicamente alterou. Acho que isso é um dos 

grandes ganhos desse projeto. Não foi uma alteração de ah, a 

consciência. Hoje eles têm uma consciência ambiental. Não. (final 

da fita). Eles fizeram o esgoto, as crianças não brincam mais 

dentro do esgoto a céu aberto, não pegam mais um monte de 

doenças, entendeu. Eles têm uma calçada onde eles colocam uma 

florzinha, sabe. Paisagisticamente mudou, completamente mudou. 

A paisagem da favela mudou. Hoje eles recebem carta, a Sabesp 

instalou hidrômetros. ( .... ) Não tinha nada disso. Era tudo 

gambiarra. Hoje eles têm endereço".(TÉCNICO). 

Apontam também as novas configurações que se constituíram a partir 

da incorporação de novos valores, de novos saberes. A participação nos 

grupos PAPe nas ações concretas desencadeadas propiciou a vivencia de 

novas formas de relação. As categorias identificadas como amizade e 

solidariedade, implicam em redes de apoio. 

( .... )"Concretamente também houve mudanças físicas e relacionais 

no sentido deles estarem mais integrados, da solidariedade 

aumentar internamente na favela". (TÉCNICO). 
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A apropriação de novos conceitos, de novas concepções, de novos 

modos de organizar a vida se reproduzem na constituição do sujeito e da 

sua subjetividade, e conduz à produção de novas identidades individuais. 

( .... ) "Aí nisso tudo, na vida pessoal de cada um ali, aconteceram 

coisas. Toda essa abertura fez as pessoas refletirem. Várias 

pessoas voltaram a estudar, achei muito legal. A dona Maria abriu 

uma sala (de alfabetização) só com jovens".(TÉCNICO). 

Desse modo, pode-se inferir que a partir da implementação do 

Programa foram produzidas mudanças, que se refletiram na história da 

Comunidade. A entrada deste projeto representou o início de um processo 

de urbanização da favela, que só foi possível com a promoção da auto

estima e com o empoderamento, individual e coletivo. Esse depoimento 

remete à realização de uma Terapêutica das Paixões Individuais e 

Coletivas. 

"O projeto pôde mudar a história do Tabor, ajudou a mudar, eles 

mudaram, mas o projeto conseguiu fazer isso. Acho que 

desencadeou isso e houve mudança, a identidade daquele local se 

transformou". (TÉCNICO) 

Os temas abordados nesse trecho do discurso referem-se a 

potencialização das pessoas e à formação da identidade individual e 

pública. 

"Tentando achar uma palavra que represente ... Alteridade. Deles se 

sentirem capazes, de se sentirem qualificados, que eles sabem, 

que eles podem, que eles vão fazer e fizeram e isso é que fica" 

( .... )(TÉCNICO). 

Entendemos que os depoimentos dos técnicos de campo sobre o 

trabalho na Comunidade contribuíram com alguns esclarecimentos sobre o 

processo desenvolvido, bem como, reforçaram os relatos das pessoas da 
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Comunidade sobre as transformações ocorridas a partir da implementação 

do Programa. Cabe ressaltar entretanto, que as avaliações apresentadas 

pelos dois segmentos são complementares e bastante similar, pois não se 

destacaram contradições nem incoerências relevantes no decorrer dos 

depoimentos. 
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8- ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO DESENVOLVIDO 

É importante iniciar essa reflexão com alguns esclarecimentos que 

julgamos necessários. O mais importante deles é que esta pesquisa se 

apresenta como essencialmente qualitativa e que, apesar de se resguardar 

no método científico e acadêmico, não se enquadra em algumas normas 

comumente difundidas pela tradição da metodologia científica, tais como a 

alegada preservação da objetividade e do mito da impessoalidade do 

pesquisador com referência ao seu objeto de estudo. Talvez por não 

estarmos ligadas à academia na sua vivência cotidiana, mas sim à prática, 

aos serviços e ao contato direto com as demandas da população, 

entendendo que estes papéis são complementares e não distintos, e que 

esse diálogo deve ser constantemente renovado, nossa opção pode parecer 

acidental. Contudo, ela não constitui um acaso, mas é resultante de uma 

atitude intencional. E não poderia ser diferente, pois de outra forma 

estaríamos arriscando-nos a apresentar aqui um relatório sem significado. 

Motivados pelo sentido do nosso trabalho e pelas inquietações por ele 

provocadas, realizamos esse estudo que deverá produzir novos 

questionamentos depois dessa leitura, independentemente do espaço em 

que estiver concretamente acontecendo. 

Tivemos oportunidade de acompanhar o Programa, cenário desse 

estudo, na condição de técnica da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. 

Foi dessa maneira que nos envolvemos com as propostas desse Programa. 

