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RESUMO 
 

 

A oposição entre a moradia de população de baixa renda e a sustentabilidade 
ambiental é uma constante nas cidades brasileiras. O Programa Bairro 
Ecológico surgiu da necessidade de adequação de melhores condições de 
habitação e preservação dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica da 
Billings, no território do município de São Bernardo do Campo. Sua proposição 
parte da revisão da nova lei de proteção dos mananciais que contempla um 
modelo baseado na descentralização, integração, participação dos governos 
locais e segmentos da sociedade, combinada com o Estatuto da Cidade. 
Objetivo - Avaliar o Programa Bairro Ecológico de São Bernardo do Campo, 
sob a perspectiva da Promoção da Saúde e do Desenvolvimento Sustentável. 
Considerando as estratégias descritas nas agendas sociais: Cidades Saudáveis 
e Agenda 21, procurou-se analisar os processos de participação e 
empoderamento, considerando-os elementos de fortalecimento e capacitação 
de indivíduos e coletividades para ampliar suas possibilidades de ensejar 
mudanças no ambiente em que vivem na busca de melhor qualidade de vida. 
Metodologia - Foram utilizados como instrumentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental, questionários, entrevistas individuais e 
grupos focais com roteiros estruturados. Resultados - Foi realizada descrição 
do programa, seus processos de implantação e desenvolvimento a partir do 
referencial teórico adotado. Identificou-se que a participação na implementação 
do programa favoreceu o empoderamento individual e grupal. Constatou-se que 
houve um processo participativo no desenvolvimento do programa, ainda que 
alguns relatos apontem para o caráter obrigatório da participação. Conclusões 
- Os resultados alcançados em cada um dos objetivos específicos permitiram 
analisar o Programa Bairro Ecológico, sob a perspectiva da promoção da saúde 
e do desenvolvimento sustentável, considerando as agendas de implementação 
local: Cidades Saudáveis e Agenda 21, com enfoque nos princípios de 
participação e empoderamento. 

 

Descritores: avaliação, mananciais, promoção da saúde, desenvolvimento 

sustentável, participação, empoderamento.  



  

ABSTRACT 
 
 
 
The opposition between low income population housing and the environmental 
sustainability is a constant in Brazilian cities. The Environmental Neighborhood 
Program arose from the necessity of adjustment for better housing conditions 
and for the preservation of the water resources of Basin Billings, located in the 
city of Sao Bernardo do Campo. Its proposal is the revision of the new water 
resource protection law which contemplates a model based on the 
decentralization, integration, participation of the local councils and segments of 
society, combined with the City Statute. Objective - To evaluate the Sao 
Bernardo do Campo’s Environmental Neighborhood Program from the health 
promotion and the sustainable development perspective. Taking the strategies 
from Agenda 21 and Healthy Cities’ social agendas into consideration, it was 
analysed the process of participation and empowerment, which are both 
considered as elements of strength and qualification of individuals and 
communities in order to extend the possibilities of having desired changes in the 
environment where they live, searching for better life quality. Methodology - it 
was used the following instruments of methodology; bibliographical research, 
documentary research, individual questionnaires, interviews and focal groups 
with structuralized scripts. Results - a description of the program was done with 
its implantation and development process based on the adopted theoretical 
references. It was identified that the participation in the implementation of the 
program benefited the individual and community empowerment. There was a 
participation process in the program development, despite some reports on 
compulsory participation. Conclusions - the results reached in each of its 
specific objectives allowed the analysis of the Environmental Neighborhood 
Program, under the perspective of the health promotion and the sustainable 
development, considering the agendas of local implementation: Healthful Cities 
and Agenda 21, with focus on the principles of participation and empowerment. 

 

Describers: evaluation, social program, water resources, health promotion, 

sustainable development, participation and empowerment. 



  

 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 01 
1.1 O Programa Bairro Ecológico ......................................................................... 09 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................ 13
2.1 Saúde e Meio Ambiente .................................................................................  13
2.2 Direito ao meio ambiente saudável ................................................................. 19
2.3 Meio ambiente e o direito à moradia ............................................................... 22
2.4 Desenvolvimento sustentável .......................................................................... 25
     2.4.1 Agenda 21: processo e instrumento de planejamento participativo para o 
desenvolvimento sustentável ................................................................................ 31 
     2.4.2 Agenda 21 Local ..................................................................................... 33 
     2.4.3 Estratégias para a sustentabilidade ........................................................ 34
2.5 Promoção da Saúde ........................................................................................ 36
     2.5.1 Cidades Saudáveis .................................................................................. 41
2.6 Avaliação de projetos sociais .......................................................................... 42
2.7 Participação ..................................................................................................... 43
2.8 Empoderamento .............................................................................................. 47
2.9 Políticas intersetoriais de promoção da saúde e desenvolvimento sustentável: 
estratégias para a qualidade de vida ..................................................................... 55

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 59 
3.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 59
3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 59

4.  METODOLOGIA ............................................................................................... 60

5. RESULTADO E DISCUSSÃO .......................................................................... 71 
5.1 O município de São Bernardo do Campo ....................................................... 71 
     5.1.1 Bairro dos Alvarenga – Jardim Pinheiros ................................................ 91
     5.1.2 Bairro Batistini – Jardim Nova Canaã ..................................................... 95 
5.2 Concepção e processo de implantação do Programa Bairro Ecológico ......... 97
5.3 O Programa Bairro Ecológico sob a perspectiva da Promoção da Saúde e do 
Desenvolvimento Sustentável ............................................................................. 104
5.4 Avaliação dos processos de participação e empoderamento da comunidade a 
partir das ações desencadeadas pelo programa..................................................117

6 CONCLUSÕES .................................................................................................126 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 128



  

 
 
ANEXOS 
I Questionário aplicado aos moradores e lideranças 
 
II Roteiro de entrevista com representantes do poder público 
 
III Roteiro de grupo focal com moradores e lideranças 
 
IV Termo de consentimento livre e esclarecido para o questionário 
 
V Termo de consentimento livre e esclarecido para os grupos focais 
 
VI Termo de consentimento livre e esclarecido para a entrevista individual 
 
VII Tabulação do questionário 
 
VIII Modelo operacional da intervenção – Programa Bairro Ecológico 
 



  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Distribuição espacial de grupos sociais na região 
metropolitana de São Paulo 7

Figura 2 – Localização de São Bernardo do Campo no Estado de 
São Paulo 72

Figura 3 – Parque e Reserva Florestal em São Bernardo do Campo 73

Figura 4 - Vista aérea da área urbano-rural do município de São 
Bernardo do Campo 74

Figura 5 - Vista aérea da área urbana da cidade de São Bernardo 
do Campo 74

Figura 6 – Distribuição de áreas rural e urbana do município de São 
Bernardo do Campo 75

Figura 07 – Principais vias de acesso da cidade de São Bernardo 
do Campo 76

Figura 8 - Crescimento geométrico em São Bernardo do Campo – 
1991/2000 77

Figura 9 – Densidade Demográfica de São Bernardo do Campo - 
2007 78

Figura 10 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
Município de São Bernardo do Campo – 2000 83

Figura 11 – Distribuição dos equipamentos de esporte em São 
Bernardo do Campo 87

Figura 12 – Distribuição dos equipamentos de saúde em São 
Bernardo do Campo 89

Figura 13 – Distribuição populacional segundo a classe econômica. 
São Bernardo do Campo - 2007 90

Figura 14 – Localização do Bairro dos Alvarenga em São Bernardo 
do Campo 91

Figura 15 – Localização do Bairro Batistini em São Bernardo do 
Campo 95



  

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Mapa de estruturação das sociedades capitalistas no 
sistema mundial 49

Quadro 2 - Caminhos para o empoderamento 54

Quadro 3 – Resultados do empoderamento 54

Quadro 4 – Bairros de São Bernardo do Campo selecionados para 
o estudo 64

Quadro 5 – Categorização dos conteúdos das entrevistas 
individuais e dos grupos focais 69

Quadro 6 – Cidades com maior número de médicos em São Paulo 88

Quadro 7 – Cidades com maior número de leitos em São Paulo 88

 

  



  

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Posição de São Bernardo do Campo no PIB com relação 
ao Grande ABC, Estado de São Paulo e em nível nacional 80

Tabela 2 –Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 
Município de São Bernardo do Campo – 2000 82

Tabela 3 – População economicamente ativa. Taxas de 
participação e desemprego em São Bernardo do Campo 84

Tabela 4 – Percentual de pobreza dos municípios do Grande ABC, 
Grande São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil 85

Tabela 5 – Indicadores de pobreza – Cidades do Estado de São 
Paulo com elevação no percentual de pobreza - 1991 e 2000 85

Tabela 6 – Chefes de domicílios segundo anos de estudo por bairro 
de São Bernardo do Campo - 2000 94

 

  



 1

1 INTRODUÇÃO 

A década de 1970, sobretudo a partir da crise do petróleo em 1973 e 

da conseqüente onda inflacionária que a acompanhou, ficou marcada como um 

período conturbado em que o mundo apresentou sinais mais nítidos de 

transição do modelo econômico centrado no Bem-estar Social para o 

neoliberalismo que privilegia o equilíbrio fiscal e econômico dos países, 

relegando a um plano secundário as questões sociais.  

Sem a pretensão de descrever detalhadamente a globalização, 

apenas para situá-la como fenômeno da reorganização mundial do capitalismo 

e para poder compreender seus efeitos sobre as sociedades contemporâneas, 

descreveremos o entendimento de alguns autores. 

Conforme MAGNOLI (1997), globalização é o processo pelo qual o 

espaço mundial adquire unidade. Todavia, o autor constata que não se 

encontra, na análise deste processo, a uniformidade, a igualdade, a 

homogeneidade mencionadas pela grafia do termo: a realidade demonstra 

grande diferença entre a prosperidade dos países abastados e a pobreza 

extrema em outras partes do globo (p. 7).  

O sociólogo VIEIRA (2002) analisa a globalização sob cinco 

dimensões. Uma delas é a dimensão econômico-financeira em que destaca a 

dinâmica das transnacionais no domínio da maior parte da produção, do 

comércio, da tecnologia e das finanças internacionais em detrimento dos 

mercados comuns em busca da integração econômica. Deste modo, quem 

comanda a economia global é cada vez mais o mercado financeiro; em última 

análise: as grandes corporações. Há um consenso, entre os estudiosos, de que 

está em andamento um processo de transnacionalização que deverá resultar 

numa reorganização da economia e da política.  
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Da análise da dimensão política, VIEIRA (2002) afirma que o sistema 

internacional confere a cada Estado o direito de exercer sua soberania e no 

âmbito transnacional cada qual deve assumir a defesa nacional como uma 

questão planetária. No entanto, o atual padrão de acumulação mundial impede 

a articulação de uma política autônoma de desenvolvimento dos Estados 

nacionais. 

