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Ver,
ouvir e
aprender

Um laborioso exercício de observação e
escuta tornou possível conhecer mais de perto
as histórias aqui compartilhadas. Desde 2016,
por meio do projeto Ideias e Ações Para um
Novo Tempo, as unidades do Sesc São Paulo
mapeiam iniciativas socioambientais voltadas
ao desenvolvimento local e que tenham, entre
outros atributos, potencial educativo e práticas
de respeito ao ambiente e à diversidade
cultural. Durante meses, uma ativa rede de
profissionais do Sesc, voltada à educação para
a sustentabilidade, trabalhou no levantamento
e na curadoria de casos com participação das
várias regiões paulistas. Com a colaboração
de jornalistas neste trabalho, produzindo os
relatos aqui publicados, foram percorridos
mais de 4.000 quilômetros para ver, ouvir e
aprender mais com as ideias e as ações das
pessoas e coletivos que, diante dos grandes
desafios sociombientais contemporâneos,
propõem modos de viver sustentáveis.
Boa leitura!
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► SUMÁRIO

PÁG 
—

Diálogo
Sustentável


CONSTRUINDO OUTROS CENÁRIOS
Por Danilo Santos de Miranda



MUDANÇAS CLIMÁTICAS,
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL,
REFÚGIO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Por Marcos Sorrentino



UM CONVITE A REIMAGINAR A EDUCAÇÃO
Por Manish Jain



O ANCESTRAL E O COMUNITÁRIO:
SEIVA PARA O SALTO CIVILIZATÓRIO
Por Célio Turino



UNIDADE ECOLÓGICA ANTROPOSFERA-BIOSFERA:
SUSTENTABILIDADE OU HARMONIA?
Ximena Dávila Yáñez e Humberto Maturana Romesín

PÁG 
—

Iniciativas
Socioambientais
OESTE E CENTRO


POLINIZAÇÃO É VIDA
→ Projeto Abelhas do Brasil
PIRACICABA



UM PROJETO COM RAÍZES FUNDAS E FORTES
→ Cooperativa de Catadores Acácia
ARARAQUARA



RURAL COMUNITÁRIO
→ Ecovila Tibá
SÃO CARLOS
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ESCOLA DIFERENTE
→ Sítio São João / Escola da Floresta
SÃO CARLOS



INÚTIL PAISAGEM?
→ Escola de Bushcraft e Interpretação Ambiental
PENÁPOLIS



SONHO COLETIVO
→ Grupo Curare
BOTUCATU



NO CICLO DAS ÁGUAS
→ Programa de Educação Ambiental do DAAE
ARARAQUARA



POR UM POUCO MAIS DE SOMBRA
→ Projeto Arvorear
CATANDUVA



ECOSSISTEMA FAMILIAR
→ Sítio Beira Serra
BOTUCATU



UMA NOVA COMUNIDADE
→ Sítio Recanto Jatobá
PIRACICABA

CAMPINAS E ARREDORES


A MATA QUE ENSINA O AMOR À NATUREZA
→ Mata de Santa Genebra
CAMPINAS
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SOROCABA E ARREDORES


CAMINHO DA ROÇA
→ Instituto Terra Viva
SOROCABA



O SOLO FÉRTIL DA UNIVERSIDADE PÚBLICA
→ Núcleo de Agroecologia Apêtê Caapuã
SOROCABA



CAMPO DE MUDANÇAS
→ Sítio Mãe Terra
IPERÓ

VALE DO PARAÍBA


CULTIVANDO SABERES
→ Rede Agroﬂorestal do Vale do Paraíba
PINDAMONHANGABA



O NOVO OURO DA SERRA
→ SerrAcima – Associação de
Cultura e Educação Ambiental
CUNHA

LITORAL DE SÃO PAULO


SE ESSA VILA FOSSE MINHA
→ Associação Amigos da Vila da Mata - Avima
BERTIOGA



GUARDIÃO DA FAUNA
→ Instituto Gremar
GUARUJÁ



NÃO MEXAM COM NOSSO RIO!
→ Movimento Salve o Rio Itapanhaú
BERTIOGA

VALE DO RIBEIRA


RESISTIR PARA EXISTIR
→ Abrisa
IPORANGA
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`

REGIÃO METROPOLITANA (RMSP)


CONSCIÊNCIA E AÇÃO
→ Instituto Auá
OSASCO



HOJE TEM ESPETÁCULO?
→ Movimento Cabuçu
GUARULHOS



ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA
→ NEA UFABC
SÃO CAETANO

CAPITAL


SEMPRE NA LUTA
→ Associação de Moradores
e Amigos do Jardim Helian
ZONA LESTE



SOPRO DE ESPERANÇA
→ Coletivo Dente de Leão
ZONA LESTE



USINA DE IDEIAS NA QUEBRADA
→ Instituto Favela da Paz
ZONA SUL



VIVA A DIFERENÇA
→ Movimento Parque Augusta
CENTRO



SEM PRESSA
→ Associação Parque Minhocão
CENTRO



DE PORTAS ABERTAS À SOCIEDADE
→ Cozinha da Ocupação 9 de Julho
CENTRO



TECENDO A VIDA DE NOVO
→ Projeto Ubuntu/NAP-SustexModa
CENTRO
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► DIÁLOGO SUSTENTÁVEL

Construindo Outros
Itinerários

— DANILO SANTOS DE MIRANDA

Diretor do Sesc São Paulo
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DANILO SANTOS DE MIRANDA

Tem sido um constante desafio consolidar espaços de partilha de experiências
e saberes no campo socioambiental, que
respeitem a pluralidade de perspectivas
e as interfaces com as dimensões social,
cultural, econômica e política. Esse desafio se torna mais complexo na medida em
que a relação de interdependência sociedade-natureza se coloca como um imperativo para a reflexão sobre as formas de
pensar e estar no mundo.
Se, de um lado, os agravos ao meio
ambiente preocupam pelo grau ampliado de esgotamento dos bens naturais e
pelos impactos causados às populações
urbanas e do campo; por outro, é possível vislumbrar projetos e ações que resistem e constroem itinerários outros, cujos
arranjos socioambientais estão ancorados no fazer comunitário, na cooperação,
na valorização dos espaços de convívio,
na conservação da biodiversidade.
Exatamente nessas frestas manifestam-se modos de viver sustentáveis,
cujas maneiras de convívio congregam
as dimensões social e ambiental de forma indissociável, respeitando as especificidades territoriais e as diferentes visões de mundo. A diversidade de
repertórios construídos a partir do diálogo, do compartilhamento de experiências e de saberes oriundos de práticas
comunitárias reforçam, portanto, laços
de confiança e de identidade entre pes-

soas, grupos, coletivos e movimentos
em suas comunidades.
Diante dessa potência, modos de
viver sustentáveis inspiram essa edição
do projeto Ideias e Ações para um Novo
Tempo. Criado em 2012, aborda princípios, conceitos e práticas socioambientais que se destacam por seu potencial
educador e por mobilizar pessoas em
torno do debate da cultura da sustentabilidade. Como método, propõe identificar e mapear, no território de atuação
das unidades do Sesc no estado de São
Paulo, iniciativas socioambientais que
preconizam o fortalecimento e o desenvolvimento local. Dentre os seus critérios, destacam-se: a dimensão socioambiental; a atuação no território; a
valorização da comunidade local; o
potencial educativo; o respeito à diversidade cultural; o engajamento dos agentes locais; e, a perenidade nas ações.
Apoiado em tais fundamentos, o Sesc
partilha do compromisso de colocar em
pauta os princípios da sustentabilidade e
de práticas de proteção do ambiente e das
pessoas, contribuindo para a construção
de espaços baseados em processos educativos e no diálogo entre os saberes. Dessa forma, garante-se a reflexão acerca dos
parâmetros de desenvolvimento social
necessários para o enfrentamento das
desigualdades e para a defesa do ambiente e das culturas locais.
13
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Mudanças Climáticas,
Vulnerabilidade
Socioambiental,
Refúgio e Educação
Ambiental

— MARCOS SORRENTINO

Graduado em Biologia e Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Doutorado em Educação e pós-doutorado em Psicologia Social
pela Universidade de São Paulo. Coordena o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (OCA-ESALQ/USP). Parti-

cipa desde a década de 70 de entidades e coletivos ambientalistas e de EA, tais como a Comissão de Defesa do
Patrimônio da Comunidade, a Apedema, o Fórum Brasileiro de Ong e Movimentos Sociais e das Redes de Educação Ambiental. Foi diretor de Educação Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente entre 2003 e 2008.
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MARCOS SORRENTINO

Perplexa diante de acontecimentos que
revelam a complexidade do mundo atual,
as pessoas não conseguem (e algumas não
querem) deter sua caminhada em direção
às nefastas conseqüências das mudanças
climáticas e socioambientais globais.
Muitos seres humanos percebem a
estreita relação entre tais mudanças e o
modo de produção e consumo hegemônico nas sociedades modernas e expressam a necessidade de “mudar o sistema, não o clima”, mas não materializam
suas propostas de ações no diálogo com
grandes parcelas da humanidade anestesiadas pelo consumo, pela vontade de
consumir ou pautadas por necessidades
materiais básicas.
Como estabelecer nexos de causalidade, compreensíveis e mobilizadores entre
as diversas formas de degradação socioambiental e as situações de vulnerabilidade, suas conseqüências e causas estruturais? Vulnerabilidade de humanos e
não humanos. Vulnerabilidade dos sistemas naturais de suporte à vida.
Vulnerabilidade pelo esgotamento
de bens. Vulnerabilidades causadas por
eventos climáticos extremos, em maior
quantidade e intensidade, mas, também, ocasionadas por diferentes formas
de exclusão, opressão e todas as formas
de impedimento de acesso a direitos já
pactuados ao longo da história como
básicos para garantir a existência e o
bem viver. É possível formular três tríades de necessidades humanas na con-

temporaneidade. A primeira, enunciada
pelo papa Francisco: terra, teto e trabalho. A segunda: educação, saúde e natureza. E a terceira: comunicação, participação dialógica e espiritualidade.
Dar visibilidade a “ideias e ações para
um novo tempo” é essencial para provocar reflexões e diálogos críticos e apropriados. A gravidade e a urgência do
momento atual exigem a implantação de
pelo menos dois processos sincrônicos de
enfrentamento das causas da degradação:
1. Organização de círculos de aprendizado-ação participativos, que promovam
localmente o envolvimento de todos os
atores capazes de pensar e agir em defesa
da vida, do bem comum e de uma humanidade mais solidária, espiritualizada e feliz.
2. Fortalecimento de ações estruturantes, por meio de políticas públicas que destinem recursos humanos e
materiais para fortalecer a resistência e
resiliência em todos os grupos sociais,
para que se tornem possíveis rebeliões
em relação aos autoritarismos e opressões de todas as naturezas – desde os
impostos pelas tradições, pelo mercado e pelo estado, até os das inovações
revolucionárias a serviço de interesses
menores, mas não do bem comum.
O estado-nação republicano, democrático, comprometido com a felicidade e o bem viver promove a visibilidade da voz, dos sonhos e sentimentos de
cada pessoa, para que, na ação dialógica
em suas comunidades de identidade, elas
15
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consigam estabelecer prioridades e compromissos na construção da sustentabilidade e aprimoramento da vida. As prioridades são diversas e surpreendentes. O
papel de cada comunidade e do Estado
é dialogar para saber quais devem ser as
prioridades e promover a participação de
todos na sua resolução.
Como fazer isso quando os recursos
destinados às áreas de educação, meio
ambiente, saúde e educação ambiental
são reduzidos, inclusive com a eliminação de estruturas governamentais com
elas comprometidas? Quando espaços
públicos voltados à promoção da participação estão sendo extintos? Como fazer
educação e proteção ambiental quando a
sociedade e seus governantes enunciam
prioridades na contramão da conservação, paz, participação, inclusão dialógica
e acesso aos bens materiais básicos?

A transição educadora, pacífica e
pactuada para sociedades sustentáveis
exige o papel mediador, moderador,
facilitador, fomentador de um agente comprometido com o envolvimento de toda a cidadania. Na atualidade é
o Estado o principal agente dessa missão. Ele pode criar condições propícias
para a emergência de soluções pontuais
e organizacionais gerais dos humanos
no Planeta. Pode e deve criar condições
para emergirem formas mais evoluídas
de organização que possibilitem uma
Terra sustentável para a vida humana e
para as demais espécies.
Uma nova cultura da Terra exige
uma nova cultura da terra e do território. Novas formas de relação entre humanos e destes com as demais espécies, em
cada território vivenciado cotidianamente. A relação básica do ser humano com a
16
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“É possível formular três tríades de necessidades
humanas na contemporaneidade. A primeira,
enunciada pelo Papa Francisco: terra, teto e
trabalho. A segunda: educação, saúde e natureza.
E a terceira: comunicação, participação dialógica
e espiritualidade.”

terra, em diálogo com seus territórios de
vida simboliza a esperança de conciliação
entre sofisticadas tecnologias de comunicação e de produção com tradições que
permitam não perder a ligação essencial
com princípios fundamentais do existir.
Por uma Nova Cultura da Terra, da
terra e do território, é mais do que um
mote de ecologistas ou ambientalistas.
É um desafio existencial. É um convite à
mobilização de toda a humanidade e de
cada pessoa para que mudanças climáticas, guerras, erosão da biodiversidade,
diferentes formas de poluição, a fome e
todas as mazelas das sociedades contemporâneas não continuem a criar e manter
seres vivos em situação de vulnerabilidade, que leva-os a deslocamentos forçados em busca de refúgio, o que ocasiona novas situações de vulnerabilidade,
numa espiral de violências sem fim que

compromete a própria possibilidade de
um amanhã para as novas gerações.
O grito de Greta Thunberg, estudante sueca de 16 anos, ativista do clima e
de tantas outras crianças, jovens e adultos, é por responsabilidade das autoridades em relação às mudanças climáticas e por uma vida sustentável e feliz.
Nossas respostas podem ser em defesa
da vida e do bem viver e, para isso, não
se pode ignorar nem a parte mais visível dessa problemática que são os refugiados e as populações em situação de
vulnerabilidade que geram o refúgio e
o mal viver, nem deixar de compreender e atuar sobre as suas causas relacionadas à ganância mesquinha e acumuladora de bens financeiros e materiais,
que tratam ser humano e natureza
como mercadorias descartáveis.
Ainda há tempo!
17
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Um Convite
a Reimaginar
a Educação

— MANISH JAIN

Cofundador da Aliança das Ecoversidades da Universidade Swaraj e do Movimento Shikshantar, Manish atuou
em organizações como UNESCO, UNICEF, PNUD, Banco
Mundial, USAID e Instituto Harvard para o Desenvolvi-

mento Internacional, além de trabalhar no Banco Morgan Stanley. De volta à Índia, passou um longo processo para desaprender o que estudou na Universidade de
Harvard e Brown University.
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MANISH JAIN

Pensadores de diversos cantos do planeta
já perceberam que não podemos resolver
a crise global utilizando as mesmas ferramentas e estruturas de entendimento
do passado. É neste sentido que chamo
atenção para a necessidade radical de reimaginar os espaços de educação.
Nos últimos três anos tenho me dedicado à criação da Ecoversities Alliance
(Aliança das Ecoversidades) que engloba cerca de 100 projetos de educação em
mais de 40 países. Cansamos de esperar
mudanças dentro das universidades convencionais. Todos os anos mais de 10 mil
aprendizes autônomos atendem os programas oferecidos pelas Ecoversidades
ao redor do mundo, iniciativas que procuram decentralizar, pluralizar, regenerar e conectar diversos processos de
aprendizagem, formas de conhecimento,
tradições, sabedorias e formas de amar
que estão fora do contexto das universidades oficiais e da economia global.
Estas ecoversidades estão envolvidas
em reconfigurar diferentes esferas da
vida como ecologia, justiça social, dança, música, compaixão, cura, alimentação, espiritualidade, ativismo político e a
construção de sistemas sociais que procuram modificar os padrões mentais que
dominam o planeta.
Uma das grandes questões que
vemos emergir é a necessidade de recuperar e expandir o Eu para além das
monoculturas e camisas de força criadas pela modernidade.

As ecoversidades lidam com esse
tema de forma recorrente a partir da
cura de antigos traumas, da descolonização de nossas mentes, com a inclusão
dos sentidos corporais, do propósito e do
espírito, com nossa conexão com o local,
com nossos sentidos de lar, de dar espaço para o amor, para a confiança e nas
possibilidades de reimaginar sistemas
econômicos mais abrangentes.
A noção de swaraj (o governo ou a
harmonia do Eu) colocada por Mahatma
Gandhi e Rabindranath Tagore, durante a luta pela liberdade da Índia, foi um
guia e uma inspiração na criação da Universidade Swaraj, em Udaipur, onde
tenho me dedicado há quase dez anos.
Nosso programa, com duração de dois
anos, é cocriado pelos participantes. Os
khojis (exploradores ou exploradoras,
como são chamados os estudantes) desenham suas próprias jornadas de aprendizado. Desafiamos a noção de que o trabalho intelectual é mais importante do que
o físico. Caos e conflitos são bem-vindos
e fazemos isso de forma intencional.
Não temos a necessidade de ter um
único campus. Entendemos a própria cidade como um amplo lugar de aprendizagem. Não temos diplomas, exames, livros,
salas de aula, competições, mensalidades e
professores impostos aos alunos. O processo de reimaginar a educação requer engajamento da realidade cotidiana, inclusão dos
espaços públicos e do uso de uma variedade de ferramentas e recursos culturais.
19
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Na Swaraj vivemos em comunidade e convidamos os khojis a conviver com a perspectiva da economia do presentear e das
transações baseadas nos relacionamentos. A noção de comunidade é expandida
para além do ser humano. Reconhecemos
e incluímos todos os seres naturais que
nos rodeiam, como as árvores, os pássaros, as borboletas, as montanhas e até mesmo as cobras e escutamos como estes seres
enxergam os acontecimentos do planeta.
Os khojis rapidamente se descobrem como

parte de uma grande rede de aprendizagem
e percebem que não precisamos ir às grande cidades atrás do ensino convencional. É
neste momento que acontecem as quebras
dos padrões mentais induzidos pela educação moderna, como o próprio sentido de
escassez. “Desaprender”, sair do racional
linear, antropogênico, baseado no medo e
na mente ansiosa, é nosso principal desafio
para a criação do novo olhar e sentir.
É interessante notar que temas como descolonizar a mente e a importância do Eu
20
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“Desaprender, sair do racional linear,
antropogênico, baseado no medo e na
mente ansiosa, é nosso principal desafio
para a criação do novo olhar e sentir.”

têm se tornado populares nas universidades tradicionais. No entanto, tais noções
são trabalhadas em antigos espaços e analisadas pelas mesmas lentes acadêmicas,
sem que exista a abertura para os processos disruptivos essenciais para a criação do
novo. Dessa forma, os alunos ficam presos
nas teorias e não no “viver a experiência.”
Minha jornada de desaprendizagem
revelou que não devemos tentar reformar as estruturas do sistema dominante, mas sim criarmos outras saídas. Para

concluir, faço um convite a retomar o
diálogo que traga o sentido de comunidade, que honre os saberes locais capazes de propor soluções práticas para as
questões da atualidade e que reconheça outras formas de inteligência que
vão mais além do que os livros. Este é o
caminho que tem funcionado na Índia e
acredito que no Brasil não seria diferente. Precisamos celebrar a diversidade de
nossas culturas e de nossos ecosistemas
de aprendizagem.
21
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O Ancestral
e o Comunitário:
Seiva Para o Salto
Civilizatório

— CÉLIO TURINO

Historiador, escritor e consultor em políticas públicas. Como Secretário da Cidadania Cultural, no Ministério da Cultura, entre 2004/10, idealizou e implantou
o programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura, beneﬁciando 9 milhões de pessoas, em 1.100 municípios e
3.500 Pontos de Cultura. Desde 2011 ministra conferências sobre a Cultura Viva na América Latina, Euro-

pa e Ásia. Foi convidado pelo Papa Francisco para estabelecer parceria com o programa Pontifício Scholas
Occurrentes. Autor de diversos livros e ensaios, publicados em vários países e idiomas. Este artigo é
adap-tado de capítulo de seu livro, “Por Todos os
Caminhos – Pontos de Cultura na América Latina”, no
prelo, pela Edições Sesc.
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CÉLIO TURINO

O ancestral e o comunitário se espalham pela América Latina em macrorrede, como a Cultura Viva Comunitária em
que, a partir de afetos, desejos e vontades,
grupos de cultura comunitária foram se
integrando em uma grande rede de conexão. Ao mesmo tempo em que são redes
macro, também são micro, realizadas nas
comunidades, com a identificação e fortalecimento de Pontos de Cultura, coletivos
ambientais e artísticos, entre outros. Essa
combinação entre micro e macro permite uma progressão exponencial dos contatos e afecções entre Pontos diversos,
cada qual com uma característica, abrindo novos caminhos e alinhavando várias
funções, harmonizando cultura com economia, com educação, e com novas formas de relacionamento entre Estado e
Sociedade, mais equilibradas e à serviço
da vida. A ideia é fazer com que um Ponto se conecte com outro, não em fusão,
mas em intersecção. Partindo dessas ligações em intersecção vamos formando
linhas e, a partir das linhas, movimento.
A partir do movimento, ideias. Quanto
mais conexões houver, e originadas nos
mais diversos sentidos, melhor, pois as
conexões serão como as sinapses de um
cérebro coletivo. A intenção é conseguir
fomentar uma plataforma de inteligência
coletiva, realizada pela potência de cada
um e de todos, em processos de reflexão,
encantamento e auto-organização.
A base para esse processo de reinvenção coletiva do futuro, por paradoxal que

possa parecer, encontra-se nas culturas
comunitárias e ancestrais. Isso porque o
comunitário e o ancestral se realizam no
território e se reproduzem no compartilhamento da memória comum e não
há futuro sem boa raiz. O ancestral e o
comunitário formam nossas raízes, mesmo quando esquecidas e abandonadas
e, tais quais - as plantas, sem raiz não há
crescimento. Nos territórios ancestrais
e comunitários a vida não está separada
da economia, da organização e reprodução social, muito menos da arte. Cultura
e vida são ética, estética, educação e economia ao mesmo tempo; e a unidade da
vida só pode ocorrer quando essas quatro
dimensões seguem em um mesmo sentido. Em Espinosa, a compreensão do mundo passa pela ética, que consiste em criar
condições que aumentam nossa potência
de agir e pensar. É a ética que nos proporciona o afeto da alegria e nos libera das
determinações alheias, afirmando a nossa própria natureza (conatus). Encontrar
e praticar a ética (o ambiente da razão, do
caráter) só é possível quando ética está
intrinsecamente associada à estética (a
percepção, a sensibilidade, a sensação).
Quando forma e conteúdo se separam ou
quando emoções se separam da razão, os
humanos tornam-se seres partidos, perdendo a noção da beleza, caindo no mundo do triste e do feio, do vulgar, e, porque
não, do bestial. Para Platão e Aristóteles,
o belo, o bom e o verdadeiro, tinham que
formar uma unidade. Ao quebrar a uni23
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dade, a tristeza, o ódio e o ressentimento, e não a alegria e a justiça, nos comandam como forças exteriores a nós.
No comunitário e no ancestral, a obtenção e administração dos recursos materiais
e humanos estão diretamente vinculadas
aos processos de vida, ao sistema de valores
(ética) e à expressão desses valores (estética); do grego oikos (casa) e nomos (costume,
lei), daí economia como “regras de administração da casa”, que deveria ser comum.
Quando o Papa Francisco fala sobre a
necessidade da unidade entre as linguagens das mãos, coração e mente, ele tam-

bém está dizendo sobre a unidade entre
ética, estética e economia. Nos processos
educativos ancestrais e comunitários, ética, estética e economia são transmitidas e
ensinadas em conjunto, por atitudes, em
processos de inteireza.
Pela Cultura Viva e pela Cultura do
Encontro temos a oportunidade de, pela
primeira vez na história da humanidade,
quebrar hierarquias culturais de dominação e semear novas legitimidades, agora
ombreadas entre o ancestral, o comunitário, o cosmopolita, o urbano, o popular,
o erudito, o escrito, o oral, o acadêmico, o
24
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“O objetivo? Um novo padrão de
civilização, com economia circular e
solidária, compartilhada, sustentável,
em processos de comércio justo,
consumo consciente e trabalho
colaborativo, com novos padrões de
democracia e partilha de poder, de
criatividade e invenção. É um outro
mundo possível, e ele é possível para já.”

das instituições, o das ruas, o das pessoas, a permanência e a ruptura. O objetivo? Um novo padrão de civilização, com
economia circular e solidária, compartilhada, sustentável, em processos de
comércio justo, consumo consciente e trabalho colaborativo, com novos padrões de
democracia e partilha de poder, de criatividade e invenção. É um outro mundo
possível, e ele é possível para já.
É possível conviver, é possível ter
menos para que todos tenham o suficiente, em ambientes de equidade, em
que prevaleça a dádiva, a reciprocida-

de, o respeito, a convivência, o dispor no
lugar do impor. Cultura do Encontro é
cultura de paz e convivência, é cultura
que não teme o diferente, ao contrário,
louva o diferente, o traz para perto, escuta com sensibilidade, com o coração. Cultura Viva Comunitária é aprender com o
Ser comunitário, que, junto às sabedorias ancestrais, nos oferta a seiva para o
salto civilizatório de que o mundo tanto
necessita. O mais incrível é que tudo isso
já está acontecendo, no exato momento
desta leitura, sobretudo nos rincões mais
olvidados de nossa América Latina.
25
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Unidade Ecológica
AntroposferaBiosfera:
Sustentabilidade
ou Harmonia?