Integramos o grupo de pesquisa em políticas públicas, que atua por 

meio de uma parceria entre o serviço público que está representado pela 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, pela Secretaria da Saúde do 

Município de São Paulo, a Universidade de São Paulo através do Instituto 

de Psicologia, da Faculdade de Saúde Pública e da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz e por uma ONG ambientalista, denominada 

Instituto Ecoar para a Cidadania. Esse grupo de pesquisa é financiado pela 

FAPESP e tem o objetivo de avaliar o Programa de Educação Ambiental do 

PROCAV 11, além do "Projeto Billings". Nossa pesquisa é portanto, parte 
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integrante do referido projeto. Assim, temos buscado agir de acordo com 

aquilo que acreditamos, ou seja, fazer e produzir saber, se possível, com 

sabor, participação e implicação. 

Ao analisarmos a participação e a configuração da subjetividade no 

Programa de Educação Ambiental do PROCAV 11, verificamos que houve um 

envolvimento intenso por parte de todos os entrevistados dos vários 

segmentos, com o Programa. Pode-se dizer que as próprias características 

do projeto propiciam e requerem esse comprometimento. Destaca-se aí a 

capacidade provocativa que emana de projetos participativos em disseminar 

idéias, discutir conceitos e construir utopias. De acordo com SPOSATI 

(2001 ), este é um projeto de desenvolvimento humano voltado para a 

defesa da vida, da natureza e do meio ambiente, inspirado na 

transformação da realidade. 

Ao apresentar a participação como eixo fundante de um projeto de 

políticas públicas, cria-se o terreno ideal para a construção de uma cultura 

emancipatória. E ainda, segundo a autora, requer a contribuição de pessoas 

capazes de defender propostas, de argumentar, de decidir e de partilhar. 

Nesse sentido, é necessário que se invista num trabalho coletivo que 

inclua a subjetividade dos participantes, voltado para o entendimento da 

participação como "empoderamento", como fortalecimento das pessoas e 

dos grupos, da mesma maneira expressada nas entrevistas que realizamos. 

As transformações ocorridas no cotidiano da comunidade do Tabor 

sinalizam um incremento na capacidade de ação que foi se constituindo com 

a participação nos grupos PAP. Conforme a comunidade foi se apropriando 

da realidade, pode experimentar novas formas de sociabilidade. Através do 

diagnóstico e do planejamento participativos, vivenciados nas Oficinas de 

Futuro, eles conseguiram se "empoderar'' e realizar ações concretas. Ao 

construírem a galeria de esgoto, eles foram construindo também novas 

relações com novos valores, novas atitudes e novas representações. E 

então, eles mudaram! Mudou a paisagem daquelas vielas, mudaram as 

condições sanitárias daquele lugar e melhorou a qualidade de vida 
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daquelas pessoas. Eles perceberam e expressaram isso nos depoimentos, 

ou seja, que juntos poderiam mudar aquela realidade. 

A participação nos grupos PAP instrumentalizou a comunidade para 

operar novas leituras da realidade. As técnicas e estratégias utilizadas no 

trabalho com a comunidade permitiram a incorporação de novos conceitos e 

de novas concepções de mundo. A questão ambiental passou a fazer parte 

do repertório daquelas pessoas e algumas delas passaram a trabalhar com 

esse tema. Desse modo podemos dizer, que além das mudanças concretas 

e visíveis que foram operadas na Favela, no mundo objetivo, houve 

mudanças também em outras dimensões da vida dessas pessoas. Na 

medida em que todas as ações foram acontecendo, tais como a construção 

da galeria de esgoto, as festas, os eventos, a regularização da água, o 

endereçamento das vielas, a construção do muro de contenção, entre 

outras, as pessoas também foram se transformando na sua subjetividade e 

se re-construindo. Essa relação entre o interno e o externo, entre o objetivo 

e o subjetivo constitui-se num movimento de mão dupla, como já discutiram 

SAWAIA (2001) e GONZÁLEZ REY (1997), no qual essas duas dimensões 

se integram e interagem permanentemente. No caso, a teoria foi confirmada 

pela prática. 

Enquanto esses processos foram se construindo, constituíram-se 

também novas subjetividades, calcadas em novos referenciais de 

sociabilidade, como referiram os próprios participantes, através da união 

entre elas, da organização, da confiança e da transparência nas relações. 

Novas práticas puderam ser experimentadas nas discussões, no respeito 

pela opinião do outro e nas votações pela busca de consenso. 

De acordo com SAWAIA (2001) e GONZÁLES REY (1997) a conversão 

das experiências vividas em sentidos subjetivos dependem muito das 

emoções produzidas nas relações sociais. Podemos verificar que a 

expressão de sentimentos e a afetividade foram incentivadas e valorizadas 

através das Oficinas de Futuro, bem como pelos vínculos que os técnicos 
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desenvolveram com as pessoas da Comunidade, o que demonstrou ser um 

fator altamente agregador do grupo. 