Com relação à dimensão social, o autor destaca que a pobreza 

existente no mundo não se deve à escassez de recursos econômicos, 

considerando o notável progresso tecnológico nas áreas da engenharia de 

produção, telecomunicações, computadores e biotecnologia nos últimos anos. 

No entanto, “o padrão mundial de acumulação e desenvolvimento, assentado 

no domínio das informações, do saber e das novas tecnologias (...), reforça as 

tendências de exclusão social” (VIEIRA, 2002, p. 90). 

Essa afirmação é a princípio confirmada por alguns estudos. Segundo 

o Panorama da Economia Mundial (PEM), a taxa de crescimento mundial foi de 

4,9% entre os anos de 2003 a 2006 (FMI, 2007). O relatório Perspectivas da 

Economia Global, publicado pelo Banco Mundial em dezembro de 2006, 

confirma esse crescimento (WORLD BANK, 2006). Milhões de novos empregos 

são gerados por ano, a exemplo disso, no Brasil, foi gerada uma média de 2,7 

milhões de novos postos de trabalho entre 2000 e 2005, segundo dados 

divulgados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (BBCBRASIL, 2007). 

Por outro lado, relatório conjunto do governo brasileiro e das diversas 

agências que compõem o Sistema das Nações Unidas no Brasil, avaliando o 

alcance dos Objetivos do Milênio, destaca que seja qual for o “termômetro”1 

usado, o número absoluto de pessoas em condições de extrema pobreza no 

                                                 
1 Embora a referência de comparação internacional seja o chamado dólar PPC (por eliminar as 
diferenças de custo de vida entre os países), instituições como Cepal, Ipea e Banco Mundial 
adotam em seus estudos outros parâmetros para traçar linhas nacionais de extrema pobreza. 
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Brasil ainda é muito alto, a ponto de superar o total da população de muitos 

países (IPEA, 2004).  

No referido relatório a redução da pobreza está relacionada a outras 

políticas públicas: transferências de renda efetuadas pelos programas de 

Previdência e de Assistência Social; Educação; Saúde e Segurança Alimentar 

(IPEA, 2004), o que vai ao encontro do conteúdo do Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial de 2006, do Banco Mundial (2006), que afirma que 

“políticas pró-eqüidade podem cobrir esses hiatos (desigualdades)... o objetivo 

não é a igualdade das rendas, mas a expansão do acesso, por parte das 

pessoas de baixa renda, aos cuidados da saúde, educação, emprego, capital e 

direitos de posse da terra” (WORLD BANK, 2006). 

Na dimensão cultural o autor destaca que países desenvolvidos, 

principalmente os Estados Unidos, são vistos como núcleos difusores de cultura 

individualista e consumista que é internalizada por todos (VIEIRA, 2002).  

Com relação à dimensão ambiental, o autor reafirma o que é tido 

como consenso entre os estudiosos dessa área: o domínio do homem sobre a 

natureza aumentou com a industrialização e isso é considerado um problema 

global determinante da qualidade de vida e sobrevivência humana. Nesse 

sentido busca-se o desenvolvimento com proteção ambiental (VIEIRA, 2002). 

 O geógrafo Milton Santos (2003) analisa a globalização sob três 

eixos: 1) como fábula, tal qual nos fazem crer, ou seja: a repetição de idéias nos 

faz acreditar em fatos fantasiosos. Um exemplo disso é que a comunicação 

instantânea de notícias faz diminuir a distância entre os Estados. A fantasia 

está em acreditar que este processo é de fato global, considerando que boa 

parte da população não tem acesso a esse tipo de informação; 2) como uma 

fábrica de perversidades: desemprego crescente, aumento da pobreza e perda 

da qualidade de vida, fome e desabrigo generalizado - essa seria a versão 

hegemônica e maléfica da globalização neoliberal; e por fim 3) como deve ser: 

voltada a satisfazer as necessidades essenciais a uma vida humana digna, 
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considerando imperioso utilizar os avanços tecnológicos e econômico-

financeiros advindos desse processo para melhorar, significativamente, a 

qualidade de vida da população mundial, norteados pelos preceitos de 

eqüidade e justiça social. 

Diante da complexidade dos efeitos gerados pela globalização, 

observamos que algumas nações enriqueceram, mas, para a maioria, a 

globalização ensejou a depredação de seus recursos naturais e o agravamento 

da mazela social (PNUD, 2007).  

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) 

estimou que 10,3% da população latino-americana, em 2005, vivia na extrema 

pobreza, e que 12,7% da população era composta por indigentes, em 2007. 

Considera-se em extrema pobreza as pessoas que não satisfazem três ou mais 

necessidades básicas. Os indicadores sugeridos são: qualidade de vida, acesso 

à água potável na habitação ou dentro do terreno ou edifício onde se habita, 

acesso ao saneamento, acesso à luz elétrica, menos de três pessoas por piso, 

acesso à educação (crianças de 7 a 12 anos matriculadas em estabelecimento 

de ensino), capacidade de consumo (6 ou mais anos de estudo – para zonas 

urbanas e 4 ou mais anos de estudo para zonas rurais) (NAÇÕES UNIDAS, 

2008). 

FERREIRA (2000), em estudo sobre as relações entre o novo 

paradigma econômico da globalização e a urbanização acelerada das grandes 

metrópoles subdesenvolvidas, baseando-se em dados estatísticos, ressalta o 

extremo grau de pobreza comum a todas essas cidades da periferia da 

economia-mundo capitalista. 

O crescimento rápido das cidades criou uma grande deterioração 

ambiental, em termos de condições de vida, saúde e poluição. Em quase todos 

os países do mundo industrializado, o número de pessoas que vive nas cidades 

cresceu em aproximadamente 75 a 85 por cento. 
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No Brasil, o período da ditadura militar (1964-1985) foi marcado por 

um intenso êxodo rural, determinado pelo aumento da oferta de empregos 

motivado pelo crescimento da produção industrial, sobretudo com a 

implantação da indústria automobilística, e por não terem sido encaminhadas 

soluções concretas para o problema da má distribuição da terra. Estes fatores 

determinaram o explosivo crescimento de algumas cidades, evidenciando o 

deficit habitacional e contribuindo para o crescimento de favelas (AMIN, 2001).  

Há de se considerar também o aumento significativo do volume de 

migrantes dentro dos Estados brasileiros, e entre Estados diante do 

agravamento dos desequilíbrios regionais e com o avanço do sistema nacional 

de transporte, a partir da década de 1950 (CARVALHO e GARCIA, 2002).  

Na região metropolitana de São Paulo, a urbanização deu-se 

segundo a ocupação centro-periferia, refletindo um modo próprio de 

apropriação social, econômica e ambiental do espaço urbano. No centro foram 

instalados equipamentos urbanos e infra-estrutura, desenvolvendo-se nesse 

contexto atividades públicas e privadas, e as habitações são de população de 

maior renda devido à valorização imobiliária. Na periferia há menos 

equipamentos urbanos, infra-estrutura e serviços, sendo a ocupação 

predominantemente de população de baixa renda. Neste sentido, Nicolau 

Sevcenko (2006), professor de História da Cultura da Universidade de São 

Paulo, em matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, afirma que “São Paulo 

empurrou a população para as periferias, criando espécie de área de privilégio 

central mantida sob o controle da autoridade pública e para a qual a periferia é 

invisível”. 

A partir do final do século XX, a ocupação urbana na referida região 

passou por mudanças substantivas, sobretudo com a implementação de 

condomínios fechados nas regiões periféricas da cidade. Essas transformações 

estão atreladas a fatores de degradação dos espaços centrais e também à 

crescente incidência de conflitos de toda ordem que aparecem nas cidades 
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médias: trânsito, violência, poluição, modificando o espaço público e o privado 

(CALDEIRA, 2000; TORRES, 2005). 

A figura 1, a seguir, apresenta a distribuição espacial dos grupos 

sociais na região metropolitana de São Paulo. Podemos verificar o 

esvaziamento da população de classe alta no centro das cidades de Santo 

André e São Paulo e a explosão demográfica da população mais pobre nas 

regiões periféricas, sobretudo no entorno da Represa Billings, objeto deste 

estudo. 
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Figura 1 – Distribuição espacial de grupos sociais na região metropolitana 
de São Paulo 

 

 

Extraído de: MARQUES E; TORRES H (2005) 
São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades sociais 
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De maneira similar ocorreu a expansão urbana na cidade de São 

Bernardo do Campo. 

A partir da década de 1960 houve a implantação do parque 

automobilístico e da indústria moveleira, o que acabou por concentrar os 

equipamentos urbanos e a população de maior poder aquisitivo no entorno. A 

valorização imobiliária da região tornou inacessível a habitação para a 

população mais pobre que passou a ocupar as áreas de proteção aos 

mananciais, muitas vezes incentivada pela atuação de loteadores clandestinos, 

aliada à especulação imobiliária e à ausência de políticas públicas de 

habitação. 

O município de São Bernardo do Campo está localizado no alto da 

Serra do Mar, no planalto Atlântico. Grande parte do seu território permeia o 

entorno da Represa Billings que determina 52,3% do seu território: Área de 

Proteção aos Mananciais2. A água do reservatório abastece aproximadamente 

1,6 milhão de pessoas, segundo dados da SABESP3, dos municípios de 

Diadema, parte de Santo André e São Bernardo do Campo. 

Estima-se que 195.000 pessoas habitavam no ano de 2000 em área 

de proteção aos mananciais em São Bernardo do Campo (IBGE 2000), 

distribuídas em 120 assentamentos. O índice de crescimento populacional 

nessa área foi de aproximadamente 7% entre os anos de 1991 a 1996 

(WHATELY, 2002). 

A expansão dos loteamentos em área de mananciais, além de causar 

prejuízos ao meio ambiente, prejudica a saúde da população local pela 

deficiência de saneamento básico, poluição dos recursos hídricos devido ao 

                                                 
2 Dado da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br. 
3 Disponível em: 
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=sabesp&pub=T&db=
&docid=CC8BB4856DE5633B832571AE005B0E26. 
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lançamento de lixo e esgotos nas águas do manancial, poluição difusa, 

contaminação do solo pela destinação inadequada de resíduos sólidos, 

interferências provocadas por atividades comerciais e outros malefícios. O 

desmatamento, a excessiva impermeabilização e mau uso do solo interferem no 

potencial hídrico e provocam inundações freqüentes nos centros urbanos pela 

falta de sistemas naturais de drenagem que fazem a água escorrer 

superficialmente, entre outros fatores. 