— XIMENA DÁVILA YÁÑEZ

— HUMBERTO MATURANA ROMESÍN

Consultora e pesquisadora em biologia cultural. Suas
pesquisas centram-se em processos de acompanhamento de transformação cultural. Em sua experiência proﬁssional, colaborou com organizações públicas e privadas
no Chile e em outros países. É também criadora da arte
e da ciência do Conversar Libertador, agindo a partir do
estudo da compreensão da origem da dor e do sofrimento humanos, assim como dos processos de geração, realização e conservação do bem-estar individual e coletivo.
Ximena foi reconhecida em 2015 junto a Humberto Maturana e Claudio Naranjo com o Prêmio MCA 2015, por sua
contribuição à transformação social e espiritual no Chile.

Biólogo chileno doutor pela Universidade de Harvard
nos Estados Unidos e com estudos de pós-douturado
no MIT desse mesmo país, onde desenvolveu pesquisas sobre a neuroﬁsiologia da percepção, obtendo um
amplo reconhecimento internacional. De volta ao Chile,
foi docente na Faculdade de Medicina da Universidade
do Chile. Mais tarde fundou, junto a outros destacados
cientistas, a Faculdade de Ciências da Universidade do
Chile, entidade que lhe daria seu reconhecimento como
professor emérito. No ano 2000, criou, ao lado de Ximena Dávila, a Matríztica, uma escola de pensamento ao
sul do mundo, em Santiago.
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Como humanidade, vivemos um presente histórico de inquietude, preocupação
e angústia diante dos câmbios climáticos
e ecológicos que, junto às incertezas econômicas e políticas que os acompanham,
afetam direta e indiretamente todos os
habitantes do nosso planeta. E deparamos com que é impossível não perceber
tudo o que ocorre em nosso viver e conviver planetário justamente porque nós
mesmos, como humanidade, temos criado a partir de nossa curiosidade e criatividade a conectividade comunicacional
global que amplia nossa consciência individual dos mundos que criamos desde
nosso viver e conviver. E nesse perceber
não podemos pretender que não sabemos que somos os mesmos geradores das
distorções climáticas, ecológicas, econômicas e sociais que nos afetam; e desde
esse perceber tão pouco podemos pretender que não é nossa responsabilidade enquanto humanidade atuar para evitar ou corrigir o que está ocorrendo com
o nosso modo atual de viver e conviver,
precisamente porque temos os conhecimentos e as habilidades para fazê-lo. O
que nos falta? Falta vontade, valentia ou
coragem para colocar-nos de acordo e
fazer o que sabemos ser nossa responsabilidade? Sabemos ou não sabemos?
Para o cosmos pouco importa o
que ocorre na Terra, para a Terra pouco importa o que ocorre nela mesma, ou

com sua biosfera, não têm como dar-se
conta; os únicos a quem pode importar o
que ocorre com o mundo que habitamos,
com a antroposfera-biosfera que nos contêm e nos torna possíveis, somos nós,
seres humanos, porque somos os únicos
que aqui neste nosso mundo podemos
refletir e dar-nos conta do que fazemos –
e atuar a partir desse dar-nos conta.
Que agora nos importemos com as
consequências do que fazemos nos mundos que habitamos nos mostra que vivemos uma profunda transformação cultural
que surge por estarmos assumindo nossa
responsabilidade individual do viver e do
conviver no dom cósmico de sermos seres
conscientes do que fazemos e das consequências de que nosso fazer traz porque
ele gera os mundos que habitamos.
O que fazer para evitar a destruição do
mundo que nos torna possíveis e que estamos provocando com hábitos culturais que
resultam em desarmonias psíquicas e ecológicas em nosso domínio de existência na
unidade ecológica organismo-nicho que
realizamos na antroposfera-biosfera?
Os seres humanos somos o presente de uma linhagem de primatas bípedes
que se originou em uma família ancestral
que constituiu o âmbito amoroso e acolhedor no qual se originou o conviver na
linguagem, o conversar e o refletir como
um modo de habitar, no qual se expandem a inteligência e a criatividade como
27
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aspectos da plasticidade de conduta que
surge no mundo cambiante da “unidade
ecológica” antroposfera-biosfera.
É a partir dessa origem que os seres
humanos surgimos como seres que se
encontram em harmonia do bem-estar
quando atuam desde o respeito por si
mesmos ou si mesmas na liberdade de
eleger seu viver e conviver desde a reflexão sobre o que queiram conservar em
seu viver e conviver. E é precisamente por isso que, ao vivermos na harmonia do bem-estar, expandem-se nossa
visão e nossa compreensão dos mundos
que geramos em nosso viver e conviver
e, com isso, nossa capacidade de escolha e atuação com responsabilidade. Os
seres humanos somos seres primariamente amorosos que se realizam e se
conservam humanos no conviver com
seres humanos e com outros seres vivos
que se humanizam no amor em um conviver amoroso conosco.
O que queremos sustentar ou conservar neste conviver cultural que nos leva ao
dano ecológico multissistêmico que ameaça a nossa existência? Nós pensamos que
o conflito cultural e ecológico no qual nos
encontramos não deve ser posto em termos de sustentabilidade, mas de harmonia; não tem a ver com aquilo que queremos sustentar de nosso modo presente
de conviver, mas com aquilo que queremos fazer para conservar, restabelecer ou
gerar a harmonia multissistêmica entre a
antroposfera (que é o domínio de todas as

nossas atividades humanas) e a biosfera,
que nos contém e nos torna possíveis.
Ao falar de harmonia nos referimos
a um operar em relações não contraditórias de processos entrelaçados mas de
cursos disjuntos em relação a um âmbito comum mais amplo de coerências. A
antroposfera ocorre como o entrelaçamento de todos os diferentes processos
que têm a ver com a satisfação dos desejos e fantasias criativos do seres humanos
em seu viver pessoal individual e coletivo em sua crescente complexidade por
todos os domínios de sua existência.
A biosfera é o entrelaçamento histórico dos distintos modos de viver e conviver que formam todos os seres vivos
terrestres como diferentes âmbitos de
convivência que existem enquanto se
conservam como sistemas de existência
harmônica que chamamos de domínios
ecológicos multissistêmicos. E é a isto
que nos referimos ao dizer que cada ser
vivo vive na harmonia de uma unidade
ecológica organismo-nicho entrelaçada
com as unidades ecológicas organismo-nicho de muitas outras classes de seres
vivos; e é a esta mesma ordem de entrelaçamento ecológico que nos referimos
em um sentido amplo ao falar da unidade
ecológica antroposfera-biosfera que integramos como humanidade. E, indo além,
é precisamente à disrupção das coerências da harmonia multissistêmica da unidade ecológica antroposfera-biosfera que
nos referimos quando destacamos que os
28
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“Os seres humanos somos seres
primariamente amorosos que se
realizam e se conservam humanos
no conviver com seres humanos
e com outros seres vivos que
se humanizam no amor em
um conviver amoroso conosco.”

seres humanos estamos gerando desarmonias ecológicas multissistêmicas que levam
à destruição de nosso âmbito de existência.
É precisamente por sabermos e entendermos todos os pontos anteriores que podemos dizer, neste momento, que sabemos e
entendemos a natureza dos processos que
geram a desarmonização ecológica multissistêmica da unidade antroposfera-biosfera na qual nos encontramos como humanidade, e que podemos dizer, além disso, que
temos os conhecimentos e entendimentos
do que deveríamos fazer para detê-la e revertê-la… E que o que não sabemos, ou aparentemente não sabemos, é como atuar. Não
sabemos ou não queremos, não nos atrevemos, a querer atuar?
29
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Estado de São Paulo

Oeste e Centro

Campinas e Arredores

► PROJETO ABELHAS DO BRASIL

► MATA DE SANTA GENEBRA

Piracicaba

Campinas

► COOPERATIVA DE
CATADORES ACÁCIA
Araraquara

Vale do Paraíba

► ECOVILA TIBÁ

► REDE AGROFLORESTAL
DO VALE DO PARAÍBA

São Carlos

Pindamonhangaba

► SÍTIO SÃO JOÃO/ESCOLA DA
FLORESTA

► SERRACIMA- ASSOCIAÇÃO DE
CULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

São Carlos

Cunha

► ESCOLA DE BUSHCRAFT E
INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
Penápolis

► GRUPO CURARE

Pen

Vale do Ribeira
► ABRISA
Iporanga

Botucatu

► PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO DAAE
Araraquara

► PROJETO ARVOREAR
Catanduva

► SÍTIO BEIRA SERRA
Botucatu

Litoral de São Paulo
► ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DA VILA DA MATA - AVIMA
Bertioga

► INSTITUTO GREMAR
Guarujá

► SÍTIO RECANTO JATOBÁ

► MOVIMENTO SALVE
O RIO ITAPANHAÚ

Piracicaba

Bertioga

Sorocaba e Arredores
► INSTITUTO TERRA VIVA
Sorocaba

► NÚCLEO DE AGROECOLOGIA
APÊTÊ CAAPUÃ
Sorocaba

► SÍTIO MÃE TERRA
Iperó
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Catanduva

Penápolis
São Carlos

Piracicaba
Botucatu
Campinas
Sorocaba

Pindamonhangaba

São Paulo

Iperó

Cunha

Bertioga
Guarujá

Iporanga

Região Metropolitana
(RMSP)
Capital
► PÁGINA 108
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Abelha Exomalopsis, espécie nativa do Brasil
que faz ninhos no chão, clicada por Julio Pupim
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► PROJETO ABELHAS DO BRASIL
POR JULIA FABRI

→ FACEBOOK.COM/ADRIANA.TIBA.7

Polinização é vida

Projeto Abelhas do Brasil promove preservação por
meio de oficinas de ninhos e acesso à informação

Às margens de um trecho urbano da rodovia SP
127, em Piracicaba, a paisagem é colorida e perfumada por margaridas, mangas, pupunha, abóboras e seriguelas. A ausência de muros é proposital, e funciona como uma vitrine ou um convite. O
agricultor e fotógrafo Júlio Pupim, proprietário do
Sítio São João, quer despertar o interesse nas pessoas para entrar, comprar mudas, provar frutas e,
principalmente, observar. No local onde predomina a agroecologia e o desenvolvimento rural sustentável, um ‘zumzumzum’ inconfundível revela
a grande quantidade de abelhas voando baixinho.
Júlio e sua companheira Adriana Tiba são idealizadores do Projeto Abelhas do Brasil, que existe
desde 2017 e tem o objetivo de promover a preservação destes insetos no país.
Tudo começou pela curiosidade. Atento ao relevante trabalho de polinização das abelhas, Júlio buscou conhecimento e passou a facilitar oficinas de meliponicultura, a criação das abelhas do

gênero dos meliponíneos: “Estas são as abelhas
chamadas sociais, pois vivem em colônias onde
há operárias, zangões e rainha, e observa-se o convívio entre gerações. Já as abelhas solitárias são
aquelas que depositam seus ovos em ninhos para
depois abandoná-los”, conta Júlio. Foi em uma
destas oficinas que ele e Adriana se conheceram.
A ceramista sempre cultivou jardins e frutíferas,
e queria aprender mais sobre abelhas. “Depois da
oficina, enviei fotos para Júlio e descobri em minha área verde mais abelhas solitárias que sociais
em busca de espaço para ninhos. Foi quando comecei a construir pequenos potinhos de cerâmica
para atraí-las. Aos poucos, fomos percebendo que
era difícil encontrar mais informações para pesquisa além dos artigos científicos”, conta Adriana. Assim, com o objetivo de compartilhar e facilitar o acesso ao conhecimento e engajar um maior
número de pessoas na preservação, o projeto Abelhas do Brasil foi se consolidando.
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► ABELHAS DO BRASIL

O casal Adriana Tiba e Júlio Pupim
com os girassóis cultivados no sítio

Hoje, quem participa dos cursos e oficinas organizados pelo casal aprende teoria e prática. A
confecção dos ninhos de abelhas em argila, bambu e principalmente madeira, o material mais
acessível, envolve crianças e adultos, e convida
a refletir sobre o potencial de pequenos quintais
domésticos ou varandas de apartamento onde
podem ser plantados pés de manjericão ou tomate. “A gente sabe que a oficina deu certo quando
alguém se despede dizendo que vai comprar uma
furadeira”, diverte-se Júlio. Ele e Adriana enxergaram no tema a oportunidade de falar sobre
educação ambiental e conscientizar: “Além da
associação ao mel, a polinização, que é o principal serviço ambiental das abelhas, deve ser valorizada. Estamos falando de insetos que só fazem
bem e interagem com a gente, com as plantas,
com o planeta, e muitas vezes são esquecidos. É
remota a chance de uma abelha picar, e não se
deve matar ou deixar de plantar por medo. Com

Ao lado, abelha do gênero Megachile,
conhecida como cortadora-de-folha,
em registro de Adriana Tiba

o conhecimento, a gente não se assusta”, diz ela.
A fotografia é parte essencial do aprendizado.
Júlio deixa claro que a preservação das variedades de plantas é fundamental para a sobrevivência das abelhas: “Hoje, existem 1.700 espécies de
abelhas catalogadas no Brasil. Quando vamos fotografar, procuramos as espécies de plantas específicas que estão associadas às abelhas que
queremos registrar. Toda planta é importante”,
completa Júlio. O diálogo e o compartilhamento
de vídeos e fotos continuam por meio das redes sociais, que ajudam a vencer o desafio da democratização da informação e da visibilidade – e o uso do
celular contribui para propagar o conhecimento
de forma rápida, em sintonia com a urgência que a
preservação das abelhas demanda: “Somos todos
aprendizes neste ambiente e acreditamos em um
movimento de reinvenção do espaço urbano”, explica o fotógrafo. “Nosso sonho é que a cidade seja
contagiada e ganhe mais tons de verde”.
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PIRACICABA

MEGACHILE MACHO
Foto Adriana Tiba
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► COOPERATIVA DE CATADORES ACÁCIA
TEXTO E FOTOS: ANGÉLICA QUEIROZ

→ ACACIACOLETA.COM.BR

Um projeto com
raízes fundas e fortes

O empreendimento sustentável de um
coletivo que aprende, inclui e ensina

É uma árvore com boa capacidade de adaptação, tem flores perfumadas mas, especialmente, tem raízes profundas e vigorosas. Foram
essas peculiaridades, além da quantidade de
espécimes no terreno onde a sede foi construída, que inspiraram o nome da Cooperativa de
Catadores Acácia, fundada há dez anos em Araraquara. “A gente tem conseguido, com muito
trabalho, criar raízes fundas e fortes”, diz Vânia
Oliveira da Silva, uma das cooperadas.
Estamos falando de uma das maiores iniciativas do tipo em todo o país: são 200 pessoas diariamente coletando, separando e comercializando material reciclável, numa produção que chega
a 650 toneladas por mês. O biólogo Davi Teixeira
Pinto, fundador da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mundo Melhor, que presta consultoria à cooperativa, destaca a importante
participação de pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho . “A maioria é preta e 90%
são mulheres. Também há idosos e egressos do

sistema penitenciário. Essas pessoas são donas de
um negócio – e é o maior negócio de Araraquara,
já que toda população é cliente.” A coleta seletiva
hoje atende 98% dos 233 mil habitantes da cidade.
Da panela para o caminhão

No começo, Davi e os demais especialistas eram
contratados da Cooperativa. “A gente depois foi
dispensado, porque implantou a autogestão e, daí,
os próprios cooperados se capacitaram e assumiram os cargos técnicos.” Juntos, criaram a Mundo Melhor, que continua parceira. O mais recente projeto conjunto, a coleta seletiva no Shopping
Jaraguá, tem reduzido em 50 toneladas mensais a
quantidade de lixo destinada a aterros. “Quando a
gente devolve o reciclável para a cadeia produtiva,
deixa de extrair o recurso natural virgem. Mas a teoria relacionada à gestão de resíduos é muito mais
profunda, envolve diminuir o consumo e criar outras relações humanas.
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ARARAQUARA

Com cerca de 200 pessoas empregadas em seu processo de
reciclagem, a cooperativa é uma das maiores do gênero no país
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Davi e Vania: trabalho conjunto
por uma cidade mais sustentável
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ARARAQUARA

A Cooperativa Acácia recebe escolas e outros grupos e
instituições, além de sempre participar em atividades e
eventos ligados à educação ambiental e sustentabilidade.
Muitos projetos nascidos ali motivaram visitas de catadores e gestores de outras cidades, interessados em conhecer e replicar o trabalho. É frequente a colaboração com
projetos culturais, acadêmicos e de pesquisa. Em parceria com a Universidade de Araraquara, por exemplo, durante alguns anos foi possível reaproveitar óleo de cozinha para produção de biocombustível, que depois era
utilizado nos próprios caminhões de coleta. Outro parceiro é uma organização que atua na área de compostagem, a Minhocaria, para a qual são destinados os materiais orgânicos. O lixo é um tesouro!
Tudo começou no lixão

A Acácia atua na cidade por meio de um convênio com
o Departamento Autônomo de Águas e Esgotos (DAAE),
parceria assinada em 2008, à época do lançamento do
programa Coleta 100% Araraquara. Mas suas raízes antigas estão em 2001, quando um grupo de 40 catadores
independentes, que trabalhava no extinto lixão, ocupou
um local para fazer a separação de materiais – nascia a
Usina de Lixo. “Depois, se juntou a Helena Francisco,
que hoje é presidente da Cooperativa, e ela começou a
organizar o negócio”, lembra a cooperada Vânia Oliveira. “De 40 pessoas, passamos para 144 e agora somos
200, todas com salário mínimo e direitos sociais garantidos. Costumo dizer que, quem não trabalha aqui, tem
um parente ou conhece alguém. Eu mesma, vim porque
minha mãe já estava aqui.”
Vânia trabalha no escritório da Acácia há sete anos –
é seu primeiro emprego. Ali, entre muitas outras coisas,
ela aprendeu a ter uma relação mais consciente com as
questões do consumo excessivo e a gerenciar seu próprio
dinheiro. “Eu sou catadora de material reciclável. É assim que estou pagando meu apartamento e é assim que
garanto o sustento da minha filha. Tenho orgulho da minha profissão.” O que não falta, conta ela, são histórias
de gente que mudou de vida com essa oportunidade de
renda e de crescimento pessoal. “Aprendi a não julgar, a
aceitar as pessoas do jeito que são. Para mim, o conceito
de cooperativa é realmente o de todo mundo se ajudar.
É assim que a gente trabalha aqui.”
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► ECOVILA TIBÁ
TEXTO E FOTOS: OTÁVIO RODRIGUES

→ ECOVILATIBA.ORG.BR

Rural comunitário

Juntos e misturados amigos e vizinhos
constroem um mundo sem venenos

O primeiro sinal surge logo à porteira, vigiada por
um boneco de Yoda, grande mestre da ordem Jedi.
Outras evocações de sabedoria aparecem lá dentro.
Ou melhor, não aparecem… Cadê o canteiro? Cadê
a horta? Bem, na Ecovila Tibá, ervas, verduras, leguminosas e frutíferas são plantadas juntas e misturadas, entre plantas e árvores nativas, para que
uma ajude a outra. Não se veem linhas de cultivo ou
pomares simétricos, mas está tudo ali, vicejando.
À luz de princípios não-tradicionais, como permacultura e agroflorestagem, todo pedacinho de terra
está coberto por gravetos, folhas secas e palharia. E
não há ninguém cismado em passar o rastelo, pois
se parte da ideia que essa camada de insumos protege e nutre o solo. Por fim, os 25 hectares da propriedade não têm um dono, mas muitos – as 13 famílias que moram e trabalham ali, elas também
juntas e misturadas, para que uma ajude a outra.
Vida para o solo

“Longe de termos uma horta convencional, ela é
pensada de acordo com a estratificação dos ele-

mentos: o que que vai vir e depois do quê?”, explica e questiona o publicitário Fernando Hernandez
Neubauer – na verdade, ex-publicitário, hoje agricultor e, tal como os demais, especialista em técnicas como as inspiradas por Ernst Gotsch, arauto da agricultura sintrópica. “Alface, por exemplo,
é um estrato alto, precisa de luz, assim é plantado
no começo. E ao lado pode ter uma planta que demora um pouco mais para crescer e será tirada depois. Alface vai vir em dois meses e a couve em três.
O milho vai vir em seis meses e a mandioca em um
ano. E você pode pensar oito anos à frente, com um
abacateiro, ou em trinta anos, com um mogno.”
A cobertura de serrapilheira, segundo ele, é o
princípio de um solo biologicamente ativo. “O que
a gente vê na agricultura tradicional é uma aração:
batem tudo aquilo e a matéria orgânica vai parar lá
no fundo, enquanto a terra morta lá de baixo vem
para cima. Ou seja, se perde essa biota de cinco centímetros, que é o principal. Reviram tudo e jogam
veneno.” E quando ele diz isso, não está exagerando. Levantamento feito pela fundação Oswaldo Cruz concluiu que cada brasileiro consome, em
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Fernando Hernandez Neubauer,
ex-publicitário que se tornou
agricultor: “Estão esterilizando
uma camada do solo – uma camada
inteira, de todo o planeta”
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SÃO CARLOS

média, 7 litros de agrotóxicos por ano! “Estão esterilizando uma camada do solo – uma camada inteira, de todo o planeta! A agrofloresta faz o oposto, traz vida para o solo por meio da matéria orgânica.”
Curioso que essa cultura emane de pessoas que vêm da psicologia, sociologia ou comunicação, entre outras áreas que pouco ou
nada têm a ver com o trabalho no campo – são os “novos rurais”,
perfil que se espalha pelo país. “Eu deveria ter feito Agronomia,
não Publicidade. Errei na escolha”, admite Fernando. Dos tempos
nas agências, restou o dom de síntese. “A permacultura propõe que
alinhemos os vários aspectos de uma casa, de um sítio, de qualquer
ambiente. Por exemplo, vai cair chuva neste telhado e eu posso
juntar essa água, então faz sentido que meu cultivo esteja num plano abaixo, já que posso mandar essa água para lá por gravidade.”
Dividindo quase tudo
João e seu fusca e Mariana
Machitte de Freitas, com a filha,
Maria Flor: melhor ser vizinho do
amigo do que amigo do vizinho