O quadro-resumo apresentado por SAWAIA (2001 ), e reproduzido 

na parte 3, p. 39 deste estudo, como indicadores da subjetividade 

participativa, voltadas à potência de ação cotidiana e à potência de ação 

pública, orientou-nos quanto ao reconhecimento das variáveis 

qualificadoras da participação. Desse modo, ficou evidenciado que a 

participação nas Oficinas possibilitou a "potencialização de ações 

cotidianas", por meio do fortalecimento do sujeito e recuperação da sua 

auto-estima, do resgate dos sonhos, do desenvolvimento da afetividade, do 

incremento da solidariedade e da valorização da amizade e confiança entre 

as pessoas. Tudo isso, resultou na "potencialização de ações públicas ou 

políticas", na forma de organização de trabalhos coletivos, tais como os 

mutirões que foram realizados, as festas organizadas coletivamente e a 

escolha dos nomes das vielas realizadas por eleição. No entanto, essas 

duas estratégias participativas completam-se e interagem dinamicamente. 

Elas não resistem ao isolamento. 

Foi possível identificar nos depoimentos a inter-relação de várias 

categorias propostas por SAWAIA (2001) como indicadores de participação. 

É importante salientar que elas se interpõem constantemente, dificultando 

inclusive a separação entre elas e os seus momentos interno-externo e 

individual-coletivo, impossibilitando sua decomposição para efeito da 

análise. No entanto, essa característica reforça o caráter dinâmico do 

processo participação-subjetividade, já discutido anteriormente. 

Nesse sentido, destacaremos a seguir algumas categorias apreendidas, 

na tentativa de ilustrar o entrelaçamento contínuo que as caracteriza no 

decorrer dos relatos. 

Parece claro que a intervenção na Comunidade contribuiu com a 

construção de novas relações de "amizade", gerando a "alegria de estar 

entre amigos" e a "solidariedade" entre as pessoas, que por sua vez, 

implicaram na "criação de espaços com calor", que remetem à "legitimidade 
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intersubjetiva" e à constituição de "identidade individual e coletiva", 

conforme mostram os depoimentos: 

... "porque sozinho a gente não faz nada" . 

... "depois disso, a gente aprendeu a passar pelo vizinho e dar bom 

dia" . 

... "os vizinhos sempre dá uma mão pro outro e aqui eu tenho isso. 

Eu gosto daqui" . 

... "porque o bairro é a gente que faz, não é o bairro que faz a 

gente" . 

... "hoje em dia, o correio já entra aqui dentro, já conhece a viela 

Mariana, já conhece a viela São Judas". 

A união, a reunião, os "bons encontros cotidianos", remetem aos 

"bons encontros públicos", que resultam na "luta contra os espaços 

segregadores", que geram a "criação de espaço com calor": 

... "porque se não fosse com a união a gente não tinha feito nada" . 

... "aí tinham as reuniões gerais e uma equipe apresentava pra 

outra, antes de levar para a comunidade" . 

.... "As mulheres faziam os blocos, as mulheres e os homens 

limpavam, e os homens colocavam, faziam aquela coisa mais de 

carregar. E as outras mulheres faziam a comida do dia" . 

... "Aí acabaram, fizeram um churrascão no final". 

A experiência vivida reverte em aprendizagem, a qual implica em 

"ganho pessoal" e em "legitimidade intersubjetiva e social". A "legitimidade 

pessoal" gera "identidade individual e coletiva" e a "criação de espaços 

com calor". A experiência e a valorização da prestação de contas por meio 

dos boletins informativos e das reuniões, representou um movimento de 

"luta contra espaços segregadores". A "confiança e sinceridade" 

adquiridas, remetem à "abertura a alteridade" e à "honra e dignidade": 

"foi um processo vivenciado . Aí, eu passei a conhecer'. 

"foi uma história muito bonita, eu mesmo acho que não vou 

esquecer nunca". 
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.... "o que eu aprendi de legal foi que tudo que você faz tem que 

prestar contas" . 

... "não podia dar um pacote de cimento, dava um cafezinho, alí ele 

estava fazendo o papel dele, de cidadão". 

"será que eu não era discriminada e não excluía também?". 

"você existe porque ele existe, um depende do outro, não 

interessa quem seja, qualquer um". 

A Comunidade adquiriu "habilidade de negociação" e passou a 

reivindicar os seus direitos de cidadania a partir do processo de 

organização e fortalecimento da Associação. Esse processo de produção de 

"sentidos" remete à constituição da "identidade coletiva", como uma forma 

de se apresentar e de ser reconhecida. 

Os depoimentos mostram o "fortalecimento" da comunidade na 

constituição da "identidade pública" . Na medida em que ela transforma a 

realidade objetiva, reafirma a sua "potência" de ação e é reconhecida pelo 

"outro" configurando-se um processo de "legitimidade social", pois ela passa 

a atuar no nível da "eficácia pública". 

"A gente ia na Prefeitura e eles falavam ... que foi a gente que 

invadiu a beira do rio e que a gente que saísse". 