1.1 O Programa Bairro Ecológico 

As áreas de proteção aos mananciais da represa Billings são 

protegidas por duas Leis Estaduais, 898/75 e 1172/76, atualmente em processo 

de revisão. Essas normas serão substituídas por leis específicas para cada sub-

bacia hidrográfica, elaboradas e fiscalizadas por colegiados constituídos por 

representantes do Estado, Municípios e Sociedade Civil, nos moldes da 

legislação de recursos hídricos, conforme diretrizes da Lei 9.866/97. Até a 

promulgação das leis específicas, a Lei 9866/974 autorizou, em seu artigo 47, a 

execução de obras emergenciais nas hipóteses em que as condições 

ambientais e sanitárias apresentem riscos de vida e à saúde pública ou 

comprometam a utilização dos mananciais para fins de abastecimento. 

Nesse sentido a promulgação da Lei 9866, de 28 de novembro de 

1997, possibilitou aos municípios elaborarem e implementarem um plano 

emergencial de recuperação das áreas dos mananciais5.  

                                                 
4 Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. 
5 Lei 9866/97, art. 47: “Nas áreas de proteção de mananciais de que tratam as Leis nºs 898, de 
18 de dezembro de 1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976, até que sejam promulgadas as 
leis específicas para as APRMs, poderão ser executadas obras emergenciais nas hipóteses em 
que as condições ambientais e sanitárias apresentem riscos de vida e à saúde pública ou 
comprometam a utilização dos mananciais para fins de abastecimento. § 5º: O Plano 
Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo 
será elaborado pelo Poder Público Estadual, em articulação com os municípios, no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias da publicação desta lei, contendo justificativa técnica, agentes 
executores, custos e fontes de recursos, cronograma físico-financeiro e resultados esperados”. 
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A prefeitura de São Bernardo do Campo enfrentou o desafio de 

buscar alternativas técnicas que viabilizassem o atendimento dos objetivos da 

Lei de Proteção aos Mananciais (proteger a qualidade e quantidade da água 

das represas) sem o altíssimo custo social da remoção dessa população. 

Para tanto, foi criada em São Bernardo do Campo (1997) uma 

Comissão Especial que reuniu as secretarias municipais intervenientes, como 

as de Habitação e Meio Ambiente, Assuntos Jurídicos, Obras, Administração, 

Serviços Urbanos, Finanças e Educação. 

A referida comissão realizou trabalho de mapeamento das áreas 

inadequadamente ocupadas, identificando diferentes tipos de agressão ao 

patrimônio ambiental e urbanístico, áreas de recuperação, de ocupação dirigida 

e de restrição à ocupação. 

A partir desse estudo e da revisão da nova lei de proteção dos 

mananciais, que contempla um novo modelo baseado na descentralização, 

integração, participação dos governos locais e segmentos da sociedade, 

combinada com o Estatuto da Cidade e fundamentos garantidos pela 

Constituição Federal, tais como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, a 

Prefeitura de São Bernardo do Campo desenvolveu “Programas de 

Desenvolvimento Sustentável para a Cidade”.  

Referidos programas contam com a participação do Ministério 

Público, que, em sua função de zelar pelo meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, propõe solução negociada pelos atores e responsáveis pela 

reparação do dano a partir do termo de ajustamento de conduta (TAC). 

Do ponto de vista jurídico, os termos de ajustamento de conduta 

(TAC) prestam-se a documentar as providências negociadas com as 

comunidades e o Poder Público.  Algumas dessas providências poderão, 

futuramente, quando da regularização fundiária e registrária dos 
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assentamentos, constar de cláusulas urbanísticas convencionais ou das leis 

que instituírem ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social. 

O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um instrumento de 

composição de conflitos na defesa do meio ambiente que tem como co-

legitimado o Ministério Público, que sugere “modificação de comportamento”, “a 

prestação positiva ou negativa de fatos, capazes de impedir danos ou saná-los. 

Ou mesmo o ajustamento da atividade poluidora, degradante aos parâmetros 

legais” (MILARÉ, 2001, p. 117). 

Essa norma “destina-se a prevenir o litígio (propositura da ação civil 

pública) ou a pôr-lhe fim (ação em andamento6), e ainda a dotar o ente 

legitimado de título executivo extrajudicial ou judicial, respectivamente, tornando 

líquida e certa a obrigação” (MILARÉ, 2001, p. 489). 

Frente a situações concretas de dano iminente ou consumado, em 

que o responsável deseje adequar-se à lei ou reparar a lesão, poderá tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 

que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

O primeiro termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério 

Público, Município e a Sociedade Amigos do Bairro FEI-MIZUHO em solenidade 

pública, previa, além do compromisso de não expansão e não adensamento, 

com fiscalização do Município, a desocupação e recuperação das áreas não 

edificáveis, a execução de calçadas gramadas, arborização urbana e programa 

permanente de educação ambiental (STAURENGHI, 2003). 

Essa ação foi reproduzida em outros bairros que também firmaram o 

termo de ajustamento de conduta, ou por iniciativa da própria comunidade que 

pretendia regularizar a propriedade e procurou o Ministério Público, ou pela 

intimação do Ministério Público quando da existência de ação Civil Pública em 

                                                 
6 A transação implica na extinção do processo com julgamento do mérito (CPC, art. 267, III). 
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curso, dando assim origem ao Programa Bairro Ecológico7. Em ambos os casos 

os moradores são representados pelo presidente da associação de bairro. 

Atualmente, o Programa envolve 51 bairros em áreas de proteção 

aos mananciais no município de São Bernardo do Campo, e pretende promover 

a recuperação ambiental, a reabilitação urbana dos espaços públicos coletivos, 

a inclusão social e o desenvolvimento humano sustentável, bem como 

despertar a percepção das pessoas para os problemas urbanos causados pela 

degradação socioambiental e resgatar a afetividade com a cidade como um 

componente na melhoria da qualidade de vida. O envolvimento da comunidade 

é um pressuposto do programa8. 

O programa visa disponibilizar informação ao morador da área de 

proteção aos mananciais sobre a irregularidade da ocupação e a importância do 

reservatório Billings para abastecimento público de água, assim como estimular 

o Poder Público e os moradores a buscarem formas de recuperação ambiental 

e urbanística com redução dos impactos ambientais sobre a quantidade e 

qualidade das águas do reservatório e mobilizar os moradores para a busca da 

sustentabilidade do conjunto de assentamentos situados no Município 

(STAURENGHI, 2003). 

 

 

 

 

                                                 
7 Programa de educação ambiental desenvolvido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo 
em conjunto com a população que mora em áreas de proteção aos mananciais. Objetiva 
amenizar os impactos causados pela ocupação irregular, com a criação de áreas de 
permeabilidade, arborização urbana, limpeza de córregos e áreas livres, reciclagem e 
acondicionamento do lixo, visando principalmente a transmissão de informações sobre a 
necessidade de preservar e recuperar as áreas de mananciais. 
8 Estratégias para gestão urbana e socioambiental: a experiência de São Bernardo do Campo, 
março de 2004. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Saúde e Meio Ambiente 

A crise do meio ambiente urbano está tendo impacto na 
saúde, maior e mais imediato do que o esperado, de 
problemas ambientais considerados prioritários, como 
as mudanças climáticas globais, chuva ácida, 
destruição de florestas tropicais, e desaparecimento de 
diversas espécies animais e vegetais (ROSSI-
ESPAGNET et al., 1991). 

A relação estabelecida entre os seres humanos e o meio ambiente ao 

longo dos tempos tem sido crucial na determinação do impacto causado pelas 

doenças sobre a sociedade humana. 

Ao considerarmos a domesticação de animais nos primórdios da 

humanidade, verifica-se que o contato próximo destes com os seres humanos 

expunha as pessoas a uma variedade de doenças. Observa-se que muitas das 

doenças humanas são próximas ou derivadas de doenças animais. A varíola é 

muito semelhante à varíola bovina, a tuberculose e a difteria originaram-se no 

gado, entre outras doenças compartilhadas com cães e gatos (PONTING, 

1995). 

O desmatamento é outro exemplo de que a ação antrópica determina 

impactos sobre a saúde humana ao criar novos ambientes propícios ao 

mosquito que transmite a malária. 

O crescimento das sociedades também expôs os seres humanos a 

uma gama de novas doenças infecciosas pela maior concentração da 

população. Doenças como disenteria e cólera estão relacionadas à falta ou 

deficiência de sistemas de saneamento e à água contaminada. 

A má qualidade da água e o lixo doméstico são responsáveis, por 

exemplo, por enfermidades como leptospirose, doenças diarréicas, dengue 

hemorrágica, hepatite e outras. A poluição do ar é responsável por doenças 
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respiratórias e alergias, as ocupações predatórias dos morros são a causa de 

desmoronamentos, a extração da vegetação e mata ciliar provoca o 

assoreamento de corpos d’água. 

Segundo MACHADO (2002), a saúde dos seres humanos não existe 

somente numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente. 

Leva-se em conta o estado dos elementos da natureza para se avaliar se esses 

elementos estão em estado de sanidade e se de seu uso advirá saúde ou 

doenças e incômodos aos seres humanos. 

Evidentemente a relação entre saúde e meio ambiente não deve ser 

considerada apenas sob o ponto de vista biomédico, ainda que este seja 

extremamente relevante como apontado pelos autores e estudos anteriormente 

citados. 

Com efeito, para LABONTE (1996), os problemas da saúde podem 

ser caracterizados em três categorias: biomédica, baseada na doença e no 

estabelecimento de ações voltadas para tratar os sintomas e erradicar a 

doença; prevenção de doenças, baseada na conduta e na promoção de 

comportamentos saudáveis para prevenir que as pessoas adoeçam e criação 

de entornos físicos e sociais que favoreçam a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos baseada em políticas que buscam a mudança social por meio de 

formulação de políticas públicas saudáveis. 

Atender a esta demanda - formulação de políticas públicas saudáveis 

-implica em estabelecer conexões entre meio ambiente e saúde, 

conseqüentemente entre desenvolvimento sustentável e promoção da saúde e 

suas respectivas agendas sociais: Agenda 21 e Cidades Saudáveis. A 

implantação destas agendas ganha ainda mais relevância diante de uma 

sociedade desigual atingida por um processo de globalização excludente. 
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Em todas as partes do mundo, a pobreza e as condições de vida 

deficientes permanecem sendo uma das maiores causas das doenças. Apesar 

dos índices de mortalidade por doenças infecciosas terem caído, aumentou o 

número de doenças ligadas às formas de vida e às alterações nas dietas. A 

desnutrição crônica ou a fome tornam muitas pessoas vulneráveis à infecção. 