Cada morador constrói sua
casa como quer, mas sempre
em busca da ecoeficiência

Essa história começou em 2006, quando um grupo de estudantes de São Carlos preferiu morar num sítio, não numa república.
O projeto prosperou, ganhou propósitos, atraiu gente e acabou
se transformando na Ecovila Tibá, hoje um modelo de sustentabilidade que atrai estudantes e outros grupos para visitas guiadas. A parceria com o Sesc já resultou em encontros épicos, como
os de observação astronômica. Contatos imediatos, contudo, são
mais prováveis diante de plantas alimentícias não-convencionais, como ora-pro-nóbis, cubiu e ararutão. As técnicas construtivas também chamam a atenção. Há casas de madeira, adobe,
BTC (bloco de terra comprimida), tijolos usados, taipa e até em
contêiner, cada qual com diferentes soluções de ecoeficiência. O
esgoto é tratado com um sistema que envolve tanques com plantas filtrantes e anelídeos ávidos por resíduos. “A minhoca californiana come um sexto do peso dela por dia”, afirma Fernando.
O sítio tem ainda galpões de uso coletivo, um deles com ferramentas, máquinas e materiais diversos. “A gente divide quase
tudo”, diz João Camarero Filho, jornalista e paisagista, outro dos
moradores. Em outra grande estrutura, linda de madeira e barro,
acontecem reuniões, refeições, festas e bailados. Há instrumentos musicais sobre as mesas e largados nos sofás. Claro, às vezes
surge um conflito. Primeiro, esperam que os envolvidos resolvam
a questão sozinhos e, se não dá certo, entra outro como mediador. Se também não funcionar, convocam uma “reunião do coração”, com todos juntos. Fernando resume: “A gente quer ser vizinho do nosso amigo, não amigo do nosso vizinho”.
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► SÍTIO SÃO JOÃO / ESCOLA DA FLORESTA
TEXTO E FOTOS: OTÁVIO RODRIGUES

→ ESCOLADAFLORESTA.COM.BR

Escola diferente

Aqui as aulas apelam ao tato, à audição e à respiração
para sintonizar os visitantes com a natureza

Os Marchesins se mudaram para o Sítio São João
em 1972, quando a área chegava a 23 hectares, metade com lavoura de tomate. “Meu pai ainda desmatou para plantar outras coisas, depois entrou
com produção de leite, no fim precisou vender
parte das terras para pagar dívidas”, vai contando
Flávio Roberto, herdeiro e gestor da propriedade
– que ainda exibe atividades rurais típicas, como
agricultura e piscicultura, mas que, sob vários aspectos, não é mais a mesma.
Seu Vitório, o patriarca, teria dificuldade para
reconhecer o antigo lavrado, hoje coberto por árvores da Mata Atlântica e do cerrado, com trilhas de ar
fresco queridas por aves e macacos. O ribeirão Feijão, importante para o abastecimento de toda a região, cruza a floresta caudaloso e limpo, graças a jardins filtrantes utilizados no tratamento de esgotos.
Há placas indicativas e painéis com informações
em toda parte, maquetes que reproduzem proces-

sos da natureza, quiosques em lugares estratégicos
e até um mirante com 12 metros de altura. A despeito de sua vocação agronegocial, o Sítio São João hoje
é mais conhecido como um centro de educação ambiental, com nome e tudo: Escola da Floresta.
Um professor de 150 anos

Crianças e jovens de escolas públicas e privadas,
grupos de adultos e idosos, bem como pesquisadores, professores universitários e seus alunos, se
alternam em visitas e atividades por lá. Há roteiros temáticos, que despertam para a importância
da cobertura vegetal e da diversidade das espécies,
e também experiências sensoriais, que apelam ao
tato, à audição e mesmo à respiração para colocar os visitantes em fina sintonia com a natureza.
“No começo, a gente queria passar muito conteúdo, mas com o tempo entendeu que aula de biolo-
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O garoto Vito, com placas na trilha: passeios
com soluções criativas, repletas de surpresas
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► SÍTIO SÃO JOÃO / ESCOLA DA FLORESTA

gia todo mundo tem ou já teve”, comenta Andréia Nasser Figueiredo, bióloga e educadora ambiental, com mestrado e doutorado em
Ecologia, líder dos monitores da Escola da Floresta. “Nossa proposta puxa mais para a vivência, para a experiência única de estar aqui.”
Os passeios têm soluções criativas, repletas de surpresas. Uma
estrutura de quatro garrafões plásticos adaptados como vasos, cada
qual com um substrato diferente, mostra o que acontece com a água
quando submetida a esta ou àquela condição. Perto dali, a Trilha dos
Sentidos propõe aos visitantes ficarem descalços e, de olhos vendados, percorrerem seus provocantes doze metros de extensão: a passos de formiga e com ouvidos bem abertos, sentido as delicadas variações do piso, as texturas e os perfumes das ervas colocadas no
caminho, ninguém sai dali sem aprender alguma coisa – às vezes até
sobre si mesmo. Outra parada apresenta a fossa séptica biodigestora, pedra angular na reinvenção do Sítio e crucial para a pureza das
águas, além de referência para muitas outras propriedades que margeiam o ribeirão. Mais adiante, a “aula” é ministrada por um jequitibá-rosa de estimados 150 anos, testemunha viva do fausto cafeeiro e
dos extensos domínios do Conde de Pinhal na região.
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Flávio Roberto Marchesin e
algumas sementes que ilustram
a rica variedade das espécies
nativas do sítio: aulas na mata

Trabalho coletivo

Nada disso estava nos planos do administrador
de empresas Flávio Marchesin até 1999, quando a
passagem do gasoduto Bolívia-Brasil por ali o estimulou a salvar o ribeirão Feijão, já carente de matas ciliares, sujeito a contaminações e secas. Na
esteira de sua busca por ajuda e conhecimento
nas universidades, surgiriam parcerias importantes, como Embrapa, Universidade de São Carlos
(UFSCAR), Universidade de São Paulo (USP) e o
projeto Plantando Água, da ONG Iniciativa Verde,
responsável pelo plantio de mais de 40 mil árvores de 85 espécies. O viveiro do Sítio, uma das “salas” da Escola da Floresta, hoje produz 20 mil mudas diversas por ano, atendendo também a outras
propriedades da região. O próprio Flávio, ampliou
seus horizontes, formando-se em Gerenciamento Ambiental. “Seria impossível fazer tudo sozinho. São muitas pessoas, desde o início, ajudando
a gente com ideias e com esforço físico, mesmo.”
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CACO DE PAULA

Os biólogos Cadu e Camila e
uma de suas instalações inventivas:
“A casa do escritor na floresta”
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► ESCOLA DE BUSHCRAFT E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
POR CACO DE PAULA

→ ESCOLADEBUSHCRAFT.COM.BR

Inútil paisagem?

Um casal de cientistas abraça a missão
de reconectar pessoas à natureza

Em certos pontos do Noroeste paulista tudo o
que se vê até onde a vista alcança são extensas
plantações de cana. É uma das regiões do estado de São Paulo onde a floresta sofreu mais intensa fragmentação, com efeitos de pressão sobre ecossistemas e redução de biodiversidade. Os
trechos de floresta preservada, cada vez mais raros, destoam do entorno como um oásis no deserto. É um pequeno paraíso desses que abriga a
Escola de Bushcraft e Interpretação Ambiental,
no município de Penápolis, dedicada a promover
conhecimento para se viver na natureza. Junto a
uma trilha pontuada por árvores como Jaracatiá,
Angico, Sucupira, Aroeira-preta, Figueira e Copaíba fica a rústica casa da sede, à beira do córrego Retiro, cujas águas vão dar no Rio Tietê, por

essas bandas caudaloso e limpo. São apenas três
hectares, mas parece muito mais quando se caminha por ali observando os detalhes, percebendo
as formas de vida e aprendendo com o casal que
idealizou a escola. Ambos são biólogos. Ele, doutor em entomologia. Ela, em ecologia.
“Não é que o contato com a natureza seja
transformador. A ausência desse contato é que é”,
diz Camila Yumi Mandai. “Como espécie, nós passamos muito mais tempo ao longo de toda nossa
história em ambientes como este do que em ambientes como as cidades”. Camila e seu marido,
Carlos Eduardo Dias Sanhudo, o Cadu, decidiram
deixar a vida acadêmica e os trabalhos de consultoria científica para realizar um projeto que já tem
impacto nas vidas de muitas outras pessoas. O ter-
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► ESCOLA DE BUSHCRAFT E INTERPETAÇÃO AMBIENTAL

Cadu e visitantes no córrego Retiro: vivências
mateiras, atividades com caiaques e canoas

mo inglês bushcraft refere-se às habilidades da espécie humana úteis para a vida na natureza, como
produzir fogo de maneira primitiva ou construir
abrigos e ferramentas rudimentares. Sua prática
tem a ver com a capacidade de interpretar o meio
natural e, em essência, de reconhecer-se como
parte desse ambiente. “Pode ser que você nunca
precise fazer fogo batendo uma pedra na outra”,
diz Cadu, lembrando que o objetivo de suas aulas não é substituir isqueiros e fósforos. “O importante é você perceber qual a sua sensação ao fazer
fogo dessa maneira, uma habilidade que está ligada a um sentimento muito antigo”. Em menos de

dois anos de funcionamento, a escola recebeu visitantes de seis países, além dos brasileiros que se
inscrevem para suas vivências, em geral estudantes, professores e famílias.
“As pessoas viram algo diferente acontecendo
aqui e gostaram. Inclusive da paisagem, coisa para
a qual muitas vezes os moradores não dão importância, pois o mato e o rio estiveram sempre aí”, diz
Cadu. De fato, as vivências oferecidas pela escola —
em geral pagas, mas também acessíveis por modos
de economia qualitativa ou solidária como informa seu site — tem ênfase em aguçar percepções e
sentidos. Algumas condições do local ajudam nes-
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CACO DE PAULA

PENÁPOLIS

Na experiência de fazer fogo e preparar o próprio café
de maneira rústica, um exercício de autoconhecimento

Na trilha, a inspiração do escritor Henry David Thoreau
para uma existência conectada com a essência da vida

se treino. Não há sinal de celular, nem luz elétrica. À noite, quando o pequeno grupo está em torno
da fogueira, sem wi-fi, só resta às pessoas conversarem umas com as outras. Camilia e Cadu exploram sensações e experiências pouco usuais, como
construir uma casa à moda do povo africano massai ou transformar um antigo cupinzeiro em forno
— e nele preparar pizzas. Dizem que se não for divertido não tem graça.
Consideram a educação ambiental importante
mas propõem ir além das regras coletivas. “O avanço seria a interpretação ambiental. É o que levo
para mim como indivíduo e que me permite mu-

dar a mim mesmo antes de querer mudar o outro”,
diz Cadu. Nas vivências da escola exploram-se, por
exemplo, as paisagens sonoras. Observam-se os
sons das folhas ao vento, dos pássaros, insetos, peixes e crustáceos com equipamentos de alta sensibilidade. Ouvem-se frequências que podem ser muito
agradáveis e benéficas. Mas para que serve a paisagem, afinal? A mensagem geral da escola parece
nos dizer que os sentimentos são biodiversos, como
os modos de viver. E o que resta da paisagem ainda
biodiversa está aí para nos lembrar de não deixarmos que a monocultura ocupe tudo, seja em nosso
próprio espaço mental, seja até onde a vista alcança.
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► GRUPO CURARE
POR JULIANA AMATO

→ GRUPOCURARE.COM.BR

Sonho coletivo

Os jovens que plantam um novo mundo
com as sementes da permacultura

Um coletivo de estudantes tem liderado uma verdadeira revolução a fim de popularizar um sistema que une tecnologias ancestrais e atuais para
desenvolver assentamentos humanos sustentáveis. Criado por alunos da Unesp de Botucatu, o
Grupo Curare tem um grande sonho: democratizar a permacultura -- ou seja, uma “cultura permanente, que visa a criação de ambientes humanos sustentáveis, em equilíbrio e harmonia com a
natureza”. E o sonho é fazer isso tudo mesmo em
um contexto de difícil acesso a cursos e discussões sobre o assunto. “Queremos atingir o maior
número de pessoas, principalmente aquelas que
não têm condições financeiras”, diz o biólogo Guilherme Fernandes, 25 anos, que, apesar da pouca
idade, se divide entre o doutorado em Educação
para a Ciência e as atividades do coletivo.
O principal veículo para a difusão desse conhecimento é o Curso de Design em Permacultura, abreviado para a sigla em inglês PDC, uma
formação que se encontrava distante para a maior
parte da população da região. Com o apoio dos

professores Francisco Câmara e Luiz Bicudo, e
do arquiteto Tomaz Amaral Lotufo, do Sítio Beira Serra, propriedade vizinha responsável por
ações sustentáveis no entorno, o Curare realizou seu primeiro PDC em 2009, a um valor de 100
reais por participante - quantia irrelevante para
um curso de 9 dias, que dificilmente sai por menos de mil reais. “Realizamos nosso primeiro PDC
com 72 horas de carga horária e alojamento para
os participantes”, conta Viviane Vignato, 23 anos,
que ministra oficinas de cultivo de cogumelos comestíveis e reaproveitamento de resíduos.
O aspecto mobilizador da capacitação une
seus participantes a uma rede que pode ser descrita como um movimento global, articulado em torno
de valores que não se limitam à técnica agrícola. E,
assim como são muitas mãos para a ação, são muitas e complementares as mentes e vozes do coletivo.
“A ideia é aplicar a ética do cuidado com a terra, com as pessoas e com a partilha justa dentro do
design”, conta o biólogo e fotógrafo César Trevelin,
29 anos. “Queremos abrir espaço para o homem vi-
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ver de forma mais permanente”, sintetiza Rafael
Guerreiro, 27 anos, biólogo e professor da rede pública. “Fiz o curso em 2011 e me encantei. Assim que
pude, me envolvi com a parte educacional do projeto, suas oficinas e com a produção de alimentos”.
Após fortalecer sua identidade em 2011, o
grupo passou a oferecer oficinas práticas, visitas guiadas em permacultura no Sítio Beira Serra e demais ações em organizações que compartilham dos mesmos ideais. “Fazemos parcerias
com locais que dialogam com o que acreditamos”,
conta Guerreiro. Um deles foi a Casa Diarts, centro de acolhida para dependentes químicos e pessoas em situação de rua, que, até agora, já recebeu
quatro cursos ministrados pelo Curare. “A Diarts
é diferente das demais casas de reabilitação. Em
primeiro lugar, o portão está sempre aberto para
quem quiser procurar ajuda, assim como para
quem quiser sair. Além disso, não há tratamento

com medicamentos, nem religião envolvida”, explica Miguel Azevedo, 26 anos, estudante de Agronomia e membro mais recente do grupo.
A pedido da ONG Arcah, o coletivo desenvolveu um projeto de Design Permacultural para a
implantação de uma fazenda terapêutica autossustentável, também voltada à recuperação de
pessoas com dependência química e em situação
de rua. O biólogo e doutorando André Fossaluza,
32 anos, foi um dos primeiros membros do projeto. “É muito gratificante ver pessoas trabalhando com aquilo que gostam, que fizeram cursos
com a gente e estão atuando na área”, sintetiza
ele, que também é agente de Educação Ambiental do SESC Jundiaí. “Mas o mais importante do
coletivo é o afeto, os laços de carinho e amizade que temos um com o outro. É uma cola muito
forte para se conseguir manter um grupo funcionando por tanto tempo”.

RAQUEL DE ARRUDA SANTOS

Tamy Reis Fregonesi durante o Curso de Design em Permacultura:
aula sobre a importância dos seres vivos que residem no solo
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► GRUPO CURARE
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Atividade durante um PDC: mão na massa,
pés no barro e ideais compartilhados
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► PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO DAAE
TEXTO E FOTOS: ANGÉLICA QUEIROZ

→ DAAEARARAQUARA.COM.BR

No ciclo das águas

O espaço educador que amplia
consciência e multiplica conhecimentos

“Que rios existem na sua cidade? Eles são suficientes para abastecer toda a população? Como é feito
o tratamento? E para onde vai a água do esgoto?” É
partindo dessas questões que a gerente de gestão
ambiental do Departamento Autônomo de Água e
Esgotos (DAAE) de Araraquara, Simone Oliveira,
estrutura as ações do programa de educação ambiental coordenado pela autarquia. “A gente acredita que é começando por essas respostas, e partindo do local, que se chega a uma consciência
mais ampla. Quando eu entendo que preciso cuidar da água que recebo, começo a pensar também
no meio ambiente como um todo. Afinal, está tudo
interligado.” Essa abordagem enfatiza um dado da
realidade que, apesar de óbvio, é muitas vezes esquecido: sem a natureza não haveria sociedade.
Dependemos da natureza para viver. E criamos
impacto sobre a natureza a cada escolha que fa-

zemos em nosso cotidiano. Temos com a natureza
uma relação de interdependência.
A cidade está localizada sobre o Aquífero Guarani. A gente aprende na escola, mas não custa lembrar:
trata-se de um dos maiores aquíferos do mundo, que
se estende desde o Mato Grosso até a Argentina, passando pelo Paraguai e Uruguai. Por conta da localização privilegiada, Araraquara tem mais de 50% da
água do abastecimento vindo desses poços profundos. No gibi criado pelo DAAE para explicar essas
questões aos pequenos, o personagem Daaezinho
aparece dizendo: “É um reservatório enorme, mas
foram necessários 150 milhões de anos para formar
as rochas… E a renovação das águas da região pode
levar de 500 a 5 mil anos. Então, é preciso usar com
consciência”. As crianças adoram e aprendem, garante Simone Oliveira. “Foi um jeito que a gente encontrou para despertar o interesse delas.”
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Desde o início dos anos 2000, o Departamento promove formação de professores e agentes
do município e recebe visitas de escolas, projetos sociais, empresas e associações de bairro.
“Pelo menos 20 mil pessoas já participaram de
alguma dessas atividades. As ideias foram surgindo aos poucos e amadurecendo”, diz Simone, que acompanha as ações há 18 anos. “Tem
que ter muita diplomacia para tratar desses assuntos, para não ficar sendo o chato ou ser rotulado como ‘a galera do verde’...”
Cardápio de atividades

Sempre que possível, para não ficar só em palestra, acontece um passeio na trilha, uma dinâmica ou outros tipos de encontro, quase sempre em
parceria com a Prefeitura, com ONGs, escolas ou
empresas. “Existe um cardápio de atividades que

a gente sempre manda para as instituições. Educação ambiental não pode ser algo pontual, precisa ter continuidade.”
Um parque está sendo reformado para abrigar a sede do Centro de Educação Ambiental. Por enquanto, as atividades acontecem no
que o DAAE chama de Espaços Educadores: estações de tratamento de água e esgoto, locais de
captação e córregos. “A gente vai contando as
histórias pitorescas e aproveita para trazer informações complementares. O prédio onde está
instalada a estação de tratamento, por exemplo,
é de 1945… Dá para abordar a memória, o pertencimento, o que mudou de lá para cá.” Também
acontecem ações em escolas e na rua. “Há bairros
em que é muito recorrente a obstrução da rede de
esgoto. Então, a gente conversa com as escolas do
entorno, faz um trabalho sistemático naquele local. O problema diminui.”