"Hoje a gente prova pra eles que não saímos da beira do rio e que 

o rio está bem melhor" 

"Mas se a gente é daquelas que fica calada, se a gente não tivesse 

uma entidade para estar com a gente também,... eles não tinha 

tomado providência" 

Os depoimentos apresentam alguns processos de mudança que se 

operaram na vida das pessoas da Comunidade do Tabor. Pode-se inferir a 

partir daí, a apropriação e o reconhecimento por parte da população e 

também da parte dos técnicos, sobre a potencialidade transformadora 

proveniente de processos participativos. Desse modo, a participação no 

Programa foi apontada também como ressignificação dos "sentidos", a qual 

conduz à configuração da "identidade individual". A vivência dos afetos, dos 
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vínculos estabelecidos entre eles, o entusiasmo e o envolvimento relatados, 

constituíram-se nos fatores que potencializaram as ações de mudança 

ocorridas. Observamos então, a manifestação de um interjogo em que a 

expressão das emoções potencializou as pessoas que produziram 

mudanças objetivas e se reconstituíram subjetivamente. 

"eu melhorei muito como pessoa". 

"foi a auto-estima que foi resgatada". 

"se a auto-estima é resgatada você pinta e borda". 

"eu adquiri não só a questão emocional, a questão técnica 

também". 

"nos ajudou a criar, a fazer as coisas acontecerem". 

"sobrou o melhor, a amizade, a confiança que a gente pegou". 

As estratégias metodológicas utilizadas pelo Programa possibilitaram o 

envolvimento e a sensibilização de questões ambientais e sociais. De certa 

maneira, os depoimentos revelam que foi possível organizar a "indignação 

moral", por meio da "solidariedade". Percebemos que o trabalho 

desenvolvido pelo Programa foi capaz de subverter no cotidiano da 

Comunidade algumas das situações geradoras de sofrimento e de 

humilhação pelas quais as pessoas estão submetidas, constituindo-se no 

que SAWAIA (2001) denomina de "Terapêutica das Paixões". Afinal, este 

deve ser o verdadeiro sentido de todo programa com perspectivas 

emancipatórias. 

"isso aqui era só lama ... pisava na tábua, afundava e caía no 

esgoto". 

"era só barraco, era só lixo, cada viela que você passava aqui, era 

só lixo. Hoje não, as vielas é tudo limpinha, é tudo calçada." 

"depois que a gente fez o trabalho, eles criaram um ânimo, 

desmancharam os barracos e construíram de alvenaria". 

"é meu sonho fazer esta favela melhorar, ficar decente, bonita". 

"a primeira carta que eu recebi, eu sorria, eu chorava, eu não 

acreditava". 
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"a gente não abria crediário, porque ninguém sabia onde a gente 

morava". 

"você é meio ambiente, nós somos meio ambiente". 

"estimulo as pessoas a estarem pensando sua vida hoje, o planeta, 

o meio ambiente". 
11tem que aprender a ler a vida, é mais importante ler a vida". 

Cabe lembrar novamente que essas categorias não se constituem de 

maneira isolada, pois são processuais e se interpenetram dinamicamente. O 

importante a se declarar nesta análise, é que foi possível perceber indícios 

claros da participação como potencializadora da população. Qualificar a 

participação, portanto, é fundamental no planejamento e na avaliação de 

projetos e programas de políticas públicas. O desenho do Programa 

possibilitou as transformações objetivas e subjetivas ocorridas na 

comunidade, favoreceu a participação cotidiana e política. 

O trabalho nas Oficinas permitiu, ao menos em parte, a realização tanto 

da "tarefa externa", caracterizada pelos objetivos conscientes que a 

Comunidade assumiu com a execução dos Mutirões, quanto da "tarefa 

interna", que consistiu em trabalhar na dimensão dos afetos e das emoções, 

conectados com a dinâmica psíquica dos participantes, ou seja, suas 

fantasias, seus medos e suas demandas (PICHON-RIVIRERE 1998). O 

processo desenvolvido favoreceu a elaboração e a realização de 

experiências e a manifestação de novas formas de organização e de 

expressão, como o aumento da auto-estima, da solidariedade e da 

confiança entre os participantes. Esse interjogo entre subjetivo-objetivo, 

individual-coletivo, revelou-se continuamente no decorrer de todo o 

percurso da análise, caracterizando os discursos . Do mesmo modo, as 

categorias identificadas como estratégias participativas, atravessam os 

discursos e se implicam simultaneamente, dificultando a separação entre 

elas para efeito de análise. Percebe-se claramente que a configuração de 

uma categoria desencadeia outras que reforçam a anteriormente 

constituída, num processo dinâmico e infinito. 
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Nas "Oficinas", utiliza-se teorias e técnicas grupais que podem ser 

caracterizadas como práticas participativas de intervenção psicossocial, 

pois elas não se restringem apenas à informação e a reflexão racional, mas, 

trabalham também, com os conteúdos afetivos e as vivências subjetivas 

relacionadas aos temas discutidos (AFONSO 2000). 

De acordo com PICHON-RIVIERE 1998), num processo grupal os 

medos básicos- o medo da perda (medo depressivo), e o medo do ataque 

(medo paranóide) - atuam permanentemente num interjogo em que um 

constitui o conteúdo manifesto e o outro o conteúdo latente. O grupo movido 

por ansiedades básicas (depressiva e paranóide), com o objetivo de evitar a 

tarefa tenta colocar o coordenador em posição de liderança. Já na 

elaboração, as pessoas vão adquirindo outras formas de considerar a 

realidade, constituindo praticamente um novo aprendizado. 