Um exemplo disso são os índices de mortalidade infantil. Eles vêm declinando, 

mas não com os mesmos índices para todas as classes sociais (PNUD, 2007). 

Neste sentido, a inserção e a exclusão social podem ser entendidas 

como determinantes do processo saúde-doença e têm impacto significativo 

sobre a eqüidade social. O princípio da eqüidade, por sua vez, é um dos pilares 

da promoção da saúde, que tem como objetivos reduzir as diferenças no estado 

de saúde da população e tornar possível o acesso a bens e serviços diversos, 

necessários para uma vida mais saudável.  

As doenças infecciosas continuam a minar as vidas das populações 

mais pobres de todo o mundo. Dados contidos no relatório de Desenvolvimento 

Humano 2007/2008: Combater as alterações climáticas – solidariedade humana 

num mundo dividido, publicado para o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, revelam que dos 500 milhões de casos de malária e 

1 milhão de óbitos, 90% das mortes são na África, e o número de crianças 

africanas atingidas constitui 80% das vítimas da malária em todo o mundo. 

Outro dado que revela a vulnerabilidade da população mais pobre é que 10 

milhões de crianças morrem por ano antes de atingirem os cinco anos de idade 

devido, na sua grande maioria, à pobreza e à subnutrição (PNUD, 2007). 

Estas deficiências no desenvolvimento humano chamam a atenção 

para as profundas desigualdades que se verificam por todo o mundo. Relatório 

do PNUD (2007) já apontava que os 40% da população mundial que viviam 

com menos de US$2 por dia detinham apenas 5% da riqueza global. Já os 20% 

mais ricos detinham 75% da riqueza global.  
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O sistema econômico vigente, no qual a conquista sobre o meio 

ambiente não se faz apenas em nome da sobrevivência, mas na busca de 

lucros e acúmulo de capital para maximizar o poder dos principais agentes 

econômicos e políticos, agrava e acelera o desequilíbrio ecológico, estimula o 

consumo excessivo gerando desperdício e produção de artigos desnecessários 

à qualidade de vida e inacessíveis à maioria da população, ampliando as 

desigualdades sociais visto que a humanidade tem produzido mais riquezas do 

que em qualquer outra época, seja em termos absolutos ou relativos, e a 

miséria é cada vez mais latente. 

O aumento da produção e da oferta de bens materiais deixa suas 

marcas no meio ambiente com efeitos predatórios refletidos na contaminação 

do solo, do ar, no aporte e na qualidade da água entre outros, evidenciando que 

as situações de risco à saúde decorrentes deste modelo transcendem os limites 

da produção atingindo não somente os trabalhadores, mas a população em 

geral.  

NAVARRO e col. (2002) destacam que as mudanças ambientais, o 

aumento demográfico e a mobilidade possibilitada pela facilidade dos meios de 

transporte internacional e pelo comércio vêm favorecendo a adaptação e a 

mudança dos agentes patógenos, o que dilui cada vez mais a tradicional 

separação entre norte e sul aproximando o perfil epidemiológico dos países 

desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, configurando o lado negativo 

da chamada globalização. 

Pesquisadores da área da geografia têm contribuído neste sentido 

realizando estudos sobre os padrões de distribuição espacial e temporal das 

condições de saúde e doença em dada população. O mapeamento das 

condições de saúde e doença tem-se revelado instrumento importante para 

compreender a variada distribuição espacial, incidência e prevalência de 

doenças em um determinado território, na medida em que se busca estabelecer 
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correlações possíveis com fatores conhecidos ou suspeitos de causar ou afetar 

aquela distribuição (RIBEIRO, 2005). 

Os primeiros estudos de geografia médica preocupavam-se, 

sobretudo, com a distribuição mundial das principais doenças. Verificou-se que 

o clima é um fator determinante na distribuição de doenças, principalmente as 

transmitidas por vetores que dependem de condições adequadas para sua 

sobrevivência e reprodução. Outros estudos demonstraram que as disparidades 

socioeconômicas, o acesso aos serviços de saúde e a qualidade do meio 

ambiente também exercem influência na saúde de determinada população e 

que no nível local verifica-se melhor a influência das contaminações ambientais 

à saúde (RIBEIRO, 2005). 

Nesse sentido, RIBEIRO (2005), ao realizar estudo para avaliar os 

efeitos das mudanças na qualidade do ar sobre a saúde respiratória das 

crianças, comprovou a correlação entre níveis de poluição do ar por dióxido de 

enxofre e material particulado e sintomas de doenças respiratórias em crianças 

de 11 a 13 anos. Dentre os resultados obtidos, 

O mapeamento indicou que existem diferenças 
significativas nos coeficientes de mortalidade por doenças 
respiratórias entre os diferentes distritos do município. 
Indicou também que a poluição do ar pode ser fator 
coadjuvante importante na distribuição desses óbitos, 
uma vez que há uma correlação entre as áreas mais 
poluídas e aquelas onde os coeficientes de mortalidade 
são mais altos (RIBEIRO, 2005, p. 78). 

Nos últimos anos, verificou-se um aumento da incidência de doenças 

cardiovasculares e degenerativas. O motivo deste aumento é ainda assunto de 

muito debate, no entanto, parte da explicação para o aumento dos índices de 

mortalidade por esses tipos de doenças é que menos pessoas morrem de 

doenças infecciosas e, conseqüentemente, tornam-se mais suscetíveis, com a 

idade, a doenças desse tipo. Cumpre ressaltar que mudanças no modo de vida 

e de hábitos alimentares também devem ser consideradas (SANTOS e 

WESTPHAL, 1999). 
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A idéia de que a saúde é produzida socialmente implica no 

reconhecimento de que os determinantes de saúde são mediados pelo sistema 

social, influenciado pelas relações sociais, excludentes, que operam o sistema 

(SANTOS e WESTPHAL, 1999). 

Assim, a saúde dos indivíduos está relacionada também às coisas 

que o homem criou e faz, às interações sociais, às políticas adotadas pelo 

governo, inclusive os próprios mecanismos de atenção à doença, o ensino da 

medicina, da enfermagem, da educação, as intervenções sobre o meio 

ambiente (SANTOS e WESTPHAL, 1999). 

Para GALLO (1992), novos olhares sobre a saúde e a doença 

significam: “compartir da certeza de que a humanidade vive em um período de 

responsabilidade planetária, que coloca a luta pela vida como preocupação 

central” e “subverter radicalmente a concepção hegemônica sobre o conceito de 

saúde no âmbito da saúde coletiva – tal como formulado na VIII CNS” (p. 72).  

O autor refere-se ao conceito ampliado de saúde proposto pela VIII 

Conferência de Saúde (1986). Neste sentido, VAITSMAN (1990) destaca:  

um conceito ampliado não poderia (...) considerar saúde 
só como resultante das formas de organização social da 
produção. Pois é produzida dentro da sociedade que, 
além da produção, possuem certas formas de 
organização da vida cotidiana, da sociabilidade, da 
afetividade, da sensualidade, da subjetividade, da cultura, 
do lazer, das relações com o meio ambiente. É antes 
resultante do conjunto da experiência social, 
individualizada em cada sentir e vivenciada num corpo 
que é também, não esqueçamos, biológico (p. 171). 

Desta forma, para se promover a saúde é necessário identificar os 

fatores que determinam o processo saúde-doença e agir sobre eles. Por 

estarem ligados às condições de vida das pessoas, esses determinantes 

adquirem extrema significância no nível local, onde se expressa a vida cotidiana 

dos indivíduos (BUSS e FERREIRA, 2002). 
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2.2 Direito ao meio ambiente saudável 

Os Direitos Humanos constituíram-se a partir da Revolução Francesa 

e estabeleceram um novo patamar ético e político de legitimidade de atuação 

tanto do Estado como principalmente da sociedade. 

PORTANOVA (2002), citando BOBBIO (1992), descreve a doutrina 

dos direitos humanos a partir das gerações de direitos. A primeira geração de 

direitos dominou o século XIX e é composta pelos direitos de liberdade, que 

correspondem aos direitos civis e políticos, identificados com os ideais 

burgueses da Revolução Francesa. 

A segunda geração de direitos foi definida no início do século XX a 

partir de reflexões ideológicas relacionadas ao pensamento antiliberal desse 

século. Os direitos de segunda geração são considerados como sendo os 

direitos sociais, culturais, coletivos e econômicos, tendo sido inseridos nas 

constituições das diversas formas de Estados sociais (PORTANOVA, 2002). 

Os direitos de terceira geração são identificados como direitos 

transindividuais ou difusos. Eles se caracterizam por não poderem ser divididos 

pelos atores sociais, pertencem a todos ao mesmo tempo, não podendo ser 

concedidos a um ou a outro indivíduo de forma separada. Não se trata mais de 

direitos de alguns menos favorecidos frente aos detentores do poder, como 

observado nas primeiras gerações, e, sim, de direitos inerentes a todos, sem os 

quais a vida não poderá prosseguir no mundo. São reconhecidos como direitos 

de terceira geração o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao 

meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação. E finalmente os direitos de quarta 

geração consistem no direito à democracia, direito à informação e o direito ao 

pluralismo (PORTANOVA, 2002). 

Os direitos humanos são redefinidos a cada momento histórico de 

acordo com exigências e crises que a sociedade enfrenta. 
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A crítica à sociedade de consumo, ao desperdício e aos limites da 

produção abriu uma discussão no campo da economia que perpassou o campo 

da ciência e da ética, chegando às ciências sociais e ao debate sobre 

espiritualidade e atuação política. 

Nesse contexto, surgem modelos ético-jurídicos não 

antropocêntricos, de caráter preservacionista, descritos por SANTANA (2002): 

a) O biocentrismo proposto por ALBERT SCHWEITZER, 
que vê o homem como parte da natureza, não admitindo 
nenhuma agressão à vida em qualquer das suas formas; 
b) o ecocentrismo ou holismo, proposto pelo alpinista e 
professor de filosofia ARNE NAESS, criador do termo 
ecologia profunda (deep ecology), que, juntamente com 
os norte-americanos BILL DEVALL e GEORGE 
SESSIONS e o australiano WARWICK FOX, atribui valor 
intrínseco à biodiversidade, buscando ir além da 
concepção de ecologia como ciência, através de análises 
em nível profundo da consciência ecológica, indagando, 
inclusive, sobre a possibilidade da presente sociedade 
preencher as necessidades humanas básicas como amor 
e segurança e acesso à natureza e; c) o gaianismo, 
proposto pelo inglês JAMES LOVELOCK, que afirma que 
a vida e o meio ambiente global são partes de um mesmo 
sistema que se auto-regula (p. 412). 