Grupo de estudantes no prédio do DAAE, erguido na década de
1940 e um dos mais antigos da cidade: memória e pertencimento
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► PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO DAAE

Bem viver para todos

Valter Teodoro, coordenador da Unidade de Educação
Ambiental, costuma estar à frente das visitas. “Respondo muitas, muitas perguntas.” Para ele, é gratificante poder colaborar na formação de uma nova geração, com
novos conceitos, um público especial que sabe que a natureza não é propriedade do ser humano, mas que o humano também faz parte dela. Nesse diálogo os visitantes
têm oportunidade de ampliar sua consciência sobre sustentabilidade. Contemplam a noção de bem viver, proposta de relação harmoniosa entre humanos e natureza,
na qual a solidariedade e a cooperação se opõem ao individualismo e à competição. Imaginar o que é bem viver
é imaginar futuros possíveis, nos quais a prosperidade
não depende necessariamente de crescimento econômico. Futuros plurais, que não se fecham a um padrão
de qualidade de vida a perseguir, mas, ao contrário, se
abrem à diversidade de distintos padrões culturais com
os quais aprender. Conhecer melhor o ciclo da água e sua
relação com a sociedade ajuda a entender melhor o conceito de bem comum. E de compromisso de longo prazo,
pois a ideia de bem comum não vale só para o presente,
já que a natureza deve ser protegida também para as futuras gerações. “Acho que as crianças usam o que aprendem aqui para corrigir os pais quando chegam em casa.
Elas entendem que o meio ambiente precisa ser bem cuidado para todo mundo ter qualidade de vida. Eu acredito numa mudança de postura.”
Segundo Valter Teodoro, devagar, mas com continuidade, as ações têm trazido resultados. E Araraquara já se
destaca entre outras cidades da região. “Temos bolsões
de entulho, duas estações de tratamento de esgoto, coleta seletiva, campanhas anuais de combate às queimadas urbanas e ao descarte irregular de resíduos. Eu vejo
tudo isso como um exemplo.” Para ele o maior desafio
ainda é a diminuição do consumo – não só de água, mas
de todos os bens da natureza. “São os 7 R’s: reduzir, reciclar, reaproveitar, recusar, repensar, recuperar e reparar.”
Com paciência e entusiasmo, Valter Teodoro explica às
crianças o passo-a-passo do tratamento de água e esgoto
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► PROJETO ARVOREAR
TEXTO E FOTOS: ANGÉLICA QUEIROZ

→ CATANDUVA.SP.GOV.BR

Por um pouco
mais de sombra

Como plantar e regar uma ideia
que só traz benefícios à comunidade

No dia marcado, dona Irene até acordou mais
cedo. E passou batom, pintou as unhas. A filha e
os netos fizeram questão de estar presentes – tem
café reforçado para todos na varanda. Logo aparece a equipe do projeto Arvorear, iniciativa do Centro de Educação Ambiental Professor Paschoal
Roberto Turatto (CEA), vinculado à Secretaria de
Meio Ambiente e Agricultura de Catanduva. E todos juntos, então, se dedicam à tarefa combinada
– algo simples, mas de grande importância para a
família e para toda a cidade: o plantio de três árvores na calçada da casa.
Catanduva sofre com altas temperaturas o
ano todo. Dados apontam que a área urbana tem
uma cobertura arbórea de 17%, contra 43% de asfalto. São cerca de 18 mil árvores na cidade, quando
o ideal seria ter, pelo menos, 54 mil. E contrariando a lógica, chegam à prefeitura mais pedidos para
corte do que para plantio. A calçada de dona Irene,
por exemplo, tinha árvores até o ano passado. Como
não eram de espécie apropriada, cresceram demais,
estavam arrebentando o passeio, tiveram de ser re-

tiradas. Isso não apenas solapou um tanto do verde
e do frescor da cidade, como também acabou com
a tradição dos cafés matinais na varanda da vovó
– ora, aquela sombra era uma das delícias da casa.
Valorizando o imóvel

O clima de festa com a chegada das três mudas de
árvore-samambaia à calçada dessa família simboliza bem os propósitos do Arvorear, em especial o
engajamento da comunidade e a união no cuidado com as árvores. A equipe do CEA é “guerrilheira”, bate de porta em porta, apresenta o projeto, explica aos moradores a importância da arborização
para a cidade, para todos e para cada um. É um pessoal preparado para o mais comum dos argumentos contra as árvores – a queda das folhas. “Enfatizamos que árvore não é sujeira, que a folha que
cai pode ser colocada junto ao tronco e virar adubo
natural”, conta Roseli Fregúlia, técnica ambiental
à frente do Arvorear. Tem dado certo. Desde 2009,
quando o projeto começou, pelo menos 2,5 mil mu-
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das foram plantadas e vêm sendo zeladas, como têm de ser. “As árvores encantam os olhares, colaboram para reduzir a temperatura, a poluição sonora, ajudam a manter a regularidade das chuvas – e ainda podem valorizar o imóvel!”
Roseli tem terra sob as unhas. Além do trabalho de conscientização, ela ajuda com desenvoltura no plantio. “Faço questão de acompanhar. É legal, porque
assim ando muito pela cidade e posso ver as árvores crescendo.” Existe uma
preocupação, também, com a diversificação das espécies plantadas – e até nisso os moradores participam, podendo escolher em um vasto catálogo a árvore
preferida e mais adequada. Os benefícios aí envolvidos, conforme a especialista, vão bem além da sombra. “Há estudos mostrando que, quem mora em uma
rua arborizada, tem menor risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes.”
Parceria com a sociedade

Para o secretário de Meio Ambiente de Catanduva, Carlos Alberto Calixto, consultar as pessoas e envolvê-las no projeto é um diferencial importante. “Temos uma
demanda, mas percebemos que fazer uma lei não resolve. Uma árvore precisa
ser cuidada, regada e podada ou pode acabar gerando transtornos à vizinhança e
ao município – o contrário do que a gente quer. A sociedade tem de ser parceira.”
Na sede do Centro de Educação Ambiental, grupos de escolas, projetos
sociais e demais visitantes são recebidos em visitas monitoradas, nas quais
aprendem sobre a história do rio São Domingos, que atravessa a cidade, experimentam o Jardim das Sensações, repleto de plantas medicinais e especiarias,
e optam entre visitar o Viveiro ou o Zoo. A importância da cobertura arbórea e
a proposta do Arvorear são sempre trazidos às conversas. “É um ciclo que não
acaba”, afirma o secretário, já antecipando os próximos planos: identificar os
bairros menos verdes da cidade. ”A densidade arbórea do município já é muito maior hoje. Precisamos aumentar, claro, e estamos caminhando para isso.”

Projeto Arvorear em
ação: três mudas de
árvore-samambaia
para garantir sombra ao
alpendre de dona Irene
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► SITIO BEIRA SERRA
TEXTO E FOTO: JULIANA AMATO

→ FACEBOOK.COM/SITIOBEIRASERRA

Ecossistema familiar

Fonte de inspiração para ética e design, o grande
cultivo desse sítio é a busca da felicidade

Situada em uma das cuestas mais famosas do Brasil, a cidade de Botucatu é conhecida pelas paisagens deslumbrantes e por abrigar parte do aquífero
Guarani, o maior reservatório subterrâneo de água
doce do planeta. E é por entre montes e cachoeiras
dessa terra privilegiada do interior paulista que se
encontra o Sítio Beira Serra, espaço onde a natureza é fonte de inspiração para atividades e métodos
de produção pautados na ética e no design.
Parte de um polo pioneiro da agricultura biodinâmica, o sítio apresenta à comunidade a possibilidade de um futuro sustentável por meio de
atividades socioeducativas, cursos, oficinas e turismo pedagógico. “Em 2009 organizamos o nosso primeiro Curso de Design em Permacultura
(PCD), com duração de 10 dias”, explica um dos
idealizadores Lucas Lotufo Brandt, 37 anos, sobre o treinamento que se tornou um veículo para
sistemas sustentáveis em todo o mundo. Apesar
da alta demanda, as atividades não são o foco do
local. “Queremos ser um espaço de realização humana e profissional, mas, antes de tudo, um lugar para se viver bem”, define o arquiteto e pro-

dutor, nas horas vagas, de geleias e molhos feitos
com o excedente das frutas locais.
A história da propriedade começa com Zenon
Lotufo, patriarca da família que, ao longo das gerações, passou a incorporar conceitos para fortalecer
a agricultura familiar, a agroecologia e a permacultura. “Começamos fazendo experiências e conversando com os mais velhos”, conta Lucas, que ainda
pequeno, construía casinhas, barracas e casas em árvores. “É engraçado como a brincadeira de criança
se tornou brincadeira de adulto”, observa. Com avô,
tio e primos arquitetos, a construção sempre fez parte de seu DNA. “Mais tarde descobri que o sobrenome Lotufo vem de ‘a pedra’, da época em que os sobrenomes indicavam a profissão das pessoas. Acho
que foi por isso que eu me apaixonei pelo tema”.
As interpretações da família sobre a permacultura podem ser admiradas nas estruturas espalhadas pelo sítio. Produzidas com materiais locais,
algumas casas usam lenha para aquecer a água. Outras tratam o esgoto doméstico com bananeiras,
ainda que o banheiro seco, com vista privilegiada,
seja uma alternativa ecológica. A iluminação natu-

64
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 64

6/6/19 09:36

BOTUCATU

ral é acentuada ora por garrafas de vidro, ora por vidros reutilizados de ônibus.
As formas diversas dos telhados também chamam a atenção. Alguns têm claraboias para garantir a luminosidade. Outros asseguram a temperatura e a captação da água da chuva, reaproveitada para irrigação e limpeza, como é o caso da
casa com cobertura verde.
Há casas feitas com adobe e superadobe, versões mais modernas da taipa
de pilão. Outras, de pau-a-pique. No entanto, uma construção inusitada atiça a
curiosidade dos visitantes. Inspirada nos grandes construtores do mundo dos
insetos, a moradia foi produzida com a massa extraída de cupinzeiros. “Na época, víamos os cupins como um problema. Até percebermos que essa poderia ser
a resposta para o que estávamos procurando”, afirma Lucas.

Juntos, adobe, taipa
de mão e superadobe
dão corpo à construção

Outra característica da casa é a pintura das paredes, feita à base de polvilho.
“No dia da pintura, conversamos com os pintores sobre o preço das tintas convencionais, seus compostos tóxicos, e como tudo isso está ligado à aposentadoria precoce desses profissionais”, diz Tomaz Brandt, morador da casa, que
aproveitou a sobra da matéria-prima para preparar pães de queijo – batizados
carinhosamente de “pães de tinta” pelo grupo. “Não queremos ficar ricos, nem
sermos super-heróis para a cidade”, ressalta Lucas. “Nosso objetivo é ser feliz,
estar com a família e viver no amor”.
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Marília, Karine, Manuela, Luiz, Cristiano com
Maria Flor e Genaro: o grupo de amigos que
virou família aos pés do jatobá que batiza o sítio

66
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 66

6/6/19 09:36

► SÍTIO RECANTO JATOBÁ
TEXTO E FOTOS:JULIA FABRI

→ KARINEFALEIROS@YAHOO.COM.BR

Uma nova comunidade

Sítio Recanto Jatobá é lar de cinco famílias
que compartilham experiências sustentáveis

Em 2016, os paulistanos Luiz Henrique Simões e
Manuela Silva encontraram um sítio à venda no
município de São Pedro, interior de São Paulo. O
desejo de adquirir uma propriedade rural era grande, mas faltava dinheiro. Quando quatro casais de
amigos souberam do espaço encontrado pelos dois
e demonstraram o mesmo interesse pela oportunidade de morar no campo, o objetivo começou a
adquirir contornos de realidade. Assim, do sonho
compartilhado entre cinco famílias de viver em um
ambiente mais sustentável e em contato com a natureza, nasceu a ideia de transformar o Sítio Recanto Jatobá em uma ecovila.
O grupo, formado por dez adultos e cinco
crianças, vivencia um processo intenso de transição da realidade urbana para a rural. Luiz e Manuela, primeiro casal a se instalar na propriedade, levantaram uma casa atentos à redução do impacto
ambiental: reutilizaram materiais de demolição,

aproveitaram a areia do próprio terreno e investiram em banheiros secos. Já Marília, Cristiano e a
pequena Maria Flor, de dois anos, moram em um
container reaproveitado. “Maria Flor cresce absorvendo uma noção de comunidade que foge dos padrões convencionais. Ela vive entre galinhas, cachorros, porco, árvores como o Jatobá e pessoas
bastante diversas que contribuem para seu desenvolvimento. Trabalho como professora de português em Piracicaba e sei que aqui minha filha está
segura mesmo quando não estou presente”, diz
Marília. Outras duas casas estão sendo erguidas e
devem receber famílias em 2019: Genaro Polachini
planeja a mudança junto com sua esposa e filhinha
para os próximos meses, enquanto Karine Faleiros
e sua companheira também estão ansiosas para se
instalar em breve na nova moradia. A última casa
do espaço, que receberá dois adultos e três crianças, ainda está em fase de planejamento.
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► SÍTIO RECANTO JATOBÁ

O terreno do Sítio totaliza 6,5 hectares. Cada família dispõe de 0,5 hectares de área particular, além
do espaço comum compartilhado, e tem sua própria
fonte de renda. Luiz, biólogo, e Manuela, formada
em ciência dos alimentos, cuidam da horta e do pomar e vendem frutas e hortaliças em redes de consumo solidário, mas o que é cultivado no local pode
ser consumido por todos. Genaro, Cristiano e Karine
trabalham com educação ambiental e avaliam a possibilidade de promover no Sítio encontros e cursos
para compartilhar experiências sustentáveis, destacando iniciativas como permacultura, coleta de água
da chuva, agrofloresta, agroecologia e bioconstrução. Assim, cada morador contribui com seu conhecimento técnico e prático para a construção de uma
comunidade colaborativa.
O Sítio, sem portões ou muros, convida ao estilo de vida desacelerado e contemplativo. Para Karine, o aprendizado que novas formas de se relacionar
com recursos naturais, alimentos, tempo, dinheiro,
trabalho, consumo e pessoas representa é valioso, e
permite ressignificar conceitos: “O Sítio é um espaço
em construção tanto estrutural quanto emocional.
Vivemos um movimento de resgate dos valores que
alimentam nossos sonhos. Não vamos nos isolar socialmente ou politicamente, mas sim descobrir novos caminhos que nos permitam contribuir para uma
transformação social e ambiental”, propõe.

No terreno sem muros, moradores
compartilham horta, pomar e sonhos
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► MATA DE SANTA GENEBRA
TEXTO E FOTOS; ANGÉLICA QUEIROZ

→ FJPOSANTAGENEBRA.SP.GOV.BR

A mata que ensina
o amor à natureza

Uma floresta que funciona como laboratório
vivo – e bem no meio da metrópole

Se já não é fácil encontrar ruas arborizadas e praças nos centros urbanos, o que dizer de uma floresta? Pois em Campinas, terceira cidade mais populosa do Estado, há uma área de 2,5 milhões de
metros quadrados de mata atlântica. É o mesmo
que 251 campos de futebol, só que no lugar de grama e cal há 659 espécies vegetais, entre elas tesouros como o Jequitibá-rosa, a Peroba-comum e o
Jatobá; e em vez de atletas e trio de arbitragem, o
jogo tem jaguatiricas, bandos de bugios, macacos-prego, muitos roedores, anfíbios, répteis, borboletas, mais de cem espécies de aves de todas as cores
e cantos – até onças pardas usam esse rico ecossistema como corredor ou refúgio para as ninhadas.
Tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT), reconhecida
como Patrimônio Natural do Município e Área de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE), a Mata de
Santa Genebra foi aberta à comunidade em 1977,
ampliando sua generosa contribuição para além
das pesquisas científicas e acadêmicas. Ao longo
desses anos, a Fundação José Pedro de Oliveira,
responsável pela administração em gestão com-

partilhada com o Instituto Chico Mendes para a
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vem
buscando estimular a visitação e as atividades
educativas e, assim, ressignificar a relação das pessoas com a natureza. Afinal, já é bem conhecida a
importância de reconstituir a relação dos humanos com as áreas verdes, com efeitos benéficos tanto para o indivíduo quanto para o fortalecimento
do vínculo social. “A gente acredita que a conservação da Mata passa por ela ser querida e valorizada”, diz Cristiano Krepsky, educador ambiental e
biólogo da instituição. “Nosso interesse é que mais
e mais pessoas possam conhecê-la.”
Voando com as borboletas

É frequente a presença de escolas, entidades assistencialistas, grupos de escoteiros e desbravadores, pessoal da terceira idade e mesmo de empresas. Os roteiros são pensados para cada tipo de
público, com apresentações dinâmicas, caminhadas nas trilhas e piquenique sob as árvores. Há
passeios monitorados diurnos, uma vez por mês,
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e noturnos, a cada dois meses – e estes incluem
narrativas de lendas locais. Algumas ações surgiram de demandas da própria comunidade, como
as turmas de fotografia da natureza e de observação de aves. Há também o Ecoférias, um curso de
férias para crianças de 7 a 12 anos, com dinâmicas
e atividades lúdicas que buscam não apenas informar, mas garantir que todos tenham boas lembranças do contato com a floresta e se inspirem na
busca de um mundo mais sustentável e equilibrado. Todos se encantam com o borboletário, que
permite um contato muito próximo e interativo
com esses insetos graciosos e, também, importantes para a diversidade – algo que logo se aprende
estando ali. Outro atrativo é a Feira da Mata (Feirata), que reúne música, praça de alimentação,
barracas de artesanato e produtos orgânicos para
celebrar datas como o aniversário da Fundação, o
Dia da Mata Atlântica ou o Dia da Árvore.
A soma de esforços entre vários atores sociais
agindo de forma conjunta muitas vezes tem potencial de multiplicação. Além do pessoal da instituição, há vários profissionais voluntários atuando e parcerias importantes para tornar tudo
possível. O Sesc Campinas participa na formação
da equipe, bem como fomenta e viabiliza a visita
de grupos os mais variados. A proximidade com
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
é outro aspecto interessante, já que incrementa a
presença de pesquisadores e estudantes, que ali

contam com um laboratório-vivo para suas observações e experiências. Uma das iniciativas bacanas promovidas pela Fundação junto à Universidade é o trote solidário, que no lugar de recepções
violentas, investe numa cultura de valores e apresenta a Mata de Santa Genebra aos novos alunos.

O biólogo e educador ambiental Cristiano
Krepsky conduz o passeio pela mata...

... onde também acontece o trote solidário
dos alunos de uma universidade vizinha

O segredo da floresta em pé

Até o início do século 20, a área hoje conhecida
como Mata de Santa Genebra pertencia ao barão
Geraldo Ribeiro de Sousa Resende, tido como um
dos maiores cafeicultores de sua época e figura
de destaque na história de Campinas – não por
acaso, dá nome ao bairro onde fica a Mata: Barão
Geraldo. Mais tarde, atolada em dívidas, a imensa fazenda foi leiloada, dividida, e aqueles 251
hectares passaram às mãos de José Pedro de Oliveira e sua família, que simplesmente deixaram
a floresta em pé, quase intacta. Após a morte do
patriarca, a viúva Jandyra Pamplona de Oliveira houve por bem ceder a propriedade ao município, mas fez isso de maneira astuta, exigindo proteção à preciosa porção de mata atlântica
ou, caso contrário, a tomaria de volta. Dizendo
de outro jeito, dona Jandyra doou apenas a sombra das árvores. “Isso garantiu a conservação da
área por bastante tempo, até que fosse declarada
Área de Relevante Interesse Ecológico”, explica
Cristiano Krepsky.
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► INSTITUTO TERRA VIVA
TEXTO E FOTOS: CACO DE PAULA

→ FACEBOOK.COM/TERRAVIVAAGROECOLOGIA
ARMAZEMTERRAVIVA.ORG.BR

Caminho da roça

Um fio de consciência e solidariedade liga
a colheita agroecológica ao seu consumo

Prato clássico da cozinha brasileira, o escondidinho de carne seca tem uma receita genérica bem
conhecida. Leva a proteína que lhe dá nome envolta em purê de mandioca, com temperos variados. O modo de preparo é diversificado de acordo
com quem pilota o fogão. No Mocotó, restaurante da Zona Norte da capital paulista várias vezes
premiado entre os melhores do mundo, o escondidinho é assado e leva ingredientes especialmente
escolhidos pelo chef Rodrigo Oliveira. Entre eles,
mandioca orgânica, descascada e embalada a vácuo lá na roça. Apenas dois fornecedores lhe entregam esse produto. Um deles é o Instituto Terra
Viva, organização não governamental responsável por fazer chegar ao consumidor alimentos de
cultivo agroecológico colhidos em assentamentos da reforma agrária na região de Sorocaba. O
chef Rodrigo acredita que é seu papel reaprender

a se relacionar com produtos e com produtores e
que também os clientes podem ter mais consciência da origem dos alimentos que chegam à sua
mesa. “O restaurante tem uma possibilidade muito grande de espalhar a mensagem”, diz.
A mensagem, num certo sentido, é o próprio
alimento e o que ele representa. Afinal, escolher
o que comemos, principalmente quando sabemos
de onde vem essa comida, é também um ato político. “Nosso propósito é fortalecer o desenvolvimento da transição agroecológica da região”, diz
o economista e educador Caio Rennó José, que
dirige o Terra Viva. “Queremos que mais agricultores se convençam, entendam e assimilem a necessidade de adotar o manejo sustentável, permacultural, que preserva as estruturas do planeta”.
Isso só acontece quando a produção consciente
gera renda no campo. Como produtos, os orgâ-
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O economista e educador Caio Rennó: agroecologia
como resposta a problemas sociais contemporâneos

nicos precisam de acesso aos mercados e logística de distribuição. Foi essa tarefa que o Terra
Viva abraçou em 2016 ao fim de uma bem-sucedida parceria de desenvolvimento socioambiental que levou o Programa Plantando Águas a dezenas de famílias de agricultores.
Logística, esforço e engajamento

O trabalho, iniciado de maneira um tanto heroica
por Caio e mais duas pessoas incluía o transporte,
na caçamba de uma pequena camionete emprestada, dos produtos de 12 famílias de agricultores
até São Paulo, a 100 quilômetros de distância. O
único comprador, ou melhor, parceiro da rede de
economia solidária, era o Instituto Chão, na Vila
Madalena. Hoje, depois de três anos, muitas multas na estrada e um ir-e-vir cheio de aprendiza-

dos, o Terra Viva tem oito pessoas na equipe que
orienta a produção no campo, coleta e distribui
verduras, frutas e legumes cultivadas por 60 famílias. Em sua maioria de sítios no eixo Iperó-Piedade. Mas também recebe vegetais de Capão Bonito, Paranapanema, Itapetininga, Tatuí e Boituva.
O lugar da camionete foi tomado por um caminhão da Coprir, Cooperativa de Produtores Rurais de Ipanema e Região, organizada no Assentamento Fazenda Ipanema. A logística continua
exigindo esforço e engajamento. E ainda não deu
para investir na refrigeração do veículo. Mas agora, além de descarregar no Instituto Chão e no Mocotó, também faz entregas no Instituto Feira Livre,
no Centro; em um ponto de economia solidária, no
Butantã; e nos restaurantes Easy Orgânicos, Comida Sustentável e Canto do Saci, na Zona Oeste. Já é
um bom avanço. Os agricultores produzem renda
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► INSTITUTO TERRA VIVA

A turma do Terra Viva, em Sorocaba
(acima), transporta produtos de 60
agricultores familiares até pontos
de venda de orgânicos, como o
Instituto Chão, na Vila Madalena,
em São Paulo: ação em rede
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e até investem em certificação. Mais do que pontos de venda, Caio vê esses
locais como nodos de uma rede de consciência e solidariedade que sustentam e são sustentados pela produção agroecológica. Uma rede que engloba desde o agricultor até as quitandas, restaurantes e seus clientes, todos
capazes de mudar o curso da história através de suas escolhas. “A agroecologia traz muitas respostas a problemas contemporâneos, como a falta de
tolerância, de empatia, de noção de justiça, de respeito à diversidade”, diz.
“E isso tudo se envolve com o lugar aonde a gente pisa, com o que a gente
come, com a forma como a gente olha o outro”.
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O professor Fernando Silveira Franco,
em meio a um sistema agroflorestal
do campus da UFSCAR em Sorocaba:
“Agroecologia é um movimento social,
uma ciência e uma prática”
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► NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APÊTÊ CAAPUÃ
TEXTO E FOTOS: CACO DE PAULA

→ APETECAAPUA.WORDPRESS.COM

O solo fértil da
universidade pública

Plantios e colheitas de uma iniciativa que une
ciência e prática num movimento de mudança social

Uma breve história ajuda a entender princípios
fundamentais de agroecologia. O cenário é uma
área de transição entre dois biomas brasileiros.
Em determinado ponto a paisagem mais aberta e
árida do Cerrado é interrompida por uma exuberante ilha de floresta amazônica, com sua infinita
variedade de tons de verde. Quando os primeiros
pesquisadores chegam à região, notam a grande diversidade de espécies vegetais nesses fragmentos, mas ainda acreditam tratar-se de floresta
natural. À medida que a pesquisa avança, descobrem que a organização espacial em que crescem
as mais de cem espécies ali encontradas é resultado do engenho humano. No caso desse estudo, resultado da cultura do povo caiapó e de seu modo
inteligente de manejar a floresta amazônica. Conhecem bem as mudas e sementes das árvores e
arbustos que plantam para sua alimentação, medicina, pinturas, rituais e atração de caça. Para
que a floresta produza tudo isso é preciso saber

quais espécies plantar na base, à sombra, quais
podem ser cultivadas mais ao sol, quais devem ficar no topo do dossel. Devem-se conhecer também as condições de crescimento das plantas. Os
conceitos de estratificação da floresta e da dinâmica de sucessão de espécies — princípios básicos da moderna engenharia agroflorestal — há
muito fazem parte dos saberes e fazeres caiapós.
O nome que dão para essa ilha de floresta é apêtê.
Espaços de resistência

Fica sabendo disso e de muito mais quem conversa com Fernando Silveira Franco, professor dos
cursos de engenharia florestal e biologia e de pós-graduação em agroecologia e sustentabilidade na
gestão ambiental na Universidade Federal de São
Carlos, Campus de Sorocaba (UFSCAR/Sorocaba).
Apêtê, já aprendemos, é a ilha de floresta. Caapuã
pode ser traduzido como “ser da floresta”. As pala-
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► NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APÊTÊ CAAPUÃ

vras evocam ainda outros conceitos muito caros
à agroecologia: o conhecimento local e a diversidade, princípios tão desprezados no processo de
implantação do modelo de negócio da agricultura
química e da silvicultura convencional. “Os núcleos de agroecologia são espaços de resistência e de
proposta de mudança no sistema de produção de
alimentos”, explica Fernando. “Para nós, a agroecologia é simultaneamente um movimento social,
uma ciência e uma prática”.
Sem feminismo não há agroecologia

Criado em 2009 a partir de um movimento coletivo de estudantes, o núcleo chega aos dez anos com
muitas realizações, a começar pela formação de
profissionais com maior espírito crítico e a difusão
da agricultura orgânica e biodinâmica através de
feiras regulares e da formação de CSAs (comunidades que sustentam a agricultura) na região de Sorocaba. Uma de suas conquistas mais significativas é a formação de 44 agricultoras e agricultores
que se tornaram engenheiros agrônomos graças ao
Programa Nacional de Reforma Agrária (Pronera),
política pública implantada durante os governos

do presidente Lula e que vem sendo drasticamente desmontada desde 2016. Entre os alunos dos assentamentos — em sua maioria mulheres — que
estudaram sete anos para obter a graduação, há belos exemplos de produção agroecológica e de difusão de conhecimentos (leia sobre o Sítio Mãe Terra na página 80). “É preciso mudar as formas de
relação entre os seres humanos e o ambiente. E a
presença predominantemente feminina nos cursos de biologia, agronomia e engenharia florestal
é um dos sinais de que as questões de gênero são
fundamentais nessa mudança”, explica Fernando.
“É por isso se diz que sem feminismo não há agroecologia.” A simples ideia de que é possível e necessário incluir saberes e demandas de grupos tão
ligados à terra, como povos indígenas e assentados da reforma agrária, mostra que, mais do que
funcionar como mais um elo na cadeia do agronegócio químico, a universidade pública pode e
deve ser um agente de mudança no movimento
social de transição para a agroecologia. Diz o professor: “Os mais de 200 núcleos de agroecologia
existentes no Brasil são espaços de resilência e de
resistência da juventude à sombra de destruição
que paira sobre o Brasil”.