Baseados nessa abordagem, a análise dos dados revelou que a 

interrupção do Programa de maneira abrupta foi um fator gerador de intenso 

conflito. Podemos dizer que os conflitos são inerentes a todo processo 

grupal, no entanto, as angústias e ansiedades experimentadas na equipe e 

na Comunidade com a ameaça da perda iminente, enfraqueceram a 

coordenação do Programa. Por um lado, o medo de perder todo o 

investimento pessoal e subjetivo num trabalho que vinha sendo construído 

com dedicação coletiva, constituiu-se numa ameaça para a identidade das 

pessoas e do grupo, provocando ansiedades. Por outro lado, o medo do 

desconhecido gerado pelo prenúncio do desemprego e todas as 

conseqüências que essa situação acarreta, também produziu ansiedades. A 

ebulição desses sentimentos e estados afetivos possivelmente 

influenciaram nesse episódio, produzindo entraves na comunicação e na 

aprendizagem entre a coordenação e o grupo dos técnico. Os sentimentos 

de frustração e impotência prevaleceram imobilizando a coordenação que 

não foi capaz de interpretar e elaborar esse processo de "perda-fracasso" 

juntamente com os técnicos, articulando a reflexão dos conflitos e das 

realizações vivenciadas. As tensões geradas levaram à dispersão e a 
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desestruturação do grupo com certa turbulência. Do mesmo modo, essa 

"resistência" foi reproduzida no grupo da comunidade. Podemos dizer que, 

há indícios claros de que o "luto" pelo fim do Programa não foi elaborado 

adequadamente pelos seus participantes, tornando-se fonte de tensão e de 

sentimentos ambivalentes, expressos pelos desentendimentos internos da 

equipe, gerados pela frustração com a interrupção precoce e pelo 

encantamento com as suas realizações e potencialidades .. 

A análise do Programa em estudo nos permite algumas considerações a 

respeito de sua vocação como indutor de mudanças, e sobre as dificuldades 

para sua operacionalização. 

Parece claro que tanto a concepção quanto as estratégias desenhadas 

para a execução do Programa que tiveram como eixo a participação, 

contemplam as perspectivas de transformação e emancipação já discutidas 

anteriormente. No entanto, essa é uma tarefa que exige dedicação e 

envolvimento por parte de quem a executa. Os relatos mostram que esse é 

um trabalho que demanda tempo, pois envolve educação e os resultados 

são na maior parte das vezes pontuais. Por essa razão, é necessário que se 

invista na capacitação do técnico que vai para a comunidade. O sucesso ou 

o fracasso de um programa dessa natureza vai depender em grande parte 

do compromisso que esse agente externo estabelece com as metas do 

programa, e isso passa também por sua subjetividade. É fundamental que o 

técnico também esteja mobilizado pelo desejo de mudança. 

Da mesma maneira, é imprescindível que se invista na formação de 

agentes locais. Essa capacitação requer desde a recuperação da auto

estima individual e comunitária, até a instrumentalização para a ação 

coletiva e organizada. É recomendável que se busque na comunidade 

pessoas que já tenham alguma história de participação em movimentos 

sociais ou em associações comunitárias como referenda. 

Foi possível apreender com esse estudo que ocorreram mudanças 

significativas na favela do Tabor, com transformações na subjetividade e 

transformações na paisagem. A relação e a postura dos técnicos com a 
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comunidade favoreceram esses resultados. Sugerimos, portanto, a 

realização de outras pesquisas nas demais sub-bacias para que se possa 

verificar como esses processos foram desenvolvidos em cada uma delas. 

O fator que apresentou maior fragilidade refere-se à relação 

institucional. A observação feita anteriormente sobre a importância do 

envolvimento e do compromisso com os objetivos do projeto, é válida 

também para a administração pública. A interrupção do Programa 

demonstrou a total ausência de interesse por parte do poder público da 

época e fomentou, ainda mais, o descrédito da comunidade para com o 

serviço público. 

Foi possível inferir a configuração de novas subjetividades, individuais e 

coletivas voltadas para a transformação, capazes de se contrapor a antigos 

modelos arraigados de individualismo, nepotismo e preconceitos geradores 

de violência e perpetuadores de exclusão e desigualdades. 

No nosso entendimento, a concepção e as metas do programa 

traduzem os anseios de uma parcela da sociedade que busca mudanças 

saudáveis. Existem muitos caminhos, mas são projetos como esses que 

propiciam a participação e o fortalecimento das pessoas na direção da 

emancipação que podem sinalizar para a possibilidade de construção de 

novas utopias. 