Assim, a percepção da unidade fundamental da vida, segundo a qual 

os seres humanos não são nem “sujeitos separados de um real reduzido à 

categoria de objeto”, nem “a medida de todas as coisas”, aponta para 

características essenciais da ecologia profunda que realçam valores como a 

simplicidade, o desenvolvimento auto-sustentado e a não-violência e tem sido o 

modelo não antropocêntrico mais em voga entre ambientalistas (SANTANA, 

2002). 

Nesta perspectiva, pensadores da área ambiental estão repensando 

o crescimento econômico, buscando fórmulas alternativas como o 

desenvolvimento sustentável cuja característica principal consiste na possível e 

desejável conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio 

ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 
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Estudos de cientistas das mais diferentes áreas alertam para variados 

tipos de problemas mundiais: aquecimento global, buraco na camada de 

ozônio, poluição das águas, desertificação, diminuição da quantidade de água 

potável são alguns. Biólogos, químicos, engenheiros florestais, agrônomos 

mostram a importância destes temas, do ponto de vista científico. As nações 

perceberam que a própria preservação da espécie depende da preservação do 

meio ambiente. Mesmo aqueles que acreditam em novas tecnologias como 

instrumento para soluções mágicas não deixam de ponderar seu elevado custo, 

principalmente aos países em desenvolvimento (PENNA, 1999).  

A necessidade de proteção faz com que esses estudos tornem-se 

disciplinas legais. Neste sentido surge o Direito Ambiental contra as agressões 

da sociedade moderna, com a missão de conservar a vitalidade, a diversidade e 

a capacidade de suporte do planeta Terra, para usufruto das presentes e 

futuras gerações (MILARÉ, 2001). A propósito, destaca MILARÉ (2001):  

... a vida sustentável carece de princípios que a 
sustentem. Na ordem natural, e assim também na ordem 
social e na jurídica, todas as estruturas assentam-se em 
princípios; esta relação já foi bem percebida e entendida 
desde os filósofos pré-socráticos, e seguidamente 
aperfeiçoada a partir da Filosofia clássica. A vida social 
desenvolve-se no espaço da vida planetária, e o 
ordenamento jurídico deve estar presente a todo esse 
processo (p. 44). 

Princípio é a base, o alicerce, o sustentáculo do Direito. Os princípios 

ambientais constituem a base de todo o sistema jurídico ambiental e precisam 

ser amplamente respeitados pelo aplicador do Direito e por toda a coletividade, 

que é titular do bem ambiental. 

MACHADO (2002) adota oito princípios que fundamentam o Direito 

Ambiental, dentre os quais destacamos o “princípio do direito à sadia qualidade 

de vida”. Afirma o autor: “não basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e 

conseguir a ‘qualidade de vida’” (p. 46). 



 22

A sadia qualidade de vida está protegida pelo art. 225, parágrafo 1º, 

inciso V, da Constituição Federal, que determina o controle de algumas práticas 

que “comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.  

Nesse sentido, o direito à sadia qualidade de vida deve ser observado 

em sua amplitude, em absoluto respeito aos termos constitucionais, uma vez 

que não existe sadia qualidade de vida sem meio ambiente equilibrado. 

No campo da saúde, ao se adotar a concepção de saúde como 

qualidade de vida, há referência à percepção individual que as pessoas têm da 

sua posição na vida pautada no contexto cultural e no sistema de valores de 

cada indivíduo, construída de acordo com objetivos, expectativas e 

preocupações do mesmo (WHO, 1998a). 

2.3 Meio ambiente e o direito à moradia 

A ilegalidade em relação à propriedade da terra tem sido um dos 

principais agentes da segregação ambiental e, em conseqüência, da exclusão 

social, no campo ou na cidade. A falta de alternativas habitacionais, seja por 

meio do mercado privado, seja por intermédio de políticas públicas sociais, é 

evidentemente o motor que cria o pano de fundo dessa dinâmica de ocupação 

ilegal e predatória da terra urbana (MARICATO, 2001). 

No Brasil, o acesso à moradia confunde-se com o acesso à 

propriedade, considerada importante para a segurança familiar e também como 

símbolo de ascensão social, mas esse não é um padrão de moradia no mundo 

todo. Na Europa, por exemplo, principalmente entre 1950 e 1980, a provisão de 

habitação era o aluguel social – unidades habitacionais construídas e de 

propriedade do Poder Público. Atualmente, abrigando cerca de um quinto da 

população européia, esse modelo aloja setores de baixa renda, inclusive 

desempregados, minorias étnicas e imigrantes. 
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O direito à moradia adequada é reconhecido pela comunidade 

internacional como direito fundamental de primeira geração desde a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo 25, I: todo homem tem 

direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 

bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação (...). 

Por outro lado, o discurso jurídico, ao considerar o meio ambiente 

como patrimônio público, coloca em debate a função social da propriedade, que 

confronta os projetos do proprietário de um bem com os interesses da 

coletividade. 

O direito à moradia foi incluído na ordem constitucional brasileira em 

2000, com a edição da Emenda Constitucional n. 26, art. 1º: “O art. 6º da 

Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’”. 

Neste sentido, destaca FIGUEIREDO (2003), a respeito do direito 

social à moradia:  

Os debates acerca da ocupação irregular de áreas de 
proteção de mananciais abrigam uma aparente antinomia 
entre o direito social à moradia e o direito difuso a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). 
A antinomia, porém, como dito, é apenas aparente, já 
que, há toda evidência, o direito social à moradia – direito 
humano de segunda geração – deve ser concebido à luz 
do fundamento maior da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, inc. III), o que não ocorre nos casos de ocupação 
de áreas de mananciais (p. 559). 

Os problemas presentes nos assentamentos irregulares são 

conseqüência de fatores econômicos, sociais e políticos associados a formas 

inadequadas de tratar a questão específica e a ações desarticuladas. A 

modalidade da legislação praticada estabelece fortes restrições ao uso e 

ocupação do solo, visando o controle da ocupação para evitar a poluição da 
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represa, mas, num contexto de baixa capacidade de fiscalização e de falta de 

oferta de solução de habitação, possibilitou a concretização do seu contrário. O 

índice de crescimento populacional nessas áreas é, em média, 7% ao ano 

(WHATELY, 2002). 

No nível local, o Plano Diretor Municipal é o instrumento previsto na 

Constituição Federal de 1988 que estabelece a função social da propriedade, 

conforme o bairro, usos e ocupação do solo, explícitos na legislação de 

zoneamento urbano.  

Concebida como direito fundamental, a propriedade terá seu uso 

condicionado ao bem-estar social9, ou seja, deve oferecer à coletividade uma 

maior utilidade, dentro da concepção de que o social orienta o individual.  

Recentemente, o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257, de 10 de 

julho de 2001) veio regulamentar a Constituição, traçando as diretrizes e 

instrumentos gerais da política urbana que dizem respeito à indução do 

desenvolvimento urbano, à regularização fundiária, à democratização da gestão 

urbana. 

O Estatuto da Cidade estabelece a “garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 2º, 

I). 

Fruto de lutas sociais em torno da questão da moradia, compreendida 

não só como o teto, mas também enquanto um “lugar na cidade”, o Estatuto da 

Cidade é um marco referencial para uma Política Urbana pela sua amplitude e 

por referir-se a competências atribuídas pela Constituição, de modo 

concorrente, a todas as esferas de governo (MARTINS, 2006). 

                                                 
9 Constituição Federal, art. 5º, XXII e XXIII. 
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De acordo com a Constituição, o município brasileiro tem autonomia 

política, administrativa e também financeira, que exerce através das decisões 

legislativas (Câmara Municipal) e administrativas (Prefeito), considerando suas 

prioridades. Os municípios têm personalidade jurídica, fazem acordos e 

realizam tarefas comuns, havendo maior comprometimento do que se fosse 

uma decisão imposta de cima, pois a questão será discutida em cada 

município, com o envolvimento de sua própria comunidade. 

O município tem competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local e promover o ordenamento territorial mediante planejamento e 

controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 

Entendemos que o direito à cidade para todos passa tanto pelo 

acesso à urbanização como pelo acesso à condição habitacional legal. Embora 

a ocupação ilegal da terra urbana seja genérica e crescentemente tolerada, seu 

reconhecimento legal é raro. 

2.4 Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo construído ao 

longo do tempo em um processo contínuo e complexo, resultando em uma 

variedade de abordagens, segundo o campo ideológico ou a dimensão adotada. 

Algumas serão mencionadas neste capítulo, sem a pretensão de esgotar o 

tema. 

Alguns autores analisam o termo separadamente, na tentativa de 

definir o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Para SACHS (2007), desenvolvimento é um conceito abrangente que 

difere do conceito de crescimento econômico, considerado ainda como uma 

condição necessária, mas de forma alguma suficiente, englobando as 

dimensões: ética, política, social, ecológica, econômica, cultural e territorial, 

todas sistematicamente inter-relacionadas e formando um todo. 
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Trata-se da necessidade de um crescimento eqüitativo que leve em 

conta a preservação do meio ambiente. Portanto o desenvolvimento sustentável 

deve atender simultaneamente a três pilares: relevância social, prudência 

ecológica e viabilidade econômica (SACHS, 2007).  

Assim, o autor apresenta critérios de sustentabilidade em cinco 

dimensões: 1) sustentabilidade social – entendida como a criação de um 

processo de desenvolvimento que seja sustentado por uma sociedade com 

maior eqüidade na distribuição de renda e de bens; 2) sustentabilidade 

econômica – a eficiência econômica deve ser avaliada em termos 

macrossociais e não apenas por meio do critério da rentabilidade empresarial 

de caráter microeconômico; 3) sustentabilidade ecológica – preservação do 

capital natureza na sua produção de recursos renováveis, limitação do uso dos 

recursos não renováveis; 4) sustentabilidade espacial – deve ser dirigida para a 

obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e de uma melhor 

distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades 

econômicas; 5) sustentabilidade cultural – deve haver equilíbrio entre respeito à 

tradição e inovação; sistemas agrícolas integrados, processos de mudanças 

que resguardem a continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo 

de ecodesenvolvimento numa pluralidade de soluções, ajustadas à 

especificidade de cada contexto sócio-ecológico (SACHS, 2007, pp. 181-183). 