Coleóptero conhecido como
“vaquinha” alimenta-se de Crotalaria
juncea, espécie usada na adubação
verde: vida sem agrotóxicos
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► SÍTIO MÃE TERRA
TEXTO E FOTOS: CACO DE PAULA

→ FACEBOOK.COM/SITIOMAETERRAIPERO

Campo de mudanças

Lições para o presente e para o futuro
em um assentamento da reforma agrária

O sabor intenso e doce do milho orgânico no café
da manhã do Sítio Mãe Terra é uma daquelas experiências sensoriais que se guardam com carinho na memória. Com grãos multicoloridos e formatos diversos, as espigas nascidas de sementes
crioulas simbolizam bem o espírito do sítio e das
pessoas que vivem ali: resistência, resiliência e
vida livre de agrotóxicos. O Mãe Terra fica no município de Iperó, região metropolitana de Sorocaba. É um dos 31 lotes do Assentamento Horto
Bela Vista, nascido de um acampamento de agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no final de 1996. Em 1999 as
famílias se estabeleceram com contrato de concessão de uso da terra por 10 anos, como garante a Constituição Federal. Depois receberam título de domínio. Área verdejante em região de solo
exaurido por pecuária e eucalipto, o sítio já seria
notável por sua história de regeneração ambien-

tal e produção orgânica. Mais do que isso, funciona como inspiradora escola de agrofloresta. Saberes de gente criada na roça — como é o caso de
Maria Rodrigues e de seu marido William Silva de
Almeida — somam-se a teorias e práticas de agricultura biodinâmica e, ainda, aos sete anos em
que ambos cursaram Agronomia na Universidade Federal de São Carlos. Iniciado em 2008, graças a uma política pública de apoio à formação de
nível superior para assentados da reforma agrária, o curso teve ênfase em Agroecologia e Sistemas Rurais Sustentáveis.
“Quando a gente se alimenta bem, com produtos sem nenhum veneno, não tem mais preguiça de pensar e quer buscar coisas mais nobres,
além da visão do físico”, ensina Maria enquanto
conduz um pequeno grupo de visitantes entre as
plantações. “A alimentação natural faz você querer saber mais. Não para ficar mais sabido do que
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A agricultora Maria Rodrigues:
“Por uma alimentaçao para o
corpo e para a alma”
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Maria e Wiliam, agricultores que
fizeram curso superior quando
a universidade pública era
aberta a assentados da reforma
agrária: Agronomia com ênfase em
Agroecologia e Sistemas
Rurais Sustentáveis
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► SÍTIO MÃE TERRA

o outro, mas para ter interação mais respeitosa com o meio natural do
entorno.” Ao passar pelo milharal, explica que o sabor do milho servido
no café da manhã deve-se aos preparados biodinâmicos aplicados ali.
Recentemente o Mãe Terra foi considerado apto a receber o selo Demeter, certificação biodinâmica reconhecida mundialmente. Há mais de
50 espécies vegetais em produção no sítio. Tem ora-pro-nóbis, alface,
pimentão, abóbora, tomate, arroz, feijão, banana, goiaba, maracujá-roxo, mamão… “É muito gratificante saber que a vida das pessoas vai se
prolongar por causa do que plantamos aqui”, diz Wiliam, um evangelizador da causa agroflorestal. “A ciência mostra que quem come alimentos sem veneno vive mais. Nossa missão é produzir esse alimento, com
cuidado e amor”. Visitar o sítio ajuda a refletir sobre como a concentração de terras e a concentração de renda estão na raiz da extrema desigualdade social no Brasil.
Para nutrir o espírito também

É também uma oportunidade de conhecer um pouco de agroecologia.
Fica-se sabendo, por exemplo, que ao serem atraídas por certas flores,
as borboletas deixam a couve crescer em paz. Vê-se que o gergelim florido não está ali por boniteza, mas por precisão: manter as formigas cortadeiras afastadas do sistema agroflorestal que cresce mais adiante. Sistema Agroflorestal, ou SAF, algo que aos olhos leigos parecerá apenas
um “mato”, é a essência do que se faz no sítio, a ciência de plantar junto
e misturado. Francisco, irmão de Maria, aponta mais vantagens de trabalhar ali. “Não precisamos usar máscaras e nem óculos. Respiramos livremente e enxergamos longe”.
O sítio é exemplo vivo de que é possível produzir alimentos de modo
mais sustentável do que se faz na agricultura convencional. Esse conhecimento que se mantém animado pelas relações com outros agricultores e com organismos de ensino e pesquisa, como Núcleo Agroflorestal
Apêtê Caapuã (leia mais à página 76) é compartilhado com estudantes
que vêm fazer cursos e vivências e muitas vezes participam de plantios,
colheitas e outros manejos. O potencial educativo é destacado pela antropóloga Gislene de Oliveira Rodrigues, que conheceu o sítio através
das CSAs (comunidades que sustentam a agricultura) e hoje trabalha no
apoio a famílias do Bela Vista. “Só haverá mudança quando as pessoas
vierem para o campo”, acredita. “Precisam conhecer os agricultores e sua
história de luta, saber o que é agroecologia e o que é um assentamento”.
Gislene tem razão. Quem faz uma visita dessas, pode sentir-se transformado. Até porque o apelo da biodinâmica proposta por Rudolf Steiner
há cerca de um século procura equilibrar aspectos físicos e espirituais.
“Aqui pensamos em uma nutrição que traga mais do que sustento para o
corpo físico”, diz Maria. “Falo de uma nutrição que deixe você mais consciente e sustente o seu espírito e a sua alma. E que alimente a perspectiva de qual é a sua missão neste planeta”.

Gislene: “Só haverá mudança quando
as pessoas vierem para o campo”
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► REDE AGROFLORESTAL DO VALE DO PARAÍBA
TEXTO E FOTO: ANGÉLICA QUEIROZ

→ REDEAGROFLORESTALVALEDOPARAIBA.BLOGSPOT.COM

Cultivando saberes
A força do conhecimento local que
regenera o solo e traz a mata de volta

Por conta dos ciclos do café, da cana-de-açúcar,
da pecuária e, mais recentemente, do eucalipto, o
Vale do Paraíba tem um dos solos mais degradados do Brasil. E é nesse contexto indesejável que os
sistemas agroflorestais vêm se mostrando muito
úteis, trazendo soluções sustentáveis para restaurar a Mata Atlântica e recuperar a fertilidade dessas áreas. Daí que não tem faltado trabalho nem
entusiasmo à Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, coletivo que agrega cerca de 40 participantes e
é tido como referência na região.
No sistema agroflorestal, um cultivo ajuda o
outro e todos participam no resgate e manutenção da saúde do solo. Gliricídias, por exemplo, são
leguminosas boas para reduzir a erosão e melhorar a qualidade da terra, porque ajudam na fixação
de nitrogênio. Assim, são intercaladas com bananeiras, frutas nativas, ora-pro-nóbis (planta proteica que substitui a carne) e outras das mais de
60 espécies de Plantas Alimentícias Não Convencionais – as PANCs. Tudo isso com pouco investimento financeiro, como explica Antônio Carlos
Pries, engenheiro agrônomo e pesquisador ligado à Rede. “Usamos o mínimo de insumos externos, como adubos e sementes, porque nós mes-

mos os produzimos. Ora, o que a gente tenta fazer,
há muito tempo, é enfraquecer as bases do agronegócio e da monocultura, criando oportunidades
para os pequenos produtores.”
A ciência da troca

Tudo começou no Polo Regional do Vale do Paraíba, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), em Pindamonhangaba, exatamente no local onde ocorreram as primeiras
iniciativas com a chamada adubação verde no
Brasil, nos idos da década de 1940. “O que a gente faz aqui hoje é resgatar esse conhecimento, que
estava sendo perdido”, conta Pries, que é um dos
pesquisadores do Polo. Ele conta que os mutirões,
organizados ali desde 2010, foram a centelha para
a criação da Rede, que hoje reúne produtores rurais, assentados da reforma agrária, técnicos e
pesquisadores, empresários e representantes de
organizações não governamentais. “Essas pessoas transformaram suas unidades em agroflorestas, pontos de encontro, de convergência, de
troca de informações e de sementes. É compartilhando experiências que a gente se organiza.”
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A Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba atua com base nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, e assim desenvolve suas ações e projetos. Um deles é a Vitrine
Tecnológica, que avança nos conhecimentos da agroecologia para desenvolver sistemas de produção sustentáveis, sempre com participação popular. Pries ressalta
que os técnicos compõem a base científica, mas que a ideia de troca é igualmente
importante. “Não trabalhamos com transferência de conhecimento, mas trazendo a população para acrescentar mais saberes nesse caldeirão.” As PANCs, ainda
pouco conhecidas, mas nutritivas e de fácil cultivo, têm sido bastante pesquisadas
e costumam ser as estrelas nos encontros e mutirões. “Essas plantas já têm aplicação imediata nos restaurantes de culinária fina, que usam a mandioca amarelinha,
a ora-pro-nóbis, e que vendem caro o risoto azul com a cunhã”, diz o especialista.
“Mas a gente não encontra nada disso no bandejão.” A missão aí é fazer com que
essas comestíveis de plantio simples e custo baixo voltem a cair no gosto popular.
“Para se alimentar bem não precisa ter muito dinheiro. É uma questão cultural”.
O segredo da vida

Antônio Carlos Pries conta que as pessoas que participam dos mutirões acabam
assumindo uma relação nova com o meio ambiente. “Esses produtores entendem
a importância de recuperar a terra para ter qualidade de vida. Além da renda, ganham conforto térmico, pássaros cantando, a família toda trabalhando junta… Esse
é o segredo da vida: viver em harmonia com a natureza e se sentir útil – e é o sentido
do meu trabalho, também.” Enquanto isso, e até por causa disso, a rede só cresce.
“Gente que eu não sei de onde vem ou para quê vem, mas que não pára de chegar.”

O engenheiro agrônomo
e pesquisador Antônio
Carlos Pries: “O que a
gente faz aqui é resgatar
um conhecimento que
estava se perdendo”
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► SERRACIMA - ASSOCIAÇÃO DE
CULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TEXTO E FOTO: ANGÉLICA QUEIROZ

→ SERRACIMA.ORG.BR

O novo ouro da serra

Aprendizagem e pertencimento como
raízes de comunidades agroecológicas

Cunha era parada obrigatória dos tropeiros que
percorriam a Estrada Real rumo ao porto de Paraty. Mas isso foi há muito tempo. Depois que o
antigo caminho deixou de ser importante, a cidade serrana ficou isolada por muitos anos, o
que deu ao local uma característica hoje pouco comum: cerca de 50% da população vive na
zona rural – cenário ideal para a implementação
da agroecologia. “É uma alternativa para a geração de renda e fixação dessas comunidades rurais por aqui”, explica Marina Marcos Valadão,
presidente da Associação de Cultura e Educação
Ambiental (SerrAcima), que há 20 anos atua na
região, “jogando as sementes” para que as comunidades sigam com o trabalho.
A agroecologia é um conjunto de conhecimentos e técnicas aplicadas de forma sinérgica
ao meio ambiente. “É uma forma diferente de ver
a produção, pensando nas gerações presentes e
futuras de forma harmônica.” Continuidade, portanto, é palavra-chave nos projetos desenvolvidos pela organização. “A gente precisa criar um
senso de pertencimento a um processo de muito

longo prazo. Cada vez que a gente dá um passo, vê
muitos outros que precisam ser dados.”
Troca de saberes

A capacitação é um dos focos da SerrAcima. “A
formação não é um momento, mas sim uma troca
contínua de saberes, porque eles também se modificam. E sempre há atividades práticas, é uma
aprendizagem fazendo”, diz Marina Valadão. Ela
lembra que os projetos desenvolvidos pelas SerrAcima têm uma relação muito direta com a autoestima dos envolvidos. “A gente mede a riqueza dessa experiência pelo olhar. Hoje percebemos que
esses produtores, especialmente as mulheres, nos
olham nos olhos e querem falar. É um enriquecimento não só da terra, mas também das pessoas.”
Com o apoio da SerrAcima, surgiu o Grupo de
Agricultores Familiares em Transição para a Agroecologia (GAFAC), uma organização de controle
social, com registro para avaliar a conformidade
orgânica dos produtos. O modelo é participativo, o
que significa que todos do grupo também são fis-
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cais. “Se uma propriedade não estiver de acordo, todos perdem, o que gera um compromisso do grupo com a qualidade”, diz Marina. “É uma relação
que se fortalece na confiança entre todos os elos da
cadeia produtiva.” Atualmente, além da venda direta a consumidores, são realizadas duas feiras semanais e entregas regulares para o Programa Nacional
de Alimentação Escolar. Também acontecem, todo
ano, feiras de trocas de sementes crioulas e mudas.
“A gente faz o acompanhamento e suporte para o
desenvolvimento do conjunto das cadeias produtivas. Não podemos fazer um estímulo à produção
sem um canal de comercialização consistente.”
Um estilo de vida

Agroecologia era palavra estranha para o agricultor familiar José Augusto Amâncio. “Hoje,
para mim, agroecologia é um estilo de vida que
respeita a natureza e sustenta a minha família.” Há 15 anos, ele vivia em Suzano, na grande
São Paulo, quando decidiu trabalhar com a terra e voltou à terra dos pais, em Cunha. “A ideia

era plantar de maneira convencional, o que não
deu muito certo. Depois de perder uma lavoura inteira de tomate, ouvi falar da agroecologia
e resolvi embarcar nessa ideia”. Deu tão certo,
que agora José Amâncio ajuda a divulgar a filosofia, atuando como vice-presidente da Associação de Agricultores Agroecológicos de
Cunha. “A gente quer trazer mais pessoas para o
nosso grupo e também conscientizar a todos. É
um trabalho difícil, mas gratificante. Se eu converso com cem pessoas e apenas duas colocam
as coisas em prática, já valeu a pena.”
Na lavoura dele tem agrião, beterraba, abobrinha, jiló, couve, maracujá, feijão e pelo menos
70 outros cultivos. A variedade, inclusive, é um dos
segredos da agroecologia. “Quanto mais diverso o
sistema, melhor. Por isso, a gente tem também a feira de troca de sementes e resgata algumas espécies
que não existiam mais na região.” José Amâncio e
a família ajudaram a fundar a feira de Cunha, que
acontece aos sábados, há dez anos. Quem não chega cedo, diz ele, corre o risco de ficar sem. “É aquela história: o que é bom dura pouco.”

José Augusto Amâncio e Marina Valadão: modelo
participativo que gera renda e respeita a natureza
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► ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DA VILA DA MATA - AVIMA
POR OTÁVIO RODRIGUES

→ FACEBOOK.COM/ASSOCIACAOVILADAMATA

Se essa vila fosse minha

A comunidade que aprendeu o valor
da união para garantir seus direitos

No começo era um buraco. Estendia-se por cerca de 50 metros ao longo da avenida dos Tucanos,
quase que convidando os distraídos a jogar alguma coisa. Quando chovia, alagava. Mas ali perto,
na terceira casa do lado direito de quem chega na
Vila da Mata, mora Elizabeth Soares de Oliveira,
a dona Beth, mineira de Montes Claros, louca por
plantas e jardins. Além do próprio quintal, que é
um primor, faz algum tempo ela passou a zelar
pelo trecho crítico lá fora, temendo que virasse
um lixão. “Não queria ouvir o pessoal falando que
aqui é favela”, lembra ela. “Eu disse: Vamos mudar
essa história! Deixar essa entrada bonita, alegre!”
Então vieram a Maura, o Gil, a Denise, o Mar,
a Cris, dona Celina, a Kelly, mais as crianças, a
moçada, os adultos e os idosos, quase todos que
vivem ali. Juntando forças, taparam a cratera e
criaram uma horta comunitária, que hoje, além
de fortalecer amizades e divertir a todos, enriquece a alimentação com hortaliças, verduras,

frutas e temperos difíceis de achar no comércio
da região. Mais ainda, a iniciativa vem dando exposição à luta da comunidade para ser reconhecida como bairro – um desafio viçoso, depois que
a Vila da Mata foi incluída dentro dos limites do
Parque Estadual da Restinga de Bertioga.
Cineminha para a criançada

Conta-se que, há uns 60 anos, um senhor de nome
Gumercindo recebeu por doação aquele pedaço
de terra e, mais tarde, o dividiu e vendeu em lotes. A região ainda tem natureza chamativa, mas à
época era como um fim de mundo. Então, do lado
de lá da rodovia, perto da praia, surgiram os condomínios elegantes, suas obras e reformas, seus
jardins, pets, carros e demais coisas e demandas.
E a comunidade cresceu, acolhendo gente de diferentes partes do país. Em 2010, contudo, essas
120 famílias foram surpreendidas com a notícia

90
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 90

6/6/19 09:37

MAR FRANZ ROCHA

BERTIOGA

91
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 91

6/6/19 09:37

OTÁVIO RODRIGUES

► ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DA VILA DA MATA - AVIMA

Adultos e crianças trabalham
juntos na horta comunitária: onde
antes havia um buraco, hoje florescem
participação, entusiasmo e capricho
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de que estavam em local proibido: uma Unidade
de Conservação de Proteção Integral acabara de
ser criada – e incluía a área da Vila da Mata.
Essa foi a centelha para que os moradores
começassem a se organizar e buscar seus direitos,
o que os tornou mais unidos e cooperativos, também. Fundaram a Associação dos Amigos da Vila da
Mata. Fizeram um filme contando a longa história
do lugar, com depoimentos dos moradores mais antigos, e lançaram um boletim informativo mensal,
ambos bastante divulgados. Montaram uma biblioteca e criaram o Cine Campinho, que com uma simples tela de pano esticada na trave, entretém a criançada com horas de aprendizado, risada e pipoca.
O lamentável contraponto a tudo isso é que a comunidade continua fora do radar do poder público, sem endereço ou CEP, sem segurança, posto de
saúde, sem acesso aos serviços mais básicos, como
luz, água e esgoto. “É tudo gato”, explica Maura
Pereira, uma das organizadoras das sessões de cinema. “Nem bombeiro deixam entrar aqui!”
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► VILA DA MATA

Plantando conquistas
A criação da horta comunitária é evento novo,
mas chegou com uma força diferente, que além de
misturar gente de todas as idades em tarefas diárias, traz avanços importantes em esferas como
a da sustentabilidade e a do cooperativismo. É a
menina dos olhos da Vila. Quem chega, vê logo
os canteiros feitos de garrafas pet coloridas e as
placas caprichosamente desenhadas com o nome
das plantinhas: manjericão, orégano, couve, alecrim, salsa, coentro, hortelã-pimenta, taioba, fortuna, mastruz, melancia… Alguém na prefeitura
cedeu vinte sacos de terra. Uma floricultura próxima, outros vinte. “É o bem coletivo que atrai
parcerias”, diz o filho de dona Beth, Gilson Soares de Sousa, paisagista e jardineiro, presidente
da Associação. Coleta seletiva e aproveitamento
do material orgânico estão entre as prioridades,
mas exigem estrutura, capacitação e recursos externos, apoios que travam por conta de a comunidade não integrar formalmente o município.
A boa notícia é que, a despeito de ainda continuarem numa espécie de limbo, desatendidos
pelo poder público, os moradores poderão continuar onde estão. Organizados e unidos, conquistaram voz nas discussões e fizeram com que
o recente plano de manejo do Parque, aprovado
no final de 2018, garantisse os direitos da comunidade. E enquanto aguardam a posse do novo
gestor do Parque e o tardio reconhecimento do
lugar como bairro de Bertioga, os amigos da Vila
continuam trabalhando juntos. Cadastraram todos os moradores, fizeram um mapa da Vila e deram nome a cada rua. “Já levamos tudo como a
gente quer, antes que venham com nomes estranhos”, diz Denise Cristina da Silva Lemes, outra
importante liderança local – que não liga a mínima para isso. “Aqui não existe essa coisa de líder”,
diz ela. “Existe é a comunidade e as pessoas que
moram nela querendo colocar as coisas em prática.” Além da avenida dos Tucanos, essa Vila bonita e alegre agora tem as ruas Sabiá, Beija-flor,
Saíra, Tangará, Sanhaço...
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► INSTITUTO GREMAR
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

→ GREMAR.ORG.BR

Guardião da fauna
Animais marinhos e silvestres ganham
nova chance de vida no litoral paulista