Essas reflexões reforçam, ainda, a idéia de privilegiar o lugar das 

emoções na constituição da subjetividade e de identificar os códigos 

emocionais que as instituições sociais desenvolvem, nem sempre 

perceptíveis claramente, mas muito eficazes como interferência na vida das 

pessoas (LANE 2000). 
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Nós somos medo e desejo 
somos feitos de silencio e som 

(Lulu Santos e Nelson Motta) 

Ao chegarmos ao final (provisório) desta caminhada, gostaríamos de 

tecer alguns comentários mais abrangentes sobre o Programa em estudo. 

sobre o seu desenvolvimento prático e sobre os significados que ele pode 

proporcionar ou suscitar. Ao responder a questão formulada no início sobre 

a função da participação como uma atividade fundamental na configuração 

da subjetividade, deparamo-nos com uma gama importante de 

possibilidades. Interessou-nos nesse estudo, não apenas as conquistas do 

movimento social e político, mas sobretudo, as transformações do 

pensamento, dos sentimentos, das necessidades, enfim, o correspondente 

movimento da subjetividade que acompanhou esse processo. 

Entendemos participação e subjetividade como fenômenos da mesma 

substância, na qual a participação é uma necessidade do sujeito. Sujeito 

esse, que sente e interpreta o mundo nas diferentes formas de participação, 

que é afetado por diferentes corpos, e que é o sujeito do afeto e da paixão 

(SAWAIA 2001 ). Portanto, subjetividade e objetividade se constituem numa 

relação dialética e complexa (LANE 2000, GONZÁLEZ REY 2000, SAWAIA 

2001, MOR IN 1996). A participação então, altera a subjetividade e esta 

favorece ou não, a participação. 

Dessa forma, as emoções e os afetos adquirem um novo sentido que é 

freqüentemente negado ou desconsiderado na maioria das análises 

referentes ao tema. A sua relevância, no entanto, consiste em desvelar as 

armadilhas que tanto a participação como a subjetividade representam no 

mundo contemporâneo. 

A "participação", como demonstram vários autores (BOURDIEU 1998, 

DEJOURS 1999, SAWAIA 2001 ), abriga diferentes sentidos e finalidades 

diversas, podendo ser tanto emancipadora como imobilizadora. Ela tem sido 

instrumentalizada por partidos políticos de "direita", por empresários e pelo 
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Estado, como um modo de subjetivação individualizante dos trabalhadores 

com a finalidade de domesticar os seus corpos e suas mentes, mascarando 

os seus sofrimentos. 

Com o advento da "gestão de recursos humanos", a "participação" vem 

sendo utilizada por grandes empresas com o objetivo de anular toda a 

vivência real e estimular uma identificação positiva dos trabalhadores com 

as empresas. Trabalha-se atualmente sob o "domínio do medo", da ameaça 

de desemprego e da precarização, aliados dos novos métodos de avaliação 

por objetivos, por metas, pelo desempenho e pela produtividade, que só 

servem para manter os trabalhadores sob pressão constante. A onda 

crescente de demissões, de terceirização, de diminuição dos salários, não 

tem gerado mobilização por parte dos trabalhadores, mas ao contrário, 

resultado em atitudes de tolerância e consentimento diante da situação 

vivenciada. Essas mudanças trazem uma nova forma de sofrimento, que 

DEJOURS (1999) chama de "sofrimento ético", ou seja, um conflito moral e 

emocional consigo mesmo. 

Ao mesmo tempo, como uma das conseqüências desse modelo 

neoliberal, aparece a miséria explícita, com mendigos nas ruas e nos 

semáforos, o que também acarreta muito sofrimento. Para suportar todas 

essas mazelas e sobreviver a isso tudo sem enlouquecer, somos obrigados 

a desenvolver estratégias específicas de defesa para nos proteger do que o 

sofrimento dos outros provoca em nós. Cria-se então, uma espécie de 

couraça expressa em menosprezo, nesse caso por exemplo, os mendigos 

passam a ser os "alcoólatras", os "sujos", os "vagabundos", os pá rias da 

sociedade, indignos do nosso sofrimento. Assim, não sentimos mais a dor, 

ao contrário, tornamo-nos indiferentes. O "efeito perverso" das defesas 

tornam possível a tolerância excessiva ao sofrimento e à injustiça social, e 

permitem a manutenção do sistema que gera tais sofrimentos. (DEJOURS 

1999). 

Não basta entretanto, trabalhar simplesmente com a participação e a 

subjetividade, interessa-nos sobretudo qualificar a participação e distinguir a 
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concepção de mundo ao qual o sujeito se insere. Participar para 

potencializar e não para submeter. Foi com essa preocupação que 

procuramos identificar a concepção de participação dos coordenadores do 

Programa e dos técnicos que atuaram na comunidade estudada. Foi 

possível constatar na pesquisa, que a participação para os coordenadores e 

para os técnicos entrevistados, é entendida como caminho para a 

emancipação e transformação das pessoas e da sociedade. A participação 

foi mostrada nos depoimentos de modo recorrente, associada a temas que 

remetem à alteração do real, tanto no sentido subjetivo quanto no público ou 

político. 