VEIGA (2006) pondera que há duas teses extremas com relação ao 

adjetivo sustentável que criam um impasse no âmbito da retórica científica, e 

uma terceira que faz parte da retórica político-ideológica. A primeira é defendida 

por aqueles que acreditam que não existe dilema entre conservação ambiental 

e crescimento econômico, a tendência seria inversa, fazendo com que o 

crescimento passasse a melhorar a qualidade ambiental. A segunda lança o 

alerta sobre o aumento da entropia, baseado na segunda lei da termodinâmica 

conforme alertado por GEORGESCU-ROEGEN, citado por VEIGA (2006). Ele 

assinalou que as atividades econômicas gradualmente transformam energia em 

formas de calor tão difusas que são inutilizáveis. Para GEORGESCU-ROEGEN, 
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citado por VEIGA (2006), em algum momento do futuro a humanidade deverá 

apoiar a continuidade de seu desenvolvimento na retração, com o decréscimo 

do produto. A terceira corrente relaciona o desenvolvimento com a possibilidade 

das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram com a provisão dos 

instrumentos e das oportunidades de fazerem suas escolhas. O 

desenvolvimento, nesse caminho, vai desde a proteção dos direitos humanos 

até o aprofundamento da democracia, pela possibilidade de efetiva participação 

política de todos. Para VEIGA (2006), tem havido uma banalização do termo 

“sustentável”, estando muitas vezes associado à idéia de durabilidade. Para o 

autor, sustentabilidade é a possibilidade de conciliação do crescimento 

econômico contínuo e a conservação do meio ambiente. 

Na concepção de SEN e MAHBUD (1999), citados por VEIGA, “só há 

desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das 

capacidades humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas 

podem ser, ou fazer, na vida” (p. 85), tendo como pressuposto a liberdade de 

escolha. Nesse sentido, quatro seriam as capacidades para avaliar o progresso 

mundial na realização do bem-estar humano: vida longa e saudável, 

conhecimento necessário para problematização das condições de vida, acesso 

aos recursos necessários a um nível de vida digno e capacidade de participar 

da vida da comunidade (VEIGA, 2006).     

A Conferência do Meio Ambiente, realizada na cidade de Estocolmo 

em 1972, difundiu para o mundo a idéia de desenvolvimento sustentável. 

Passou-se a perceber a relação entre a economia e o meio ambiente, a partir 

da noção de sociedade sustentável, onde todo homem tem direito fundamental 

à liberdade, igualdade e ao desfrute de condições de vida com qualidade (DIAS, 

2003). 

As pessoas devem cuidar e respeitar as comunidades dos seres 

vivos, melhorando a qualidade de vida humana, conservando a vitalidade e a 

diversidade do planeta e minimizando o esgotamento dos recursos naturais não 
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renováveis de forma atenta aos limites da capacidade de suporte do planeta 

(LEFF, 2001). 

Para atingir a sustentabilidade, a taxa de uso dos recursos 

renováveis não deve exceder a taxa de regeneração, as taxas de geração de 

recursos não renováveis não devem exceder a capacidade assimilativa do 

ambiente e o esgotamento dos recursos não renováveis deve requerer taxas 

compatíveis de substitutos renováveis para esses recursos. É a superação 

daquela idéia da economia tradicional, segundo a qual os recursos são infinitos 

e têm infinita capacidade de renovação em razão do desenvolvimento 

tecnológico e das possibilidades geradas pelas ciências (GUIMARÃES, 2001). 

Isso é o que ROBÈRT (2002) chama de fluxo equilibrado de 

matérias. “A sociedade sustentável vive em parte dos fluxos da produção da 

natureza e em parte dos fluxos menores de metais e minerais da crosta 

terrestre”. Assim, “os ciclos naturais envolvem a sociedade e definem os limites 

nos quais devemos viver” (p. 80). 

Assim, a sustentabilidade tem relação com a manutenção da 

capacidade de carga dos ecossistemas, a capacidade da natureza em absorver 

e se recompor das agressões antrópicas. 

Para BARBIERI (2003), desenvolvimento sustentável é essa nova 

maneira de perceber as soluções para os problemas globais, que não se 

reduzem apenas à degradação do ambiente físico e biológico, mas que 

incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a 

exclusão social. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de 

estabelecer um equilíbrio entre humanidade, os recursos naturais renováveis 

que ela consome e o efeito de suas atividades sobre o meio ambiente, ou seja, 

buscar a melhoria da qualidade de vida respeitando os limites da capacidade 

dos ecossistemas. 
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Conforme o relatório Nosso Futuro Comum proferido pela Comissão 

Brundtland, em 1987, o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, 

a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 

harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e aspirações humanas. A Comissão enfatiza a necessidade de 

estimular a cooperação internacional para reduzir os desequilíbrios entre os 

países (CMMAD, 1988). 

O discurso do desenvolvimento sustentável foi sendo legitimado, 

oficializado e difundido amplamente com base na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 

1992 (DIAS, 2003). 

LEFF (2004) parte da definição de desenvolvimento sustentável 

proferida no relatório Brundtland: “um processo que permite satisfazer as 

necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender 

as gerações futuras” para argumentar que “o discurso da ‘sustentabilidade’ leva 

à luta por um crescimento sustentado, sem uma justificação rigorosa da 

capacidade do sistema econômico de internalizar as condições ecológicas e 

sociais (de sustentabilidade, eqüidade, justiça e democracia) deste processo” 

(pp. 19 e 20). 

O autor justifica a ambivalência do discurso da sustentabilidade pela 

polissemia do termo sustainability, que integra dois significados: um que se 

traduz em castelhano – sustentable – e que implica a internalização das 

condições ecológicas de suporte do processo econômico; outro que aduz a 

durabilidade do próprio processo econômico. Neste sentido, a sustentabilidade 

ecológica constitui uma condição da sustentabilidade do processo econômico 

(LEFF, 2004). 

Para o mesmo autor, a falta de capacidade de internalizar as 

condições de sustentabilidade ecológica no processo econômico e de resolver a 
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tradução dos diversos processos que constituem o ambiente (tempos 

ecológicos de produtividade e regeneração da natureza, valores culturais e 

humanos, critérios qualitativos que definem a qualidade de vida) em valores e 

medições do mercado fez com que a noção de sustentabilidade fosse 

“divulgada” e “vulgarizada” até fazer parte do discurso oficial e da linguagem 

comum sem um sentido teórico e prático capaz de unificar as vias de transição 

para a sustentabilidade (LEFF, 2004). 

Diante da existência de diferentes abordagens conceituais de 

desenvolvimento sustentável, será adotado como referencial teórico deste 

trabalho o conceito de desenvolvimento sustentável trazido pelo Relatório 

Brundtland (CMMAD, 1988) por se tratar do conceito mais aceito mundialmente 

e por se fundamentar na harmonização entre o social, o econômico e o 

ambiental defendida pela maioria dos autores para ser efetivo.  

A Política Nacional do Meio Ambiente brasileira, criada pela Lei 

6938/81, alinha-se a este conceito estabelecendo que “o meio ambiente, como 

patrimônio da coletividade, deve ser mantido em equilíbrio (dinâmico), (...) a 

utilização dos recursos ambientais deve ser racional, (...) o Poder Público 

incentivará estudos e pesquisas para o uso sustentável e a proteção dos 

recursos ambientais, desenvolvendo tecnologias apropriadas às condições dos 

ecossistemas brasileiros e às necessidades econômico-sociais e ambientais do 

país” (BRASIL, 1981). 

Do mesmo modo, este conceito de desenvolvimento sustentável está 

estabelecido na Política Nacional de Promoção da Saúde do Brasil, que 

determina: III - fortalecimento de instâncias decisórias intersetoriais com o 

objetivo de formular políticas públicas integradas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável; V – reorientação das práticas de saúde de modo a permitir a 

interação saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, VI – estímulo à 

produção e conhecimento e desenvolvimento de capacidades em 

desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 



 31

Ambas as políticas referidas utilizam esta abordagem na 

implementação de suas agendas locais, respectivamente: Agenda 21 e Cidades 

Saudáveis. 

2.4.1 Agenda 21: processo e instrumento de planejamento 
participativo para o desenvolvimento sustentável  

A questão ambiental tem como referência diversos protocolos 

internacionais. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (Estocolmo, 1972) reuniu a comunidade internacional para discutir o 

meio ambiente global e as necessidades de desenvolvimento. A Conferência 

produziu um documento conhecido como a Declaração de Estocolmo que 

sinalizava a necessidade de se criar um processo de gestão planetária dos 

problemas ambientais que culminou, posteriormente, na criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Era preciso redefinir o 

próprio conceito de desenvolvimento, tantas e tão complexas eram as questões 

envolvidas. Esta tarefa ficou sob a responsabilidade de uma comissão liderada 

pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, que produziu, em 1987, o já 

mencionado relatório denominado Nosso Futuro Comum (NOVAES, 2003). 

O relatório Brundtland (1987), como também é conhecido, consolida 

uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento e ressalta a 

incompatibilidade entre os padrões de produção e consumo vigentes e o uso 

racional dos recursos naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Também explicita a natureza e a escala dos problemas ambientais, sociais e 

econômicos a serem enfrentados e insere a idéia de “desenvolvimento 

sustentável” como estratégia para reverter o quadro de pobreza, desmatamento 

e desigualdade social presente no mundo.  

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), também conhecida como ECO 92, 
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aprovou cinco documentos com objetivos mais abrangentes e de natureza mais 

política: Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento; Convenção sobre Mudanças Climáticas; Declaração de 

Princípios sobre Florestas; Convenção sobre a Biodiversidade e Agenda 21 

Global. Todos esses documentos endossam o conceito fundamental de 

desenvolvimento sustentável (PNUD, 2000). 

A Agenda 21 possui mais de 2500 recomendações práticas e é um 

programa de ação que visa à implementação de um novo modelo de 

desenvolvimento baseado no manejo sustentável dos recursos naturais 

resguardando a qualidade de vida das futuras gerações. Assim, o 

desenvolvimento sustentável é o caminho para reverter tanto a pobreza como a 

destruição do meio ambiente (NOVAES, 2003). 

A Agenda 21 é reconhecida como instrumento de planejamento 

estratégico que agrega um protocolo de intenções, sem carregar o poder de 

obrigatoriedade de sua implementação.  

O marco teórico utilizado considera duas noções-chave para o tema: 

sustentabilidade ampliada (que trabalha a sinergia entre as dimensões 

ambiental, social e econômica do desenvolvimento) e sustentabilidade 

progressiva (que é trabalhada como um processo pragmático de 

desenvolvimento sustentável) (NOVAES, 2003).  