No início de 2015 Pepê foi encontrada por banhistas na praia de Itanhaém (SP),
envolta em uma rede de pesca. Debilitada e longe da mãe, a filhote de toninha,
um golfinho de pequeno porte ameaçado de extinção, seguiu para o Centro de
Recepção e Triagem de Animais Marinhos (Cetas), no Canal de Bertioga. O local montado em 2013, pelo Instituto Gremar em parceria com a Secretaria de
Meio Ambiente do Guarujá, abriga hospital veterinário, centro de reabilitação
e necropsia para bichos que vivem no mar, caso das tartarugas, leões-marinhos, aves como albatrozes e pinguins. “Até a soltura foram 82 dias de trabalho
intenso, com direito à alimentação por mamadeira. Recebemos vários grupos
de pesquisa do Brasil que estudam os cetáceos e também desenvolvemos técnicas de tratamento para as toninhas, que são animais muito delicados”.
Quem conta a história é a médica veterinária Andrea Maranho, uma das
fundadoras do Instituto Gremar, organização não-governamental criada por
um grupo de biólogos e veterinários em 2004, no Guarujá, que atua entre as
praias de Peruíbe e Bertioga, no litoral paulista. “Nossa principal missão é
prestar socorro médico e oferecer nova chance de vida a animais marinhos e
silvestres”, afirma Andrea, atual coordenadora técnica do Gremar. Ao todo,
a ONG estima ter resgatado, entre vivos e mortos, 7.632 animais marinhos e
silvestres, como sagui e lontra – estes últimos são tratados em uma unidade
do Gremar, em Itanhaém, desde 2016. Os bichos que chegam com vida a esses locais não recebem nome. “Pepê foi uma exceção. Isso evita que a gente
se afeiçoe a eles porque a ideia é que os animais voltem logo para a natureza”, diz Andrea. “A soltura é um momento muito emocionante porque é o
resultado do nosso trabalho”.
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Olho vivo

Tartaruga-verde e pinguimde-magalhães são alguns
dos animais cuidados pelos
veterinários do Gremar

O trabalho do Gremar começou de forma voluntária para atender aos chamados
da população e de órgãos públicos, como prefeituras, que encontravam os animais na praia e não sabiam como proceder. Entretanto, a grande rotatividade
da equipe, o alto custo de tratamento dos animais e a dificuldade de conseguir
patrocínio levaram a ONG a buscar formas de sobrevivência: desde 2011 presta consultoria ambiental para empresas do setor de óleo e gás e também oferece cursos profissionalizantes de reabilitação de animais silvestres e marinhos.
No momento, grande parte das ações do Gremar está voltada para a fase 1
do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Bacia de Santos. Criado em
2015, o PMP é fiscalizado pelo Ibama e financiado pela Petrobras – trata-se
da contrapartida ambiental para que a empresa estatal possa refinar e escoar
petróleo e gás natural na costa brasileira. No caso, universidades e ONGs vigiam as praias e avaliam os impactos das atividades da petroleira sobre aves,
tartarugas e mamíferos marinhos. O trecho que abrange a fase 1 da Bacia de
Santos, entre os estados de Santa Catarina e São Paulo, é supervisionado pela
Universidade do Vale do Itajaí e reúne outras nove instituições, como o Gremar, o Instituto Biopesca e a Universidade Federal do Paraná, mas o projeto
abriga outras três frentes: a Bacia Potiguar (que engloba Ceará e Rio Grande
do Norte), a Bacia de Sergipe-Alagoas e a Bacia de Campos-Espírito Santo. Ao
todo, mais de 2.150 quilômetros de praias são rastreados pela iniciativa, 800
deles pela equipe que cobre a fase 1 da Bacia de Santos – a fase 2 concentra-se
no estado do Rio de Janeiro.
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Base de Monitoramento Ambiental, parte integrante
do Cetas do Gremar, situado no Canal de Bertioga

Desde agosto de 2015 o trajeto de 60 quilômetros entre São Vicente e Bertioga está sob os cuidados da equipe do Gremar, hoje composta por 39 profissionais, entre veterinários, biólogos e moradores de comunidades caiçaras.
O trabalho de monitoramento diário começa cedo, por volta das quatro da
madrugada, e acontece por meio de carro, quadriciclo, bicicleta ou a pé. Se
o animal estiver ferido recebe os primeiros socorros ainda na areia e segue
para o Cetas, onde é tratado e solto. Já o animal morto é recolhido e passa por
necropsia para determinar idade, sexo e causa do óbito.
Invasão do plástico

Os dados engordam o Simba (Sistema de Informação de Monitoramento da
Biota Aquática), plataforma de armazenamento online do PMP franqueada ao público. Do total de 3.954 animais marinhos resgatados pelo Gremar
ao longo dos últimos quatro anos, dentro do PMP, apenas 881 estavam vivos.
“O objetivo do monitoramento é investigar se há alguma interferência da
atividade de petróleo e gás sobre a fauna marinha, mas observamos em
nossa área que grande parte dos animais morre ou é prejudicada por outras causas, como ingestão de lixo”, afirma a bióloga Rosane Farah, que gerencia a equi-
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pe. É o caso das tartarugas: 90% dos quelônios que chegam ao Cetas engoliram
detritos jogados no mar, sobretudo plásticos. “O animal tem a sensação de saciedade e não come mais. Assim, fica desnutrido, sem força para nadar e acaba atropelado por embarcação ou se enroscando em redes, por exemplo”, diz Rosane.
Na opinião da equipe do Gremar, a melhora desse cenário passa pela
consciência ambiental. “É importante que os cidadãos, o poder público e as
empresas se envolvam na causa, seja reduzindo o consumo e a produção de
plástico, incentivando a reciclagem ou fiscalizando melhor o descarte de lixo.
É o futuro do planeta que está em jogo”, alerta Andrea. Para mobilizar a comunidade, o instituto promove na Baixada Santista, desde 2011, o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias – evento criado em 1986, pela ONG norte-americana Ocean Conservancy, que acontece todo ano, em 20 de setembro,
mundo afora. “No ano passado reunimos mil voluntários e retiramos três
toneladas de lixo das praias da região”, comemora Andrea. Além de realizar
palestras e oficinas gratuitas em escolas públicas, o Gremar prevê para 2019
a inauguração de mais um Cetas, com hospital e centro de reabilitação, na
sede administrativa da ONG, no Guarujá, que será aberto à visitação. “A gente quer aproximar esses animais marinhos da população, porque, em geral,
as pessoas só cuidam do que conhecem”, defende Rosane.
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→ FACEBOOK.COM/NAOATRANSPOSICAODORIOITAPANHAU

► MOVIMENTO SALVE O RIO ITAPANHAÚ
POR OTÁVIO RODRIGUES

Não mexam
com nosso rio!

A história de resistência de uma comunidade
em defesa de seus recursos naturais

Sábado, 27 de janeiro de 2018. Um grupo de pelo menos mil e duzentas pessoas bloqueia um trecho da
rodovia Rio-Santos em Bertioga, precisamente na
ponte sobre o Itapanhaú – que é o personagem principal da história. Pacificamente, levantando bandeiras e soando apitos, a cidade se mobiliza para evitar
a transposição do rio e suas maléficas consequências ao meio ambiente, à economia e à sociedade. “A
gente havia calculado umas trezentas pessoas”, lembra Geraldo Varjabedian, um dos organizadores do
protesto. “E juntou uma galera enorme, de todas as
classes, de todos os partidos. Não era só um bando
de ativistas. Vieram até os índios guaranis!”
Tudo começou no início de 2015, quando o Governo do Estado e a Sabesp anunciaram o projeto
de transposição das águas da bacia do Itapanhaú
para o sistema Alto Tietê, alegando a necessidade
de evitar outra crise hídrica e garantir o abastecimento da capital. “O anúncio foi feito em um momento infeliz, época de temporada, quando faltava água na cidade, o que acabou colaborando para
a mobilização popular”, conta Carlos Eduardo de
Freitas, o Cadu, que assim como Geraldo é inte-

grante do movimento Salve o Rio Itapanhaú. “Eles
jogam com números, dizendo que vão desviar apenas 10% da vazão, o que é uma falácia.” De acordo
com os especialistas, a obra pode atingir remanescentes da Mata Atlântica, como os núcleos Bertioga
e Padre Dória do Parque Estadual da Serra do Mar,
o Parque Estadual Restinga de Bertioga, a Área de
Proteção Ambiental (APA) Marinha Litoral Centro
e a APA Várzea do Tietê.
Ações em Nova York

Cadu, historiador paulistano que há onze anos vive
em Bertioga, afirma que por trás de tudo isso há interesses financeiros. “A Sabesp é uma empresa de
capital misto, que se tornou uma holding em 2017,
tem ações na Bovespa e na Bolsa de Nova York.
Para resumir, 65% de seu orçamento vem da Grande São Paulo. O que ela precisa mostrar para seus
investidores? Que quer estocar o produto que comercializa na região que é sua maior consumidora, que vai ter possibilidade de abastecer o parque
industrial e assim por diante.”
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Faz 18 anos que Geraldo e a família deixaram a capital em busca
de qualidade de vida. Ativista ambiental e social ligado aos planos de ação da Agenda 21, proposta na Eco-92, no Rio de Janeiro, ele conta que já foi tido como subversivo, já recebeu ameaças
envolvendo suas filhas, mas que o movimento pelo Itapanhaú
parece estar lhe resgatando o prestígio. Bastante convidado
para palestras, ele sabe explicar direitinho o que está acontecendo. “O rio contorna toda a cidade pelo pé da serra, vem de
Biritiba-Mirim e de Mogi, formado pelos rios Guatá e Mogi e
pelo ribeirão Sertãozinho. Todos os estudos apresentados nesse projeto de transposição foram feitos em cima de um recorte
na área de captação, que está no alto da Serra do Mar, em outra
altitude, com outra vegetação, entre vários aspectos diferentes.
Só que todo o percurso do Itapanhaú, de 40 quilômetros, vai ser
afetado, com enorme impacto na área de manguezal. Vai afetar
a pesca, a cata de caranguejo, a apicultura... Pode comprometer
até a captação de água no município.”
Decisão política

Sob pressão do movimento, que se espalhou entre toda a
população, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) acabou revogando a autorização para o
licenciamento da obra na véspera do protesto. “De cada dez
bertioguenses, onze são contrários à transposição”, declarou o prefeito nas redes sociais à época. Essa conquista veio
se somar a outras, como a ação do Ministério Público de São
Paulo em 2017, que suspendeu os estudos feitos pela Cetesb
- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e impediu
a Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de

Cadu e Geraldo Varjabedian: na luta
pelo equilíbrio ambiental de Bertioga

São Paulo de iniciar as obras.
Mas, provando que o movimento não pode cochilar, um
mês depois o Tribunal de Justiça de São Paulo decidia em
favor do processo de licenciamento. É um jogo complexo.
“A partir da manifestação na Rio-Santos, a coisa tomou uma
dimensão maior, passaram a nos apoiar com força, conseguimos uma audiência pública na Assembleia Legislativa
de São Paulo, lotamos o plenário.”
Aparentemente, o processo agora está parado, diz Geraldo. “Essa transposição faz parte do Plano Diretor de Recursos Hídricos de São Paulo, eles devem continuar buscando o licenciamento. A Sabesp, claro, vai continuar forçando,
com vistas à sua privatização. E o novo governo estadual ainda não se manifestou. Tudo indica que vão querer continuar
com a obra. A decisão é política, não é técnica.”
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O Rio Itapanhaú, que contorna Bertioga
pelo pé da serra: projeto de transposição
é contestado por mobilização popular
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► ABRISA
TEXTO E FOTOS: JULIANA AMATO

→ FACEBOOK.COM/ABRISA-530592187148160

Resistir para existir

Para essa comunidade, o melhor turismo é aquele que
é bom para a natureza, o visitante e o morador

Criada em 2013 em Iporanga, a Associação de Moradores e Produtores Arraial do Santo Antônio do
Bairro Ribeirão (Abrisa) tem demonstrado que não
há ninguém melhor do aqueles que lidam diariamente com a terra para desenvolver ações que valorizam as comunidades tradicionais, os saberes
e modos de vida ancestrais e ainda geram renda –
bastando, para isso, o apoio de quem acredita no
poder da transformação. Enquanto a maior parte do movimento turístico local se relaciona às cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), área que compreende cerca de 80% do
território da cidade sob alguma categoria de conservação, a associação conclui importante etapa
de formação para encorajar o turismo de base comunitária, que leva ao público o passado rico da cidade, ligado ao ciclo do ouro no período colonial.
“Mesmo que as cavernas não existissem, nossa região já seria extraordinária”, explica Silnei Florindo, 37 anos, presidente da Abrisa. “Queremos
impulsionar um turismo que seja bom para a na-

tureza, para o turista e para o morador. Estamos
em uma região repleta de comunidades quilombolas. Essa é a nossa história. Minha bisavó foi pega a
laço. Minha avó era negra de olhos azuis, um exemplo da mistura com ingleses que se deu por aqui”.
Sofrimento na roça

A criação da unidade de conservação em 1958, seguida por sua aplicação prática em 1986, dificultou o acesso aos meios de subsistência e levantou
questões sobre a situação fundiária da população
do bairro, gerando um conflito que persiste até
hoje. “Na década de 1980, a população era de 14
mil pessoas. Hoje são 4,5 mil, pois o parque foi retirando as pessoas. Quem resistiu já era do local.
Mas teve muito sofrimento envolvido, conta o vereador André Furquim, um dos mentores do grupo. “Tínhamos a necessidade de nos envolver mais
com as políticas públicas. Aos poucos, fizemos
contato com autoridades municipais, secretarias,

104
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 104

6/6/19 09:37

Silnei Florindo: “Mesmo que as
cavernas não existissem, nossa
região já seria extraordinária”
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► ABRISA

quilombolas, além de parcerias com institutos e
outras associações que nos ajudam a entender as
nossas necessidades” explica Rosalina Florindo.
Ela conta que sua motivação para fazer parte do
grupo é fortalecer a economia e distribuir renda
para o bairro. Mas não só isso. “Elevar a autoestima das pessoas é uma forma de resistência. Assim
como poder dizer com orgulho que moro no bairro Ribeirão, que faço parte de uma associação de
bairro, que minha família é da roça. É mostrar para
o poder público que não vamos ficar brigando para
recebermos alguma coisa. Queremos o apoio deles
para que a gente consiga produzir”, afirma.
Para não confrontarem a unidade de preservação, os membros da Abrisa criaram sistemas de
agrofloresta, que geram alimentos e renda para os
moradores, além de serem interessantes pontos de
visitação turística. “Já são sete roças”, conta Silnei,
que tem o desafio de conseguir um veículo para escoar a produção. “A ideia é comercializar para escolas e expandir aos poucos.” A roça de João San-
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Construções históricas e culinária
tradicional: projeto de turismo
de base comunitária

tana e da esposa Arminda produz berinjela, jiló,
quiabo, milho, feijão, mamão, goiaba, alface, banana, entre outros orgânicos. “Deu até melancia de
13 quilos”, comemora Seu João, 68 anos, que deixa a plantação em dia com os mutirões oferecidos
pelos membros da Abrisa. “O critério para a plantação foi escolher as áreas mais degradadas e cumprir com um papel de educação ambiental. Aqui
não se planta só o que se come, mas também o que
é alimento para a terra”, explica Silnei.
A mais recente conquista da Abrisa é a admissão de seis de seus membros na Universidade
Federal do Paraná (UFPR). “Com isso, espero dar
continuidade ao nosso trabalho na associação”,
diz Erika dos Santos, uma das selecionadas para
o curso. “Falar de algo comunitário é quebrar paradigmas. O dinheiro que se ganha com isso é um
dinheiro que passou pelo coração até chegar no
seu bolso. E é isso o que nós almejamos”, finaliza
o presidente da associação e atual estudante de
Educação no Campo da UFPR.
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Região Metropolitana (RMSP)

Guarulhos
Osasco

Santo André

Osasco
► INSTITUTO AUÁ

Guarulhos
► MOVIMENTO CABUÇU

Santo André
► NEA-UFABC
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Capital

Sapopemba

Centro

Jardim Helian

Zona Leste
► ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
E AMIGOS DO JARDIM HELIAN

Jardim Nakamura

Jardim Helian

► COLETIVO DENTE DE LEÃO
Sapopemba

Zona Sul
► INSTITUTO FAVELA DA PAZ
Jardim Nakamura

Centro
► MOVIMENTO PARQUE AUGUSTA
Centro

► ASSOCIAÇÃO PARQUE MINHOCÃO
Centro

► COZINHA DA OCUPAÇÃO 9 DE JULHO
Centro

► PROJETO UBUNTU/NAP-SUSTEXMODA
Centro
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► INSTITUTO AUÁ DE
EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL
TEXTO E FOTOS: CACO DE PAULA

→ INSTITUTOAUA.ORG.BR

Consciência e ação

Quando agroecologia e educação
nutrem pessoas, florestas e mercados

Em algumas dezenas de pontos de venda na região metropolitana de São Paulo e nas estradas
para o litoral é possível ver um freezer expositor
de sorvetes com a marca Empório Mata Atlântica. Imagens aquareladas de folhas de espécies nativas decoram o equipamento por fora. Por dentro, está recheado de frutas de verdade, a começar
por cambuci, uvaia e araçá, congelados e também
em forma de polpa, picolé, sorvete e suco. Por trás
de tudo isso há um propósito de conservação ambiental e de economia solidária. Um engenhoso
arranjo faz com que o picolé consumido aqui financie o crescimento da floresta acolá. A iniciativa do Instituto Auá, com sede em Osasco, tem
impactos em campos e periferias de dezenas de
cidades paulistas. Não, essas frutas não são extraídas de matas protegidas, mas plantadas em áreas

agrícolas. Com 22 anos de existência, o Auá é fruto de aprendizados coletivos que unem educação
de jovens e adultos a práticas agroflorestais e empreendedorismo socioambiental. E prova que há
outros modos, modos sustentáveis, de conviver
com um bioma que teve quase 80% de sua área
original reduzida a ferro e fogo.
Vocação pessoal e territorial

“Assim como cada ser humano tem etapas na
construção de sua capacitação e de sua ação realizadora, as instituições passam por um processo
gradativo até a realização de seus potenciais institucionais”, ensina a professora Ondalva Serrano,
fundadora e conselheira da organização. “Tudo é
processo”, diz. Em alguns pontos a história do Auá
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Uvaia mantida a 22 graus negativos: incentivo ao plantio de
frutas nativas como estratégia para preservar a Mata Atlântica
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► INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL

Melissa, Gabriel e Ondalva,
no armazém do Instituto Auá

confunde-se com a sua própria. Agrônoma formada pela ESALQ- USP, Ondalva ensinou administração de empresas rurais por 10 anos. Crítica do modelo de agronegócio que, desprezando a diversidade de biomas, impõe práticas
padronizadas, Ondalva tornou-se referência não apenas em agroecologia mas
também em educação integral. Desde a década de 1980, articula essas disciplinas em experiências que a levaram a participar da criação da Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, nos anos 1990,entre outros projetos com FAO e Unesco.“Foi através de abordagens transdisciplinares, comprometidas com os biomas locais, que pudemos desenvolver a potencialidade dos jovens e o vocacional dos territórios”.
Rota do cambuci

A formação de jovens para o ecomercado está na proposta da instituição desde seu início, em 1997. Mas o momento para abrir esse ecomercado só chegaria em 2013. “Conhecemos o conceito do empreendedorismo social do
Muhammad Yunus e decidimos que era exatamente isso o que queríamos”,
diz Gabriel Menezes, no time há 15 anos, e atual presidente do Auá. A entidade
passou por uma remodelação e criou 14 empreendimentos. Um deles é o Empório Mata Atlântica. A marca que leva os picolés a 80 pontos de venda conversa com a Rota do Cambuci, movimento espontâneo de valorização do fruto nativo que reúne 15 municípios numa ação coordenada pelo instituto. Em
2018 o instituto comprou 60 toneladas de cambuci. Ainda em fase de crescimento, o ecomercado não consumiu toda a safra, em boa parte ainda estocada a 22 graus negativos nas câmaras frias do Auá. Neste ano espera-se que 100
produtores colham cerca de 90 toneladas. Assim, a prioridade de Gabriel são
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Freezer expositor: bandeira em defesa da
agrofloresta fincada em 80 pontos de venda
da região metropolitana de São Paulo

as negociações com indústrias de alimentos e bebidas, além de um número crescente de prefeituras
que servem suco de cambuci na merenda escolar.
Simultaneamente à abertura de mercado, há
uma atuação lá na roça. A educadora Melissa Branco, que participa do instituto há dois anos, trabalha
no relacionamento com famílias de produtores na
região de Sorocaba. Organiza cursos, vivências e
mutirões. E recentemente ajudou em um processo
de certificação. Sonha com um dia em que os agricultores sejam mais valorizados, que mais pessoas
tenham acesso aos orgânicos e mais consciência sobre sua nutrição. “Mesmo sendo urbanos, pertencemos à floresta. Nós nos nutrimos do ar, da água e do
alimento que ela nos dá”, lembra. “E não se trata apenas do aspecto físico do alimento, mas da consciência sobre todas as relações, sutis, energéticas, sociais e de afeto que estão envolvidas na sua produção”.
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► MOVIMENTO CABUÇU
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

→ MOVIMENTOCABUCU.BLOGSPOT.COM

Hoje tem espetáculo?
Ativismo lúdico busca ampliar a consciência
ambiental de uma comunidade no entorno
do Parque da Cantareira

A camiseta da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, promovida todo ano
pelo Movimento Cabuçu, no centro da cidade paulista, oferece uma pista do
que move a organização não-governamental comandada pelo biólogo Rodrigo
Maia e pelo poeta, ator e artista visual Oziel Souza. Estampado na peça de roupa, o logotipo do evento transmuta em folhas de árvore as tradicionais máscaras da tragédia e da comédia que simbolizam o teatro. Já a ilustração principal,
a cargo de designers convidados e renovada a cada edição, trata de denunciar como o desrespeito do homem pela natureza impacta nosso cotidiano.
Em 2015, por exemplo, no auge da crise hídrica no estado, o desenho retratou
a seca da Represa Jaguari, em Bragança Paulista (SP), parte integrante do Sistema Cantareira que abastece quase metade da região metropolitana de São
Paulo. “A gente não podia ficar calado, precisava chamar atenção para aquele
absurdo”, recorda Oziel. “É a nossa missão!”.
O Movimento Cabuçu nasceu em 2009, no bairro de Guarulhos que batiza a iniciativa, com a missão de propagar a consciência ambiental naquela região por meio da arte, sobretudo o teatro. A preocupação com o lugar
é justificada. Com cerca de 75 mil habitantes, a comunidade abriga o Núcleo Cabuçu do Parque Estadual da Cantareira, unidade aberta à visitação
pública apenas em 2008, mas berço de um manancial que já no início do século XX abastecia a capital paulista e hoje atende parte de Guarulhos. Para
completar, o bairro do Cabuçu está dentro da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, área instituída pela Unesco na década
de 1990, que hoje engloba 78 municípios paulistas. Nem tudo são flores, con-
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Rodrigo Maia (camiseta
verde), Oziel Souza
(chapéu vermelho) e
artistas de Guarulhos
no Núcleo Cabuçu
do Parque Estadual
da Cantareira

tudo. Na localidade também ficam dois aterros sanitários e desde os anos 1980
a ocupação desordenada ameaça o verde. Sem contar a presença de mineradoras. “É uma região que precisa ser preservada não apenas pela questão da água,
mas também pela grande biodiversidade e por contribuir para o conforto térmico de toda a redondeza”, defende Rodrigo.
A luta começa...