Algumas das referências à participação mencionadas foram, "utopia", 

"empowerrnent" ou "empoderamento", "divisão de poder", "autonomia", 

"emancipação", "conhecimento compartilhado", "acesso à informação", 

"formação", "ação" e "crescimento pessoal". Isso demonstra, entre outras 

coisas, que havia consonância na concepção de participação, entre a 

coordenação e os técnicos, e desses com os objetivos do Programa. O 

desejo de mudança foi uma característica comum que marcou todos os 

depoimentos sobre a participação, de tal forma que, os discursos se 

complementam e podem ser sintetizados na fala de uma técnica, 

"participação é se misturar". 

Nota-se também, coerência entre as concepções de participação 

apresentadas pelos coordenadores e pelos técnicos do Programa com as 

sugeridas por SAWAIA (2001 ), e adotadas por nós como referencial teórico 

do estudo, ou seja, a participação como potência de ação. Segundo a 

autora, a participação como potência de ação "visa dar força ao sujeito, sem 

tirar a responsabilidade do Estado, e não há antagonismo entre 

necessidade individual e coletiva, o planejamento da participação deve 

abarcar, concomitantemente, as esferas da vida cotidiana: a pública, a 

privada e a intimidade" (SAWAIA 2001, p. 131 ). 

Assim, procuramos identificar a concepção do Programa pelos 

coordenadores, que demonstraram a intenção de formar agentes locais de 
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educação ambiental para que esses dessem continuidade às ações 

iniciadas pelo Projeto e melhorar a qualidade de vida daquela comunidade. 

Essas metas são declaradamente condizentes com o entendimento da 

participação como "potência de ação", demonstrando afinidade entre a 

concepção de participação e a que norteou o Programa. Trabalhar a 

alteração do real do ponto de vista da educação ambiental, denota também. 

um potencial que pode corroborar com a intencionalidade emancipatória. A 

educação ambiental compreendida como busca de mudanças radicais nas 

relações entre os seres humanos e destes com seu meio ambiente 

(TASSARA et ai 2001), constitui uma aliada importante na produção desse 

desejo. 

Pode-se observar, da mesma maneira, que a constituição dos grupos 

de Pesquisa Ação Participativa - PAP, através das Oficinas de Futuro, 

estratégia metodológica adotada pelo Programa, favoreceram a 

operacionalização do processo participativo defendido. Nas Oficinas de 

Futuro são construídas "de maneira simples e metafórica" as Agendas 21 do 

Pedaço. O "pedaço" pode ser a escola, a associação do bairro, o quarteirão, 

o córrego, entre outros (TRAJBER e COSTA 2001). No exercício de 

"construção" do Muro das Lamentações e da Arvore dos Sonhos, é possível 

resgatar as dimensões históricas e atuais que concorrem na construção do 

conhecimento coletivo privilegiando a subjetividade do sujeito com seus 

desejos, suas demandas e seus sentidos. Para TRAJBER e COSTA (2001), 

a educação ambiental abarca três idéias principais: paixão, resistência e 

atitude. O Muro das Lamentações configura-se no "espaço" de trabalho da 

pesquisa, da informação, da segregação e da resistência. A Arvore dos 

Sonhos representa o "espaço" dos valores éticos, do prazer estético, da 

emancipação e da paixão. Assim, as Oficinas de Futuro se constituem numa 

das possíveis alternativas para transformar a "resistência" e a "paixão" em 

"potência de ação". 

Sobre a análise das transformações ocorridas na comunidade do Tabor, 

recorremos às estratégias propostas por SAWAIA (2001 ), que trabalham a 
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subjetividade participativa como "cura da servidão". Pudemos perceber, 

como alerta a própria autora, uma inter-relação dialética entre as diversas 

categorias que se destacaram nos depoimentos analisados. Os temas mais 

recorrentes. que denotam a potência de ação cotidiana (ênfase na estética 

da existência) , atravessam praticamente todos os discursos e remetem às 

categorias identificadas como potência de ação pública (ênfase na eficácia 

política). As categorias se atravessam e se entrelaçam continuamente 

constituindo um emaranhado de combinações que dificulta a demarcação 

dos seus limites, formando dessa maneira uma verdadeira trama. 

A análise realizada reforça a idéia de enfatizar os sentidos subjetivos da 

participação, conhecer as necessidades, os motivos, os desejos e a causa 

das emoções, posto que os mesmos afetos podem tanto gerar atividade 

quanto passividade. No caso estudado, os vínculos afetivos estabelecidos 

entre as pessoas da comunidade e destas com os técnicos, permitiram a 

ressignificação de sentidos, a integração da consciência e da afetividade na 

elaboração e na realização de novos projetos, bem como na concretização 

das ações realizadas. 