Foram estabelecidas as premissas: crescer sem destruir; 

indissolubilidade da problemática ambiental e social; diálogo entre a Agenda 21 

brasileira e as atuais opções de desenvolvimento; fortalecimento da 

democracia; gestão integrada e participativa; foco na ação local; mudança do 

enfoque das políticas de desenvolvimento e preservação ambiental; informação 

para a tomada de decisão (BARBIERI, 1997). 
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A Agenda 21 não é um plano de governo, mas uma proposta de 

estratégia destinada a subsidiá-lo e a ser adaptada, no tempo e no espaço, às 

peculiaridades de cada país e ao entendimento de sua população.  

NOVAES (2005) define Agenda 21 da seguinte forma: 

(...) não é apenas um documento. Nem um receituário 
mágico, com fórmulas para resolver todos os problemas 
ambientais e sociais. É um processo de participação em 
que a sociedade, os governos, os setores econômicos e 
sociais sentam-se à mesa para diagnosticar os 
problemas, entender os conflitos envolvidos e pactuar 
formas de resolvê-los, de modo a construir o que tem sido 
chamado de sustentabilidade ampliada e progressiva (p. 
323). 

A Agenda 21 global já reconhecia que o desenvolvimento sustentável 

e a proteção do meio ambiente só seriam viáveis com o apoio das comunidades 

locais. Por isso, recomendava que se iniciasse o processo de construção das 

Agendas 21 locais. 

2.4.2 Agenda 21 Local  

A resolução de problemas ambientais locais carrega um valor 

altamente positivo pois foge da tendência desmobilizadora da percepção dos 

problemas globais, distantes da realidade local, e parte do princípio de que é 

indispensável que o cidadão participe da organização e gestão do seu ambiente 

de vida cotidiano. 

Neste sentido, a população participa do processo decisório 

estabelecendo uma nova relação com o Estado e fomentando o engajamento, a 

mobilização, a emancipação e a democratização (LAYRARGUES, 2001). 

A Agenda 21, em seu capítulo 28, propõe o fortalecimento dos 

governos locais e seu envolvimento neste esforço, por meio da construção de 

parcerias entre autoridades locais e outros setores e a ampliação dos 

processos participativos e das ações multissetoriais para a busca de um 
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planejamento que leve em consideração os aspectos socioeconômicos, aliados 

à preservação ambiental e à qualidade de vida (JUNQUEIRA, 2000).  

A Agenda 21 Local é um processo participativo que envolve os 

diversos atores sociais na definição de políticas para o enfrentamento dos 

problemas locais tendo em vista o desenvolvimento sustentável. 

Com essa finalidade busca-se o compromisso dos múltiplos setores 

com o processo de planejamento por meio do estabelecimento de metas e 

definição de um procedimento de monitoramento e elaboração de informações 

pelos integrantes da comunidade (MERICO, 2001).  

2.4.3 Estratégias para a sustentabilidade 

O desenvolvimento e a sustentabilidade, que sempre foram 

problemas vistos e tratados separadamente na sociedade, agora se unem em 

escala global e em uma estrutura temporal de urgência para buscar resposta 

sobre como poderemos fornecer suficiência, segurança e vida para todos – 

desenvolvimento – dentro das leis e limites do ambiente biofísico – 

sustentabilidade (MEADOWS, 1998). 

As diretrizes para a sustentabilidade apontam para uma racionalidade 

que garanta a solidariedade e a cooperação mundial, tanto quanto a 

continuidade do desenvolvimento e da própria vida para as gerações futuras, 

ameaçadas pelo consumismo perdulário e a exploração predatória dos recursos 

naturais perpetrados pelo capitalismo moderno.  

Segundo GOUVEIA (1999), é preciso que haja uma reincorporação 

das questões do meio ambiente nas políticas de saúde, bem como a integração 

dos objetivos da saúde ambiental numa ampla estratégia de desenvolvimento 

sustentável. Uma abordagem mais integrada, com mecanismos intersetoriais 

que possibilitem um diálogo amplo entre as partes, trará enormes benefícios 

para a conquista de melhores condições de vida nas cidades. 
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Um grupo internacional de pesquisadores e especialistas em 

sistemas de avaliação, reunido na Fundação de Estudos Rockefeller e no 

Centro de Conferências em Bellagio, na Itália (HARDI e ZDAN, 1997), 

estabeleceu dez princípios para medir e avaliar o progresso em direção ao 

desenvolvimento sustentável: 

1-  visão de futuro direcionada – rumo ao desenvolvimento 
sustentável; 

2-  perspectiva holística – considerando os aspectos social, 
econômico e ambiental, suas partes e interação entre si; 

3- elementos essenciais do desenvolvimento econômico – considerar 
a eqüidade e as disparidades entre as populações com relação ao 
uso dos recursos, pobreza, direitos humanos e acesso aos 
serviços; 

4- escopo adequado – considerando as escalas de tempo ecológicas 
e humanas;  

5- foco prático – adotar um número limitado de questões e 
indicadores para análise, padronizar medidas se possível para 
permitir comparação; 

6- abertura – referente à acessibilidade dos dados e métodos 
utilizados e análises realizadas; 

7- comunicação efetiva;  

8- ampla participação – fomentar a participação de profissionais, 
técnicos e grupos sociais, com atenção à inclusão de grupos como 
indígenas, mulheres, jovens, para assegurar o reconhecimento de 
valores diversos e em mudança. Assegurar a participação de 
tomadores de decisões para estabelecer ligação entre políticas 
adotadas e ações resultantes; 

9- avaliação constante; 

10- capacidade institucional – definir responsabilidades e 
atribuições para coleta de dados, manutenção e documentação; 
auxiliar no desenvolvimento de capacidades para avaliação local. 
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2.5 Promoção da Saúde 

O princípio de promoção da saúde como referencial de políticas de 

saúde foi consagrado na Constituição Federal de 1988 e reafirmado na Lei 

Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei 8080/90). Posteriormente foi objeto 

de uma política nacional regulamentada pela Portaria MS 687/2006. 

Entretanto, até a institucionalização da promoção da saúde como 

uma política nacional ocorreu um processo de construção histórico-social que 

valorizou questões como integralidade, intersetorialidade, participação e 

empoderamento social e articulação de políticas públicas, relacionando-as à 

qualidade de vida, ao desenvolvimento sustentável e à melhoria das condições 

de saúde. 

No Canadá, o movimento de Promoção da Saúde desenvolveu-se a 

partir da divulgação do Relatório Lalonde (1974). Nesse documento argumenta-

se que, ante a diminuição do quadro de morbi-mortalidade por causas 

infecciosas, o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônico-

degenerativas, as ações de saúde devem ter o objetivo de “adicionar anos à 

vida e também acrescentar vida aos anos”, de forma a permitir ao ser humano 

usufruir das oportunidades advindas da melhoria socioeconômica (CARVALHO, 

2007). 

De acordo com ASHTON, citado por WESTPHAL (2007), referido 

relatório foi decisivo para questionar o papel exclusivo da medicina na 

resolução dos problemas de saúde e foi considerado como responsável pelo 

início de uma nova era de interesse social e político pela saúde pública. 

O argumento parte de que saúde, definida como ausência de doença, 

resulta de um conjunto de determinantes localizáveis no campo da saúde e no 

relatório em quatro grupos explicativos: ambiente, estilo de vida, biologia 

humana e organização dos serviços de saúde (CARVALHO, 2007). 
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Na década de 1970, a maioria dos países passou por uma crise no 

setor saúde, em virtude dos custos elevados da medicina curativa que utilizava 

alta tecnologia e também porque pesquisas evidenciaram que os gastos não 

estavam tendo reflexos equivalentes na qualidade de vida da população. Essa 

crise foi gradativamente gerando novas estratégias baseadas em novos 

conceitos, o que resultou na chamada “nova saúde pública” (SANTOS e 

WESTPHAL, 1999). 

No âmbito da saúde, visto no sentido ampliado, a qualidade de vida 

apóia-se na compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais 

e espirituais e tem no conceito de promoção da saúde seu foco mais relevante 

(MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000). 

Essa concepção de saúde como produto social, decorrente de fatores 

relacionados com a qualidade de vida, padrões adequados de alimentação e 

nutrição, habitação, saneamento e educação, embasa o paradigma da 

promoção da saúde (BÓGUS, 2004). 

A partir de uma visão holística de saúde que abrange não apenas 

aspectos físicos e psicológicos, mas também sociais, econômicos e ambientais 

emergiu um amplo debate que inspirou a busca de novos caminhos com a 

finalidade de superar a orientação centrada no controle da enfermidade. 

Assim, mudar o foco das ações sanitárias do sistema de atenção à 

saúde para ações de promoção, romper com a percepção de que a saúde é 

exclusivamente resultante de cuidados médicos e conscientizar as coletividades 

acerca do desequilíbrio nos gastos setoriais são algumas das suas metas. 

A Organização Mundial de Saúde define promoção da saúde como o 

processo que possibilita às pessoas aumentar seu controle sobre os 

determinantes da saúde e através disto melhorar sua saúde. Assim, a 

promoção da saúde representa um processo social e político, não somente 

incluindo ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades e habilidades 
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dos indivíduos, mas também ações direcionadas a mudanças das condições 

sociais, ambientais e econômicas para minimizar seu impacto na saúde 

individual e pública (WHO, 1996).  

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003) destacam os princípios da promoção 

da saúde estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, brevemente 

descritos a seguir: concepção holística: pressupõe que ações em promoção 

fomentem a saúde física, mental, social e espiritual (WHO, 1998) e pressupõe a 

compreensão ampliada de saúde assumida pela Organização; 

intersetorialidade: entendida como articulação de saberes e experiências no 

planejamento, realização e avaliação de ações visando o desenvolvimento 

social e a inclusão social; participação: compreendida como o envolvimento dos 

atores diretamente interessados no processo de eleição de prioridades, tomada 

de decisões, implementação e avaliação das iniciativas; empoderamento: 

processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem maior 

controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a 

saúde; eqüidade: consiste em eliminar as diferenças desnecessárias, evitáveis 

e injustas que restringem as oportunidades para se atingir o direito de bem-

estar que segundo a OMS pode ser alcançado por meio de políticas que 

viabilizem condições de vida favoráveis à saúde priorizando grupos 

desprivilegiados e vulneráveis, buscando reverter as desigualdades sociais; 

ações multi-estratégicas:  pressupõem o envolvimento de diferentes disciplinas 

e dizem respeito à combinação de métodos e abordagens variadas, incluindo 

desenvolvimento de políticas, mudanças organizacionais, desenvolvimento 

comunitário, questões legislativas, educacionais e do âmbito da comunicação e 

sustentabilidade: criar iniciativas que estejam de acordo com o princípio do 

desenvolvimento sustentável e garantir um processo duradouro e forte. 