Não é de hoje que Rodrigo e Oziel estão ligados às questões do bairro onde vivem.
Em 2002, quando o governo estadual já aventava abrir para visitação o Núcleo Cabuçu do Parque da Cantareira, a comunidade foi procurada por universitários de duas
instituições de ensino paulistas interessados em desenvolver na região o chamado
turismo pedagógico, voltado para a comunidade acadêmica. O projeto de pesquisa
envolveu um grupo de moradores, entre eles Rodrigo e Oziel. “Foi uma experiência
riquíssima que nos levou a refletir sobre o bairro e funcionou como laboratório para
outras ideias”, constata Rodrigo. Entre elas, a ONG Projeto Cabuçu de Desenvolvimento Local, fundada pelo mesmo grupo de moradores, em 2006, para incentivar
entre os vizinhos formas de sobrevivência pautadas pela sustentabilidade, caso do
artesanato com material reciclável e horta caseira.

115
MVS-catalogo-V9-CMYK.indd 115

6/6/19 09:37

► MOVIMENTO CABUÇU

Na mesma época, a ONG dos moradores se uniu à equipe de pesquisadores do Projeto Cabuçu, desenvolvido no
bairro pela Universidade Guarulhos (UnG) com apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a Fapesp. Juntas, as duas iniciativas, ao lado de técnicos da Prefeitura de Guarulhos, escreveram o projeto para
a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabuçu-Tanque Grande, que abrange 33,2 quilômetros quadrados entre os dois bairros do município. A notícia da inclusão da proposta na Lei de Zoneamento de Guarulhos, em
2007, não tranquilizou os ativistas. “A luta estava no início: os vereadores precisavam criar e votar uma lei municipal específica para que a APA saísse do papel”, prossegue Rodrigo. “E isso levou tempo”.
... mas não termina

Para pressionar o poder público, Rodrigo e Oziel organizaram em setembro de 2009 a primeira edição da Mostra
de Teatro de Rua de Guarulhos, que aconteceu durante
um sábado e reuniu três grupos locais. “Fizemos um grito
em defesa da APA durante o cortejo de artistas que percorreu as ruas de Guarulhos e também durante os espetáculos apresentados no calçadão da rua D. Pedro II, no centro da cidade. A ideia era mostrar que a criação da APA era
importante para toda a cidade”, explica Oziel. A estratégia
surtiu efeito, segundo o geólogo Antônio Manoel Santos
Oliveira, então coordenador do Projeto Cabuçu, da UnG.
“A mostra contribuiu para que os vereadores votassem no
ano seguinte a lei nº 6798, que criou a APA Cabuçu-Tanque Grande, no final de 2010”, afirma. De quebra, a primeira edição do evento também marcou o nascimento do Movimento Cabuçu, fundado por Rodrigo, Oziel e mais dois
moradores do bairro, Anderson Santos e Raphael Crispim
- ambos não pertencem mais à ONG, que hoje conta com
outros quatro novos integrantes fixos, oriundos da região.
Mesmo após a conquista da APA, a turma à frente
do Movimento Cabuçu não descansa. “Ainda acontecem
crimes ambientais no bairro, como desmatamento e queimada. Estamos sempre de olho”, diz Oziel. O empenho da dupla de ativistas chama a atenção do administrador do Parque Estadual da Cantareira, Vladimir Arrais de
Almeida: “Rodrigo e Oziel têm um grande amor pelo bairro, são a voz do Cabuçu”, elogia. Nas redes sociais, os dois
amigos mobilizam a comunidade para participar de audiências públicas e lutar contra ameaças que consideram
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A atriz Jennifer Bueno, integrante do
Movimento Cabuçu: militância e arte

nocivas para a região – a mais recente delas é a possível ampliação de um dos aterros sanitários do bairro. O recado também é dado na mostra de teatro de
rua, cuja décima primeira edição neste ano promete
espetáculos e oficinas. “Na mostra falamos do meio
ambiente de uma forma ampla, o que inclui repensar
modos de vida, a exemplo do consumismo e excesso de trabalho. A gente sabe que a arte é um instrumento importante para mudar paradigmas”, conclui
Oziel, que por meio do Movimento Cabuçu também
ministra em escolas públicas da região oficinas de
arte visual com material reciclável.
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► NEA-UFABC
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

→ NEAUFABC.WIXSITE.COM/AGROECOLOGIA

Entre a teoria e a prática
Núcleo de estudo articula rede de informação
para difundir e fortalecer a agroecologia urbana

Em meio ao trânsito intenso de veículos chama
atenção o vigor da horta criada por Lúcia Barbosa
Ferreira, há três décadas, na cidade de Santo André
(SP). Desde o ano passado a agricultora urbana divide com o filho, o artista plástico André Ferreira da
Silva, os cuidados da área de 600 metros quadrados
onde vicejam verduras, legumes e plantas medicinais. Atento às novidades, o rapaz participou em
2018 de oficinas de compostagem orgânica e captação de água da chuva para irrigação. “Percebi que
a gente estava fazendo algumas coisas erradas aqui
na horta em relação à compostagem e irrigação. Esses cursos complementam nosso saber, que é prático e intuitivo, vem da lida com a terra”, diz ele.
As oficinas frequentadas por André foram
oferecidas pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da Universidade Federal do
ABC (NEA-UFABC), que hoje atua nos municípios
paulistas de Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Suzano e Mogi das Cruzes, bem
como em dois bairros da capital, no caso, São Mateus, na zona Leste, e Parelheiros, no extremo Sul da

cidade. “O objetivo é criar uma rede entre a universidade, os agricultores, a comunidade e o poder público para trocar conhecimento e fortalecer a agroecologia nessa região”, explica o engenheiro agrônomo
Dácio Roberto Matheus, reitor da universidade e coordenador geral do NEA-UFABC.
Segundo a Associação Brasileira de Agroecologia, existem atualmente mais de 150 NEAs em universidades, institutos federais tecnológicos e centros de pesquisa espalhados pelo país. A proposta
foi implantada no Brasil a partir de 2010, durante
o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, e os núcleos são financiados por editais do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq). “É uma política pública importante para a manutenção da agroecologia no Brasil, que olha não apenas para a parte tecnológica do
plantio, mas também para questões como consumo
consciente e economia solidária”, prossegue Dácio.
Em geral, os NEAs funcionam em instituições
localizadas no interior do país, em áreas essencialmente rurais, mas o núcleo da UFABC guarda uma
peculiaridade. “Quando os colegas pesquisadores
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O agricultor e artista plástico André
Ferreira da Silva na horta criada pela
mãe, há três décadas, em Santo André

nos perguntam como brotou um NEA no asfalto,
em pleno ABC Paulista, explicamos que estamos
inseridos no Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, com áreas de proteção dos mananciais de rios
onde por lei só são permitidas práticas orgânicas
e agroecológicas. Como muitos agricultores locais
não sabem disso é importante fortalecer o diálogo e construir conhecimento a respeito para que
as nascentes não sejam poluídas com produtos
químicos”, observa a bióloga Roberta Assis Maia,
coordenadora pedagógica do NEA-UFABC.
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Girassol e passarinho

O NEA-UFABC nasceu no final de 2017, ao ganhar um
edital do CNPq, mas há cerca de cinco anos alunos e
professores já se articulavam em torno da agroecologia na universidade. A movimentação originou alguns
coletivos, a exemplo do Grupo de Estudo em Agroecologia Urbana Manacá e do Coletivo de Consumo Rural Urbano – Solidariedade Orgânica (CRU-Solo). “Esses grupos se juntaram para escrever, com a ajuda de
agricultores e organizações não-governamentais que
atuam no entorno do campus, o projeto do núcleo de
estudo contemplado pelo edital”, relata o engenheiro
ambiental Fábio de Santis Campos, bolsista do NEA-UFABC e um dos fundadores do Manacá.
Hoje, o NEA-UFABC reúne 36 técnicos, entre
pesquisadores, bolsistas e voluntários, que desenvolvem 12 projetos de pesquisa para entender o contexto local e mapear os agricultores da região. O
trabalho, contudo, extrapola a teoria ao oferecer atividades gratuitas como seminários, oficinas e palestras
ministradas pelos integrantes do NEA-UFABC e também por colaboradores, a exemplo da química Patrícia Martin Alves, fundadora do Projeto SustentABC.
No ano passado ela ensinou cerca de 50 crianças da
Escola Municipal de Educação Infantil Pestalozzi, na
região de São Mateus, a produzir bombas de semente
para serem jogadas nos canteiros da horta escolar. “Os
girassóis que nasceram atraíram vários passarinhos,
o que inspirou uma das professoras a desenvolver um
projeto com os alunos sobre flores e pássaros”, narra
a coordenadora pedagógica da escola, Maria Helena
Dantas dos Santos Neves. Ali, a manutenção da horta
também conta com respaldo técnico do NEA-UFABC.
“Quando temos alguma dúvida sabemos para quem
ligar. Meu sonho agora é fazer uma composteira na
escola”, prossegue Maria Helena.
No caso do NEA-UFABC, os recursos do edital
vão até o início de 2020. Até lá a equipe pretende tirar do papel três programas de educação ambiental,
a exemplo da construção de uma trilha agroecológica
no campus da universidade em Santo André. “Vamos
correr atrás de financiamento para o trabalho continuar, mas já nos enche de orgulho saber que estamos
contribuindo para criar essa consciência ecológica
na região”, conclui Roberta.

A horta que resiste ao caos urbano e André com
o engenheiro ambiental Fábio e a bióloga Roberta:
apoio do Núcleo de Agroecologia para as questões de
tecnologia, consumo consciente e economia solidária
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→ FACEBOOK.COM/JDHELIANDASLUTAS

► ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
E AMIGOS DO JARDIM HELIAN
POR ANA PAULA ORLANDI

Sempre na luta
O exemplo e a força do movimento comunitário
que expulsou um lixão para a criar um parque

Não por acaso “Poder popular” é o lema da Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Helian.
“Na falta do poder público mobilizamos a população e colocamos a mão na massa”, avisa o assistente social Rodrigo Martins dos Reis, nascido no
bairro da zona Leste paulistana e integrante do
movimento comunitário.
A luta é antiga. O Jardim Helian surgiu no final dos anos 1960, quando migrantes, sobretudo
nordestinos, chegaram ali em busca de moradia.
“Eram loteamentos irregulares, sem infraestrutura básica, saneamento e segurança”, conta o produtor cultural Antônio Sérgio Moreira Lima, que
também atua na associação. No momento, Serginho, como é conhecido, participa da confecção de
um livro sobre a memória do bairro, hoje com cerca de 12 mil habitantes. “Estamos recuperando
nossa identidade”, defende.
Um episódio marcante dessa trajetória ocorreu em meados dos anos 1980. Na época, moradores do bairro se uniram a movimentos sociais da
zona Leste contra a poluição gerada por um aterro sanitário da prefeitura de São Paulo nas redondezas do Parque do Carmo. “Ninguém aguentava o

mau cheiro”, recorda Serginho, que vive no Jardim
Helian há 44 anos. Acampados no local por duas
semanas os manifestantes impediram a entrada
dos caminhões de lixo e protagonizaram outras
ações ao longo dos anos seguintes. Por fim, o aterro foi fechado e o ativismo inspirou a lei 9.409, de
5 de abril de 1989, responsável por transformar a
região do Parque e da Fazenda do Carmo em Área
de Proteção Ambiental.
Todos juntos

Em 2011 a notícia do fechamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Helian mobilizou mais
uma vez a comunidade. A associação, que surgiu
praticamente com o bairro e há cerca de sete anos é
comandada pelo mesmo grupo de moradores, não
ficou parada: organizou protestos e chegou a se encontrar em Brasília com a então presidente da República Dilma Rousseff. “Além da permanência,
a gente queria uma nova sede para a UBS, que por
mais de 30 anos funcionou de forma improvisada em imóveis residenciais”, relata Rodrigo. Após
idas e vindas, o prédio de 788 metros quadrados, re-
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A partir da esquerda, Rodrigo dos Reis
e Mohammed Pereira, moradores e
protetores do Jardim Helian
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► ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM HELIAN

formado pela Secretaria Municipal de Saúde para
abrigar sete consultórios, uma unidade odontológica, elevador e sala de medicação, foi inaugurado
em 2017. “A população acompanhou de perto todo
o processo: da elaboração do projeto ao desenvolvimento da obra”, prossegue Rodrigo.
Atualmente, a cada segundo domingo do mês
cerca de 100 moradores se reúnem na associação
para discutir temas que afligem a comunidade,
como o descarte do lixo e a precariedade do transporte público. A partir das demandas são articuladas reivindicações e atividades, a exemplo de mutirão para limpeza do Córrego Tone, curso d´água
que permeia o bairro, ou oficinas de plantio para
crianças. “Na periferia a participação popular aumenta à medida que as pessoas percebem melhora
na qualidade de vida delas”, constata Mohammed
Fernando Pereira, vice-presidente da associação.
O engajamento da associação atraiu a atenção
do Instituto das Cidades, do campus zona Leste da
Universidade Federal de São Paulo, que indicou o
Jardim Helian para bairro-piloto do projeto “Implementação da abordagem de vizinhança”, desenvolvido pelo Programa Cidades Sustentáveis e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A
meta era produzir um diagnóstico com os problemas do território, bem como apontar possíveis soluções com viés da sustentabilidade. No ano passado, um questionário elaborado pelos pesquisadores
com ajuda da comunidade serviu de base para que
cinco moradores entrevistassem 95 famílias. A enquete gerou sugestões como a construção de um
ecoponto e de um centro de educação ambiental na
localidade. Com o projeto concluído, o desafio agora
é tirar essas ideias do papel para transformar o Jardim Helian em um bairro sustentável.
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SÃO PAULO – ITAQUERA
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► COLETIVO DENTE DE LEÃO
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

→ FACEBOOK.COM/AU.DENTEDELEAO

Sopro de esperança

Quatro amigos espalham ideias
sustentáveis pela zona Leste paulistana

“Qual é seu sonho ambiental?”. O torneiro mecânico André Manoel dos Santos não precisou pensar duas vezes para responder à questão proposta
pelos instrutores do curso de agricultura urbana
que frequentou em 2013, no ABC paulista. Morador de Sapopemba, bairro da zona Leste paulistana, ele se incomodava com a situação da horta
e do viveiro de mudas do Parque Linear da Integração Zilda Arns, próximo de casa. “O mato havia
tomado conta de tudo”, lembra. “Meu sonho era
transformar aquele espaço em um lugar agradável e produtivo para a comunidade da região, que
é carente em vários sentidos, inclusive em termos
de lazer e consciência ambiental”.
O exercício proposto pelo curso, contudo, não
parava aí. Era preciso colocar o sonho em prática.
Para equacionar o desafio, André se tornou voluntário na horta e no viveiro e, com a administração
do parque, mobilizou vizinhos e comerciantes em
torno da causa. Aos poucos, o local renasceu com a
chegada de novas sementes e mudas, além de uma
tela para proteger a vegetação do excesso de raios

solares. Por iniciativa de André, o espaço passou
ainda a acolher oficinas e atividades ambientais
voltadas para alunos de escolas públicas e também
para os moradores, que, por sua vez, começaram a
cuidar do espaço em esquema de mutirão.
Foi em meio a essa efervescência que André criou, em 2013, o Coletivo Dente de Leão. O
nome homenageia a planta alimentícia não convencional (Panc), cujas sementes levadas pelo
vento brotam de forma espontânea no solo. “Em
certas culturas o Dente de Leão representa liberdade, otimismo e esperança”, conta. “É com essa
mesma pegada que a gente busca disseminar em
nossa região práticas relacionadas à agricultura urbana, permacultura, alimentação saudável
e transformação do espaço urbano”. Prova disso
está na ação realizada há cerca de três anos pelo
coletivo com a administração do parque, a prefeitura paulistana e os moradores da comunidade
Teotônio Vilela, também em Sapopemba, que
transformou um depósito irregular de lixo em
horta comunitária.
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Olhos nos olhos, não no celular

André Manoel dos Santos e Luciana
Siriani, do Coletivo Dente de Leão,
no Parque Linear da Integração Zilda
Arns: sementes que brotam

Em 2016, André convidou a gestora ambiental Luciana Siriani, colega no curso de agricultura urbana, para fazer parte do coletivo, que também passou
a contar na linha de frente com a arquiteta Natalia
Imamura, moradora da região. A seis mãos escreveram o projeto Pedalar, Caminhar e Semear que propunha uma série de atividades para acontecer no
parque, sempre aos sábados e domingos, com foco
em consciência ambiental, práticas esportivas e alimentação saudável. A iniciativa estreou no final de
2017 e nos primeiros meses contou com o apoio financeiro da Fundação Fenômenos, mas hoje caminha com as próprias pernas.
Uma das atividades é o campeonato de futebol sustentável, que na primeira edição, realizada ano passado,
atraiu 15 equipes de jovens, sendo três delas compostas
apenas por meninas. Durante o torneio não basta jogar
bola. “É preciso marcar o gol ambiental, como plantar
árvores e recolher o lixo do parque”, explica Luciana. A
mobilização na estreia foi tal que motivou a reforma de
uma das quadras poliesportivas do Zilda Arns, empreitada tocada pelo coletivo e moradores do entorno. “Foi
de arrepiar ver todo mundo trabalhando junto: crianças, jovens, adultos”, comemora Luciana.
Outra ação do projeto é um passeio de bicicleta onde os ciclistas escutam uma vinheta com mensagens de conscientização ambiental enquanto pedalam e nos intervalos participam de oficinas com
técnicas de jardinagem. Ao final, todos se confraternizam em um piquenique solidário. “É um momento de compartilhar alimento, contemplar a natureza e conversar olhando nos olhos dos outros, não no
celular”, observa André.
Entretanto, o trabalho do coletivo (que hoje também conta com o universitário Pedro Sekiya) não está
circunscrito ao parque de 7,5 quilômetros de extensão
que conecta os bairros de Sapopemba e São Mateus.
Oficinas de agricultura urbana são oferecidas em praças e escolas públicas da região em parceria com entidades como Rotary Club, Centro Capuchinho de Ação
Socioeducativa e o Grupo Escoteiro Yapira. “As ideias
voltadas para a melhoria da nossa comunidade só vão
germinar com a união de todos”, conclui André.
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Fábio apresenta novas tecnologias,
como impressão em 3D, aos alunos
do projeto Periferia Sustentável
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► INSTITUTO FAVELA DA PAZ
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

Usina de ideias
na quebrada
Um grupo de parentes e amigos adiciona
comida vegetariana e tecnologia verde
ao cardápio da periferia

À primeira vista, o sobrado é parecido com tantos
outros do Jardim Nakamura, no extremo Sul da capital paulista. Quem cruza o portão, contudo, logo
percebe ter entrado em uma usina de ideias que
funciona a pleno vapor. Sobre a garagem térrea repousa o estúdio, onde outrora as bandas da região
ensaiavam e gravavam CDs e hoje, sinal dos tempos, acontecem oficinas de audiovisual para a moçada que deseja criar o próprio canal de vídeo na
Internet. Basta subir uma escada estreita para chegar à cozinha, palco de cursos de comida vegetariana e epicentro do local, em constante burburinho. Por fim, no terceiro andar fica o laboratório
que busca levar conhecimentos de tecnologia sustentável aos moradores de periferia.
Quem conduz o passeio pela construção é o
músico Cláudio Miranda, que vive ali com a família:
companheira, filhos, pai, mãe, irmãos, cunhada, sobrinhos. O lugar também abriga o Instituto Favela
da Paz, criado por Cláudio e pelo irmão, o também
músico Fábio Miranda, em 2010, e que atualmente
desenvolve dez projetos nas áreas de sustentabilidade, cultura e esporte. Em geral, as oficinas são

comandadas pela dupla, por parentes e vizinhos.
“Nosso objetivo é fortalecer a comunidade e dar
voz ao que brota na quebrada”, esclarece Cláudio.
Os dois irmãos atuam na comunidade desde o
final da década de 1980 quando montaram a banda Poesia Samba Soul com amigos da vizinhança
e também começaram a ensinar música para crianças e jovens do bairro, nos arredores do Jardim Ângela. “Nos anos 1980 e 1990 nossa região
era conhecida pelas mortes e brigas. Fazer música era uma prática de comunicação não-violenta”,
prossegue Cláudio.
Ponto de mutação

Em 2009, Cláudio frequentava uma incubadora de negócios quando foi convidado para uma
vivência de três meses em Tamera – Centro de
Investigação e Educação para a Paz. O músico
nunca ouvira falar da comunidade sustentável
localizada em Portugal, mas aceitou a proposta
por curiosidade. A experiência foi tão impactante que no ano seguinte retornou à ecovila com os
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A maleta movida à energia solar que Fábio criou
e leva às escolas é uma das atrações educativas
nas aulas que acontecem na sede do instituto

integrantes da banda Poesia Samba Soul, a exemplo do irmão Fábio e da companheira Elem Fernandes. “Desde então, a gente passou a levar uma
vida sustentável, com alimentação vegetariana e
consumo consciente de energia”, diz Cláudio.
As soluções tecnológicas sustentáveis utilizadas na comunidade portuguesa, como energia
solar, encantaram Fábio. Inventor autodidata, ele
montou um laboratório no sobrado da família e
começou a experimentar. “Errei muito até a coisa
fluir”. Hoje, os banheiros da casa são abastecidos
por água da chuva e o estúdio de gravação utiliza
ventilação cruzada. “A gente nem precisa ligar o
ar condicionado”, afirma Fábio.
O laboratório é cenário do projeto Periferia Sustentável, criado por Fábio em 2013, que tem como
carro chefe o curso teórico e prático Seja sustentável, Seja Funcional. “O lance aqui é mostrar que todo
mundo pode desenvolver tecnologia sustentável de
baixo custo, com material reciclável, independente
de idade e profissão. É preciso quebrar esse paradig-

ma de que tecnologia é uma coisa inatingível para a
grande maioria das pessoas”, defende.
As ideias de Fábio não reverberam apenas na
região. Ele também ministra cursos e palestras em
escolas públicas e particulares pela cidade de São
Paulo. No ano passado, a convite da ONG Saúde e
Alegria, foi à comunidade de Alter do Chão (PA)
para ensinar como construir um biodigestor - equipamento que transforma lixo orgânico em gás metano e fertilizante com ajuda de bactérias.
Marmita saudável

Na sede do Instituto Favela da Paz o biogás alimenta o fogão da cozinha onde funciona o Vegearte, projeto tocado por Elem que procura introduzir comida vegetariana ao cardápio dos
moradores de periferia. “São receitas simples e
acessíveis, sem ingredientes sofisticados, para
que todo mundo possa reproduzir em casa. Algumas delas são adaptações de pratos conheci-
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dos, como feijoada e vatapá”, conta. O trabalho
acontece por meio de duas frentes. A primeira,
de cunho profissionalizante, é voltada, sobretudo, para mulheres da comunidade e hoje possui
uma equipe de trabalho com cerca de 10 alunas
que fornece comida saudável para eventos. “Muitas são cozinheiras de mão cheia que após os 50
anos de idade não conseguem emprego e encontram aqui uma nova possibilidade profissional.
Ao mesmo tempo aprendo bastante com elas. É
uma grande troca”, observa Elem.
A outra frente do projeto oferece oficinas de
culinária, sem uso de carne, para as crianças da
região. Ao final, acontece um almoço coletivo.
“Não sobra nada: a galera valoriza o que faz com
as mãos e, de quebra, ainda mando uma marmita para os pais provarem em casa”, conta Elem.
Ao lado da companheira, Cláudio emenda: “A
gente é o que come, o que escuta, o que vê. No
fundo, nossa intenção é formar seres humanos
mais sensíveis”.