A participação no Programa desencadeou novas relações de amizade, 

novas formas de solidariedade e de identificação com o local de moradia. As 

pessoas foram fortalecidas nas coisas mais prosaicas da sua existência, 

como morar num lugar mais limpo, mais agradável, com endereço, enfim, 

mais saudável. No plano da eficácia pública, com o reconhecimento da 

importância da Associação de Moradores como representação formal e 

necessária na constituição da identidade pública e da legitimidade social da 

Comunidade, com o exercício do diálogo e da negociação com as 

Instituições Públicas (Administração Regional, SABESP), e ao mesmo 

tempo pela celebração, pela alegria, pelas festas que realizaram, e assim 

por diante. A configuração dessa "trama", entrelaçando permanentemente o 

movimento da subjetividade e as transformações na Comunidade, numa 

interpenetração contínua das esferas intersubjetivas e coletivas constituíram 

a fonte principal de impulsos emancipadores. De certa forma, a execução do 
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Programa, realizou uma Terapêutica das Paixões, pois favoreceu 

transformações no cotidiano e no plano coletivo de algumas situações pelas 

quais as pessoas da Comunidade estavam submetidas e humilhadas. 

Segundo ESPINOSA, citado por CHAUI (1991), desejo, alegria e 

tristeza constituem os afetos originários. O desejo é a própria essência do 

homem, mas só envolve a consciência quando conhecemos as suas causas. 

O desejo e a alegria podem ser paixão ou ação. Serão paixão quando a 

causa é imaginária, desconhecida, externa ao desejante, depositada no 

desejado; serão ação quando a causa é real, conhecida, interna, própria do 

desejante. Enquanto a tristeza, será sempre paixão, jamais será ação, pois 

as suas causas são sempre exteriores, depositadas no desejado. Uma 

paixão é mais forte do que a outra quando aumenta a nossa capacidade de 

existir. As paixões mais fortes virão sempre da alegria, enquanto as. mais 

fracas vêm da tristeza. Assim, as ações serão sempre mais fortes do que as 

paixões de alegria. Será desse e nesse movimento de passagem das 

paixões tristes às alegres, e das paixões de alegria para as ações, que 

nasce a liberdade sempre suscitada pelo desejo de alegria. A liberdade "é 

força para coexistirmos com os demais seres humanos e com a Natureza, 

sem sermos por eles subjugados e sem precisarmos subjugá-los para viver" 

(CHAUI 1991, p. 55). Desse modo, o medo como uma paixão triste nunca 

será ação, no entanto, ele pode ser tanto minorado por outros afetos 

contrários e mais fortes do que ele, como pode ser aumentado por paixões 

mais tristes. Nesse sentido, a luta será sempre entre duas paixões 

contrárias, fuga de morte e desejo de vida. 

Por isso, entendemos que nos trabalhos que envolvem a comunidade, 

em projetos e programas de políticas públicas de educação ambiental e de 

promoção da saúde, é fundamental compreender as emoções, interpretar os 

afetos e compreender o sistema do medo, para minorá-lo e "tramar" sempre 

pelo desejo de vida, fortalecendo as paixões alegres e a participação, na 

perspectiva de transformações emancipadoras, por uma verdadeira 

Terapêutica das Paixões. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

- CONTE SUA HISTÓRIA, SUA TRAGETÓRJA PESSOAL E PRORSSIONAL 

-CONTE SUA HtSTÓRtA RELACIONADA A PARTICIPAÇÃO (ASSOCtAÇCES, 

MOVlMENTOS ETC.) 

-FALE SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMB:tENTAL 00 PROCAV 11. 

-COMO FOr PARA VOct PARTICWAR 00 PROGRAMA 

- E PARA O GRUPO, A ASSOCIAÇÃO, A COMUNIDADE, O BAIRRO 

- QUAl O StGNlFlCAOO DO PROGRAMA NA SUA VIDA, E PARA A 

COMUNtOADE. 



CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a) 

Sou aluna de Pós-Graduação, nível doutorado, da Faculdade de Saúde 

Púbica da Universidade de São Paulo- USP. Estou realizando uma pesquisa para 

a qual peço a sua colaboração, participando de algumas entrevistas, individuais ou 

em grupo. 

Gostaria de conhecer a opinião de pessoas que participaram ativamente do 

Programa de Educação Ambiental do PROCAV 11, que foi desenvolvido nas 

regiões norte e leste do município de São Paulo, no período de julho de 1996 até o 

início de 1998. 

A sua opinião sobre a sua participação no Programa de Educação 

Ambiental do PROCAV 11, é muito importante para que possamos compreender e 

analisar tanto os aspectos positivos, como os aspectos negativos decorrentes da 

implantação do Programa. A análise dessas informações poderão contribuir para a 

elaboração de outros Programas e Projetos dessa natureza .. 

As entrevistas serão gravadas em fitas cassete, mas não há necessidade 

do Sr.(a) se identificar. Todas as informações serão guardadas em segredo 

profissional e somente serão utmzadas para as finalidades da pesquisa. 

O Sr.(a) poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, e se 

tiver alguma dúvida poderá me procurar pelo telefone 575-6814. 

Se você concorda em participar dessa pesquisa, por favor assine abaixo. 

Nome: -------------------------------------------------------
Assinatura: Data I I ------------------- _ ______; _ ______; ---



Termo de Compromisso 

Comprometo-me a conduzir as atividades desta pesquisa conforme os 

termos descritos anteriomente. 

São Paulo, __ / __ / __ _ 

Gislaine Aparecida Sacardo 