Os irmãos Fábio e Cláudio Miranda,
no Instituto Favela da Paz: a gente é
o que come, o que escuta, o que vê
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► MOVIMENTO PARQUE AUGUSTA
POR ANA PAULA ORLANDI

Viva a diferença

Múltiplos olhares convergem para um foco
em comum: transformar em parque um raro
oásis no burburinho paulistano

Em tempos tão polarizados, o Movimento Parque Augusta mostra que é possível superar as diferenças a favor de uma causa em comum. No
caso, transformar uma área de quase 24 mil metros quadrados, berço da última mata virgem da
região central da cidade de São Paulo, com cerca de 800 árvores, em espaço de lazer para a comunidade. Para entender a história, contudo, é
preciso voltar ao início do século XX, quando o
terreno situado entre as ruas Augusta, Marquês
de Paranaguá e Caio Prado passou a abrigar, em
1902, o palacete da família Uchôa, uma construção art nouveau desenhada pelo arquiteto francês, radicado no Brasil, Victor Dubugras. Na sequência, uma congregação religiosa adquiriu o
lote, onde seria fundado, em 1907, o colégio Des
Oiseaux, destinado às meninas da elite paulista-

na. No início da década de 1970, a instituição de
ensino mudou de endereço e vendeu a gleba para
a construção de um hotel, com a recomendação,
sacramentada na escritura, de que o bosque fosse
preservado. O projeto hoteleiro, entretanto, não
saiu do papel e o terreno ganhou destino errático,
servindo, entre outros fins, de estacionamento e
espaço para espetáculos.
Em 2004, o então proprietário anunciou que
seria erguido um supermercado no lote. A notícia
mobilizou um grupo de moradores que, em protesto, criou o Comitê Aliados do Parque Augusta.
Na época, o bosque implantado no início do século XX pela família Uchôa e ampliado pelas religiosas seguia intacto e funcionava de maneira informal como área de lazer para a comunidade da
região – isso graças ao chamado direito de pas-
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sagem, que permitia o acesso público à área, assegurado por acordo firmado entre o prefeito Jânio Quadros e os antigos proprietários do lote,
em 1976. Para barrar o empreendimento, os Aliados do Parque Augusta se uniram à Sociedade dos
Amigos, Moradores e Empreendedores do Bairro
de Cerqueira César (Samorcc), entidade fundada
pela advogada Célia Marcondes, em 2000. Juntos,
levantaram mais de 15 mil assinaturas a favor do
parque para um abaixo-assinado, iniciado por Célia cerca de quatro anos antes, e também promoveram “abraços” no entorno do terreno. A disputa pelo espaço se acirrou em 2013, quando o lote
já pertencia a duas construtoras. Interessadas em
erguer um grande empreendimento imobiliário
no local, as empreiteiras fecharam os portões do
terreno no dia 29 de dezembro daquele ano, interrompendo quatro décadas de uso público e colocando à prova a lei de criação do parque sancionada pelo prefeito Fernando Haddad uma semana
antes – outro fruto da batalha dos moradores, que
organizavam festivais de música no terreno e os
chamados piqueniques no asfalto, no entorno do
lote, para alertar sobre a importância da presença de um parque na região.
Pauta única

Na época, a defesa da área verde ganhou reforço
com a chegada dos ativistas à frente do Organismo
Parque Augusta (OPA), criado em 2013. O grupo
ocupou em janeiro de 2015 o terreno fechado pelas construtoras e promoveu ali uma série de atividades culturais, a exemplo de shows de artistas
como Arnaldo Antunes e Karina Buhr, que atraiu
a atenção da sociedade. Quarenta e sete dias mais
tarde, os manifestantes cumpriram a reintegração
de posse do terreno exigida pelas empreiteiras e
deixaram o local de forma pacífica. Foi então que
os integrantes do OPA se aproximaram de outros
ativistas que já batalhavam pela causa, a exemplo dos Aliados do Parque Augusta e da Samorcc,
para pressionar o poder público para a criação do
parque. Em 2016, o grupo passou a atuar de forma
conjunta sob a alcunha de Movimento Parque Au-

gusta. “Nosso movimento reúne pessoas com diferentes pontos de vista, mas que defendem uma
pauta única: a criação de um parque público, livre de qualquer tipo de empreendimento imobiliário, com predomínio do verde e permeável”, explica a designer Tatiana Bianconcini, dos Aliados
do Parque Augusta. O processo não é fácil, como
observa o arquiteto Augusto Aneas, integrante do
OPA. “Sempre aconteceram muitas divergências
internas, inclusive dentro do próprio OPA. Às vezes, achava que o movimento iria acabar, mas com
o tempo ele se regenerava e voltava ao foco em comum, que é a criação do parque. Para mim, foi
uma oportunidade de aprender a lidar com as diferenças e exercitar a tolerância”, diz.
Entre idas e vindas, a batalha pelo parque parece ter sido encerrada no último dia seis de abril,
quando as construtoras assinaram com a prefeitura o termo de transferência do terreno para o
município. O acordo costurado pelo promotor Sílvio Marques, da Promotoria do Patrimônio Público e Social, prevê que as empresas vão receber em
troca declarações de potencial construtivo passível de transferência – ou seja, poderão construir em outra área aquilo que poderiam erguer
dentro do atual zoneamento do terreno do Parque Augusta. Além disso, as empreiteiras vão pagar multa de 9,8 milhões de reais à prefeitura por
manterem o espaço fechado e desrespeitarem o
chamado direito de passagem. O valor será usado
na implantação do parque, que prevê equipamentos como salas de educação ambiental, playground e academia para idosos, bem como na pavimentação de um corredor até a Praça Roosevelt,
próxima dali. Mais: a manutenção dos dois primeiros anos do parque, com inauguração prevista
para 2020, também será custeada pela multa. Diferenças à parte, o grupo de ativistas comemorou
a decisão. “O Parque Augusta é um presente para
a cidade”, defende Célia, da Samorcc. “É uma conquista que mostrou a força da mobilização da comunidade e incentivou outros movimentos Brasil
afora, como no Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba e Recife”, completa o produtor cultural Sérgio
Carrera, dos Aliados do Parque Augusta.
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Ativistas do Organismo Parque Augusta
(OPA) ocupam o terreno em 2015, atraem
a atenção da sociedade e se aproximam
de outros movimentos
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► ASSOCIAÇÃO PARQUE MINHOCÃO
TEXTO E FOTOS: ANA PAULA ORLANDI

Sem pressa

Paciência e persistência transformam símbolo paulistano
da hegemonia do carro em um grande espaço de lazer

A toque de caixa e sem consulta pública, o então
prefeito Paulo Maluf ergueu em apenas 11 meses, na
região central da capital paulista, aquilo que seria
definido no futuro de aberração urbanística: o Elevado Presidente Costa e Silva, hoje rebatizado Presidente João Goulart e eternamente conhecido como
Minhocão. Inaugurado em 1971, o viaduto que conecta as zonas Leste e Oeste paulistanas ao longo
de 2,8 quilômetros de extensão talvez seja o símbolo máximo da hegemonia do carro na cidade de São
Paulo. Em quatro décadas, a poluição sonora e atmosférica gerada pelo fluxo intenso de veículos particulares (atualmente estimado em 70 mil por dia)
piorou a qualidade de vida dos moradores e desvalorizou imóveis no entorno da via suspensa. Nos últimos anos tal impacto ambiental vem sendo reduzido aos poucos – e a Associação Parque Minhocão
tem um papel importante nessa história. “Nosso objetivo é que o Minhocão seja cada vez mais das pessoas e menos dos carros”, explica o presidente da
iniciativa, o empresário Athos Comolatti.
Quando a associação nasceu, em 2013, alguns
passos já haviam sido dados nesse sentido. Já na

década de 1970, cinco anos após a inauguração
da obra, a prefeitura limitou o tráfego de veículos ali entre meia-noite e cinco horas da manhã.
Em 1989 foi a vez da prefeita Luiza Erundina ampliar o bloqueio de carros no elevado das 21h30
às 6h30. Um ano mais tarde, domingos e feriados passaram a ser de uso exclusivo dos pedestres. Paulistano da gema e apaixonado pela cidade, Athos desejava uma proposta mais ousada
para amainar aquela cicatriz urbana no centro de
São Paulo. Em 2003, ao folhear uma revista de arquitetura conheceu o projeto do High Line - então no papel, a obra realizada pela sociedade civil
e pelo poder público pouco mais tarde, entre 2009
e 2014, transformou uma linha férrea desativada
no parque suspenso que hoje é um dos pontos
turísticos mais badalados de Nova York. Enquanto lia a reportagem, Athos lembrava-se da proposta que já havia sido apresentada ao prefeito Jânio Quadros pelo arquiteto Luiz Antônio Pitanga
do Amparo, em 1987, para transformar o elevado
no maior jardim suspenso da América Latina. “As
duas ideias eram muito parecidas”, lembra.
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Maria Fernanda Gonçalves participa
de uma atividade do Projeto Giz: cada
vez mais pessoas e menos carros
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Foto Adriana Tiba
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Inspirado por aquelas possibilidades, mas sem querer
copiá-las, o empresário sugeriu a um vereador paulistano a ideia de transformar o Minhocão em parque linear. Em 2005, o parlamentar chegou a entrar com um
projeto de lei na Câmara, que, entretanto, foi arquivado. Athos, contudo, não sossegou. Irritado com a falta
de atitude do poder público para repensar o uso do elevado decidiu criar a Associação Parque Minhocão com
dois amigos simpáticos à causa, a cicloativista Renata Falzoni e o arquiteto Marcio Kogan. Como nenhum
deles residia na região, Athos adquiriu um apartamento defronte à via expressa, onde foi montada a sede da
iniciativa, em 2013. Ao saber que a décima edição da
Bienal de Arquitetura de São Paulo iria promover naquele ano uma exposição sobre o High Line, o empresário não teve dúvida: cedeu o imóvel para a mostra. “A
exposição foi um sucesso, atraiu mais de mil visitantes, e trouxe visibilidade para a associação”, lembra.
Funções variadas

Desde então, a associação composta por um grupo multidisciplinar, que inclui advogados, médicos,
artistas e arquitetos, não deixa de pressionar o poder municipal seja por meio de abaixo-assinados ou
em audiências públicas. “A associação reúne pessoas
dos mais variados perfis com um desejo em comum:
transformar o Minhocão em um grande espaço de lazer para a cidade”, observa o arquiteto Felipe Rodrigues, que mora em frente ao elevado e participa da
iniciativa. “Acho que nos últimos anos o Minhocão
deixou de ser apenas um viaduto para carros e virou
uma plataforma multiuso. Isso, por sinal, está dentro
da concepção contemporânea de cidade defendida
por estudiosos como o arquiteto Rem Koolhaas, onde
nada é estanque e as funções são variadas”.
Feito com paciência e persistência, o trabalho dos
ativistas rende frutos. Em 2014, o Plano Diretor da cidade estabeleceu o fechamento gradual da via suspensa – o prazo termina em 2029. Na sequência, em
2016, um projeto de lei assinado por oito vereadores foi
aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. Pelo texto, o elevado, quando fechado, passaria a se chamar Parque Minhocão. Mais tarde,
em 2018, o prefeito João Doria sancionou uma lei que
ampliou as horas sem trânsito no local: desde então,

Ashlley Teofilo dos Reis é uma das
muitas crianças que aproveitam
o espaço aos fins de semana
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o sábado é exclusivo dos pedestres e o fechamento
noturno de segunda à sexta começa às 20 horas. A
nova legislação também afastou a possibilidade de
demolição da obra, solução defendida pelos militantes contrários ao parque. Por fim, no início deste
ano, o atual prefeito Bruno Covas anunciou a criação de um parque linear em parte da via, projeto da
prefeitura que não tem a participação da Associação Parque Minhocão. “É uma ideia que precisa ser
muito bem discutida com a população local e com
os frequentadores”, pontua Athos, morador da região dos Jardins, que costuma pedalar no Minhocão aos sábados e domingos. “Na minha opinião, o
parque já existe do que jeito que está”.
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► COZINHA DA OCUPAÇÃO 9 DE JULHO
POR ANA PAULA ORLANDI

De portas abertas
à sociedade

Quando realidades sociais
distintas se encontram

“A sociedade sempre nos colocou contra a parede:
ou somos invisíveis ou então somos rotulados de
vândalos, vagabundos”. A frase é de Carmen Silva Ferreira, baiana de 58 anos que vive há duas
décadas na capital paulista. Líder do Movimento
Sem Teto do Centro (MSTC), que luta pelo direito
à moradia, ela estava à frente da ocupação do Hotel Cambridge quando participou do filme Era o
Hotel Cambridge, rodado a partir de 2014 e exibido dois anos mais tarde. No longa-metragem da diretora Eliane Caffé, misto de realidade e ficção sobre a rotina dos moradores do prédio abandonado
no centro da cidade que dá título à obra, Carmen
interpreta a si própria. A atuação lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no 8º Festival Internacional
de Cinema Sem Fronteira, no Rio Grande do Sul,
e a levou ao 64º Festival de San Sebastían, na Espanha, em 2016, onde a produção recebeu menção

honrosa dentro da mostra Horizontes Latinos. Na
mesma época, Carmen passou a comandar a Ocupação 9 de julho, situada em outro prédio abandonado no centro paulistano onde funcionou no passado uma unidade do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) e desde a década de 1990 abriga uma
série de ocupações - a mais recente delas, iniciada
em 2016, pelo MSTC. “Quando voltei ao Brasil percebi que a gente precisava abrir as portas da ocupação para a sociedade e assim tentar reduzir o preconceito em relação ao nosso movimento”, explica.
Entre os primeiros que aceitaram o convite estava o Aparelhamento, grupo criado por artistas e
ativistas, em 2016, para protestar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a extinção do
Ministério da Cultura anunciada pelo seu sucessor
na presidência da República, Michel Temer. Junto a outros coletivos, o Aparelhamento ocupou em
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Neka (de roupa laranja) com a turma do Aparelhamento, voluntários
e moradores, na cozinha da Ocupação: 800 refeições vendidas

maio daquele ano a sede da Funarte (Fundação Nacional das Artes), em São Paulo, que servia de escritório oficial para o Ministério da Cultura na cidade.
A repercussão desses atos, também realizados em
outros estados brasileiros, fez Temer recuar da ameaça e, de quebra, possibilitou que o trabalho dessas
iniciativas florescesse em outras frentes. No caso do
Aparelhamento, os integrantes do grupo promoveram em 2017 uma feijoada na Ocupa Paulista – ocupação realizada pelo Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST), ao longo de 22 dias, no cruzamento da avenida Paulista com rua Augusta, para reivindicar a retomada das contratações da faixa 1 do
programa Minha Casa, Minha Vida, voltada para a
população de menor poder aquisitivo e descontinuada pelo governo Temer. A preparação da comida
foi feita em conjunto pela turma do Aparelhamento, com a cozinheira Cacá Vicente à frente das pa-

nelas, e pela equipe da cozinha do Ocupa Paulista,
composta por integrantes do MTST e comandada
pelo chef Francisco Hermógenes Santos Filho. No
dia 8 de março mais de mil pratos da iguaria foram
servidos, sem custo, a quem passasse por ali e comemorou o fim das negociações que deu vitória ao
movimento de luta por moradia. “Enquanto trabalhávamos conhecemos muita gente, ouvimos muitas histórias e vimos que a comida tem o poder de
juntar pessoas”, lembra o fotógrafo e documentarista Edouard Fraipont, participante do Aparelhamento.
Mutirão verde

No final de 2017, moradores da Ocupação 9 de Julho e o Aparelhamento decidiram pela construção
de uma cozinha comunitária. A proposta dos al-
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moços começou tímida, entre amigos e chegados, e hoje, com periodicidade mensal, promove um rodízio de chefs e reúne uma audiência numerosa
– em março passado, a edição capitaneada pela estrelada chef Neka Menna
Barreto atraiu cerca de 2 mil pessoas e vendeu 800 refeições. O dinheiro que
sobra do evento torna a cozinha sustentável e cria um fundo que é gerido coletivamente e reinvestido dentro do próprio prédio da Ocupação 9 de Julho.
“Mas a movimentação também ajuda moradores a terem seu próprio comércio, como a venda de brigadeiro, sorvete artesanal e peças de brechó, durante os almoços”, observa Carmen, para completar: “Os almoços mostram que
pessoas de classes sociais diferentes podem, sim, conviver e interagir”. Na
cozinha, integrantes e simpatizantes do Aparelhamento trabalham de forma
voluntária e dividem as tarefas com um grupo de moradores, que, no caso,
recebem ajuda de custo – quem quiser pode frequentar um curso profissionalizante gratuito ministrado ali por professores de gastronomia, sempre às
terças-feiras. No mesmo dia acontecem oficinas de desenho também gratuitas e organizadas pelo Aparelhamento para crianças, jovens e adultos da ocupação, no momento lar de 400 pessoas - a maioria, segundo Carmen, trabalhadores de baixa renda, artistas, refugiados e universitários.
Desde janeiro, os almoços passaram a acolher um mutirão com a meta de
reunir moradores e visitantes para tornar produtiva a horta do prédio. A adesão ainda é baixa, mas os canteiros já exibem as primeiras mudas orgânicas,
já servidas no almoço de abril. Da cozinha chegam restos do preparo, como
cascas de legumes, para abastecer a composteira, que reduz o lixo e gera adubo. O ganho, contudo, não é apenas ambiental. “Mexer na terra em uma cidade estressante como São Paulo faz um bem danado à alma”, finaliza Carmen.

CACO DE PAULA

Mais de 2 mil pessoas compareceram
ao almoço de abril, quando Nathalia
Leter e Marcelo Noronha plantavam
a couve para a feijoada de maio
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Carmen Silva Ferreira, líder do Movimento
Sem Teto do Centro: “Os almoços mostram
que pessoas de classes sociais diferentes
podem, sim, conviver e interagir”
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► PROJETO UBUNTU/NAP-SUSTEXMODA
TEXTO E FOTOS: OTÁVIO RODRIGUES

→ FACEBOOK.COM/TAPETESUBUNTU
SUSTEXMODA.ORG

Tecendo a vida de novo

Uma ideia produtiva e transformadora que abraça
sentimentos de solidariedade e compaixão

As máquinas da antiga Gráfica Municipal, algumas com aparência e tamanho de um trator, continuam por lá, no histórico prédio do Cambuci – só
que em exposição, num canto do pavilhão principal. As atenções, por ora, estão nas atividades do
Projeto Ubuntu, em curso sobre uma mesa repleta
de tirinhas coloridas de pano, que homens e mulheres vão amarrando, uma a uma, nos quadradinhos vazados de uma tela de talagarça. O trabalho,
que resulta em tapetes de boa aparência, com variedade de padrões e longa durabilidade, não tem
nada de trivial: os tecidos vêm dos resíduos da indústria da moda, o que alivia a carga nos aterros
sanitários; e os artesãos são pessoas em situação
de rua ou extrema vulnerabilidade, que assim têm
oportunidade de socializar, aprender novas habilidades, ganhar dinheiro com uma nova ocupação,
sem falar nos benefícios para a auto-estima, a saúde e a qualidade de vida.
A história do Projeto Ubuntu começou há cinco anos, numa trama que une duas personagens.
Uma é Márcia Aguiar, psicóloga, arteterapeu-

ta, pós-graduada em Práticas Psicossociais, que
partindo de sua pesquisa em atividades terapêuticas para inclusão social, buscava soluções em
um processo produtivo eficaz e sustentável. Outra
é Francisca Dantas Mendes, graduada em Moda,
professora da Universidade de São Paulo (USP),
que, no caminho inverso, partindo de sua pesquisa em aproveitamento de resíduos têxteis, buscava soluções na esfera da inclusão social. Juntas,
elas vêm coordenando encontros semanais com
moradores de Centros de Acolhida e ajudando a
espalhar essa ideia produtiva e transformadora.
Mudanças positivas

Márcia queria um trabalho envolvente, 100% manual, que não dependesse de espaço ou maquinário. “Um dia, sonhei com a oficina pronta. Sonhei
com os tecidos, a talagarça, como fazer…”, conta
ela. Com panaria recolhida nas ruas, um rolo de talagarça e palitos de manicure, ela criou os primeiros três tapetes, atestando o resultado e a facilida-
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Resíduos têxteis se transformam
em tapetes que estão mudando
vidas — como a do Laurentino

de da produção. E logo estava diante da coordenadora
de uma ONG. “Ela adorou, pediu para começar as aulas no dia seguinte.” Nascia o Projeto Ubuntu – termo
da sabedoria africana que apela aos sentimentos de
solidariedade e compaixão com os necessitados.
O começo não foi fácil. Cortar os tecidos no mesmo tamanho, por exemplo, para dar feição harmoniosa ao tapete, virou um problema – são milhares de pedaços! Enfim, alguém sugeriu uma tesoura industrial,
chamada de “bananinha”, que é utilizada até hoje.
Para além da evolução tecnológica, a atividade trouxe
mudanças positivas à vida de centenas de participantes. “O projeto trouxe a eles a possibilidade de se reintegrarem na rotina – que é levantar cedo, tomar banho, ter uma atividade, um compromisso”, diz Márcia.
Abrindo a cabeça

Enquanto isso, Francisca Dantas, a professora Dida,
dedicava-se à pesquisa de seu pós-doutorado. “Eu havia visitado várias ONGs, não encontrava o que queria”, ela conta. O esforço já parecia perdido quando
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Francisca ligou na sede do Projeto Ubuntu. Contou
que atuava junto ao Núcleo de Apoio à Pesquisa em
Sustentabilidade Têxtil e Moda (NAP-Sustexmoda),
ligado à Pró-reitoria de Pesquisa da USP. Explicou que
essa iniciativa pensa e faz pesquisa buscando reduzir e minimizar os impactos da cadeia têxtil e da indústria da moda na sociedade, na economia e no meio
ambiente. E assim, tal como as linhas de um bordado,
as histórias de Francisca e Márcia se cruzaram.
Com o envolvimento do Sustexmoda, o Projeto
Ubuntu cresceu, ganhou conteúdo. “Havia homens
desistindo, diziam que era coisa de mulher”, conta
Márcia. “A professora Dida, então, trouxe professores
da USP, que contaram sobre a história persa, falaram
da origem dos tapetes, da tradição de só os homens
poderem produzi-los e outros conhecimentos. Isso
abriu a cabeça do pessoal, todos queriam fazer.” Um
dos participantes é José Laurentino da Silva. “Quando a gente começa a amarrar os tecidos na tela branca, acha que não vai conseguir acabar”, ele diz. “Mas
quando coloca o último pedaço, aí é o mais gostoso.”
Em cinco anos de atividades, conforme as coordenadoras, o Projeto Ubuntu já atingiu milhares de
pessoas e reaproveitou cerca de duas toneladas de tecido. Mas, a se levar em conta o descarte diário de 50
toneladas desses resíduos e as 20 mil pessoas em situação de rua, ainda tem muito pano para a manga
na capital paulista.

A professora Francisca Mendes e a
psicóloga Márcia Aguiar, criadoras do
Projeto Ubuntu, cujo nome é inspirado
em termo da sabedoria africana que
evoca solidariedade e compaixão
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Material impresso em sistema
off-set e tecnologia de secagem
UV LED, com baixo consumo
energético e produção isenta de
mercúrio e de emissão de ozônio.
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