A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos vinte 

e cinco anos, representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos 

problemas de saúde que afetam as populações humanas e seus entornos neste 

final de século. Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e 
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de seus determinantes, propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e 

a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, 

para seu enfrentamento e resolução (BUSS, 2000). 

De acordo com BUSS (2000), as diversas conceituações disponíveis 

para a promoção da saúde podem ser reunidas em dois grandes grupos. No 

primeiro deles, a promoção da saúde consiste nas atividades dirigidas à 

transformação dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de 

vida e localizando-os no seio das famílias e, no máximo, no ambiente das 

culturas da comunidade em que se encontram. Neste caso, os programas ou 

atividades de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, primariamente relacionados com riscos comportamentais passíveis 

de mudanças, que estariam, pelo menos em parte, sob o controle dos próprios 

indivíduos. Nessa abordagem, fugiriam do âmbito da promoção da saúde todos 

os fatores que estivessem fora do controle dos indivíduos. O segundo grupo de 

conceituações baseia-se no entendimento de que a saúde é produto de um 

amplo espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um 

padrão adequado de alimentação, nutrição, habitação e saneamento; boas 

condições de trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a vida; 

ambiente físico limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida 

responsável; e um espectro adequado de cuidados de saúde. 

Segundo a Health Promotion Agency for Northern Ireland – HPA 

(2004), conforme citado por NEVES (2006), os principais modelos e teorias 

utilizados na promoção da saúde podem ser resumidos da seguinte forma:  

1- Teorias que tentam explicar comportamentos e mudanças 

comportamentais focalizando o indivíduo; 

2- Teorias que explicam mudanças em comunidades e ações 

comunitárias para a saúde;  
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3- Modelos que explicam mudanças em organizações e a criação de 

práticas organizacionais que incentivem hábitos saudáveis.  

Assim, deve-se destacar que a promoção de saúde adota uma gama 

de estratégias políticas que abrange desde posturas conservadoras até 

perspectivas críticas ditas radicais ou libertárias. Sob a ótica mais 

conservadora, a promoção de saúde seria um meio de direcionar indivíduos a 

assumirem a responsabilidade por sua saúde e, ao assim fazerem, reduzirem o 

peso financeiro na assistência de saúde. Noutra via, reformista, a promoção da 

saúde atuaria como estratégia para criar mudanças na relação entre cidadãos e 

o Estado, pela ênfase em políticas públicas e ação intersetorial. Finalmente 

pode também constituir-se numa perspectiva libertária que busca mudanças 

sociais mais profundas, como são as propostas de educação popular 

(CASTIEL, 2004). 

MILIO (1986) apud SACARDO (2004) destaca que as políticas 

públicas saudáveis devem apoiar-se na mobilização comunitária, no 

empoderamento, na educação para a saúde e no diagnóstico comunitário para 

favorecer a articulação dos atores sociais em favor da promoção da saúde.  

Esses foram os princípios que regeram a constituição da agenda 

social Cidades Saudáveis, através da qual se pretende implementá-los no nível 

local. 



 41

2.5.1 Cidades Saudáveis 

 

A agenda Municípios/Cidades Saudáveis representa uma das 

abordagens locais mais efetivas da Promoção da Saúde. Ela fundamenta-se na 

visão da saúde como qualidade de vida e tem como pressupostos para sua 

operacionalização a participação popular, a democratização, o compromisso 

político com a eqüidade, a intersetorialidade e a busca de uma nova forma de 

gestão local. 

A tendência global voltada para a descentralização das políticas 

sociais, da distribuição e administração de recursos, destaca o papel que 

devem desempenhar as autoridades locais na administração municipal (OPS, 

2005). Neste sentido, as estratégias da agenda Municípios/Cidades Saudáveis 

contribuem para promover a saúde da população e estimulam o governo local a 

estabelecer uma nova forma de governar baseada no desenvolvimento de 

ações intersetoriais e mecanismos que assegurem a eqüidade e a participação 

social. 

É preciso despertar a população para as possibilidades e vantagens 

de um processo solidário de desenvolvimento, transformar as demandas 

privadas em demandas públicas da sociedade local e estabelecer alianças 

entre sociedade civil, governo, grupos, atores sociais (MENDES e WESTPHAL, 

2000). 

As experiências de cidades saudáveis em curso na América Latina 

vêm crescendo na última década. Entretanto poucas oferecem subsídios para 

análise e verificação do impacto das mudanças político-administrativas e 

culturais ou mesmo da capacidade dos cidadãos em se fortalecer e participar 

do processo de decisão em torno dos assuntos referentes aos seus destinos e 

ao futuro da cidade (OPAS, 2005). 
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A proposta de cidade saudável vem sendo definida como uma política 

pública na qual o governo, como um todo, deve estar envolvido em busca do 

desenvolvimento de ações intersetoriais. Segundo MENDES e WESTPHAL 

(2000), um projeto de cidade saudável necessita avançar e trabalhar a inter-

relação da saúde com a educação, a habitação e o saneamento, o transporte e 

o lazer. Por isso há necessidade de uma nova forma de gestão. 

No Brasil, estratégias como o Movimento Municípios/Cidades 

Saudáveis têm sido implantadas na tentativa de introduzir novas formas de 

gestão e controle social. No entanto, VIANA (1988) apud MENDES e 

WESTPHAL (2000) observa que “barreiras burocráticas e corporativistas 

impedem o pleno desenvolvimento de experiências intersetoriais que ficam 

restritas a poucos municípios, constituindo experiências passíveis de serem 

interrompidas”. Além disso, existe o desafio de superar a ausência de uma 

cultura de participação existente na maioria dos municípios, o que dificulta a 

atuação da sociedade civil na discussão dos problemas locais e na busca de 

possíveis soluções. 

Considerando este contexto, fica evidente a relevância de avaliar 

projetos sociais especialmente do ponto de vista da participação e 

empoderamento. 

2.6 Avaliação de projetos sociais 

Avaliação, como técnica e estratégia investigativa, é um processo 

sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e relevância de determinado 

assunto, proposta ou programa. A avaliação de programas sociais pretende 

compreender o que contribui para o êxito dos programas e questiona seus 

limites. (MINAYO et al., 2005). 

A avaliação deve servir para direcionar ou redirecionar a execução de 

ações, atividades, programas e, por conseguinte, deve ser exercida por todos 
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aqueles envolvidos no planejamento e na execução dessas ações. Ao avaliar, 

identifica-se uma situação específica reconhecida como problema e utilizam-se 

instrumentos e referências para emitir um juízo de valor, inerente a esse 

processo. Desse modo, a avaliação deverá ser também compreendida como 

uma estratégia para decidir como enfrentar e resolver problemas (TANAKA e 

MELO, 2004). 

Os resultados das avaliações de programas públicos apontam a 

avaliação sistemática como ferramenta gerencial poderosa, fornecendo aos 

formuladores de políticas públicas e aos gestores de programas condições para 

aprimorar técnicas e procedimentos, além de ser fundamental para se alcançar 

melhores resultados e proporcionar melhor utilização e controle dos recursos 

neles aplicados (COHEN e FRANCO, 2000).  

A avaliação sistemática também pode oferecer informações 

substantivas que possibilitem o exercício do controle social (mecanismo valioso 

de democratização da gestão pública) e referenciem avanços na efetividade 

das ações sociais (ÁVILA, 2001). 

Toda avaliação sistemática necessita definir os parâmetros a serem 

avaliados. Considerando os princípios das agendas Cidades Saudáveis e 

Agenda 21, participação e empoderamento aparecem como categorias de 

análise de políticas e projetos de promoção da qualidade de vida. 

2.7 Participação  

CANOTILHO (1998) afirma que, em primeiro lugar, o princípio 

democrático acolhe os mais importantes postulados da teoria democrática: 

órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário e separação 

de poderes. Em segundo lugar, o princípio democrático implica em democracia 

participativa, isto é, estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos 

efetivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos processos de 
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decisão, exercer controle crítico na divergência de opiniões, produzir inputs 

políticos democráticos. 

DALLARI (2001) afirma que não se pode ter uma sociedade 

democrática, na qual a vontade e os interesses de todos sejam considerados, 

se não houver a participação. 

A participação da comunidade na tomada de decisões diante dos 

interesses difusos e coletivos da sociedade tem sido apontada como importante 

elemento para o fortalecimento da democracia participativa ao longo da 

segunda metade do século XX e início do século XXI (MILARÉ, 2001). 

O fortalecimento da capacidade da população para participar nas 

decisões que afetam sua vida e para optar por estilos de vida saudáveis é um 

compromisso considerado indispensável para implementação da promoção da 

saúde na América Latina (WHO, 1986). 

A participação é um direito e dever de todos que vivem em sociedade 

e prezam a boa convivência atrelada aos princípios da liberdade, moralidade, 

solidariedade e justiça. Participação é conquista, um processo infindável, 

sempre se fazendo. Supõe compromisso, envolvimento, presença em ações e 

diálogo aberto com os interessados, levando em conta suas contribuições e 

potencialidades (DEMO, 1988). 

A participação pressupõe disputa com o poder que está presente em 

todas as relações humanas. Trata-se de reduzir a repressão, passar de objeto 

de manipulação para sujeito de seu próprio destino. Participação não é 

ausência, superação, eliminação do poder, mas outra forma de poder (DEMO, 

1988) e assim sendo tem como objetivos: promover a eqüidade social, cultural, 

econômica e ambiental; consolidar a cidadania como pré-requisito para uma 

ação transformadora; instaurar o Estado de direito; institucionalizar o controle 

do poder para que o Estado sirva à sociedade. 



 45

BUSS (2000) afirma que a participação é uma condição indispensável 

para a viabilidade e efetividade das políticas públicas, portanto não deve ser 

entendida como concessão ou normatividade burocrática, mas como pré-

requisito institucional e político para a definição da saúde que queremos.  

A adoção do referencial da promoção da saúde para a 
formulação, organização e implementação de políticas 
públicas, implica mudanças importantes na cultura 
organizacional e institucional do governo e do poder 
público em geral, porque nessa nova lógica, as decisões 
não são monopólio do aparelho estatal ou de alguns 
grupos sociais hegemônicos mas precisam ser 
elaboradas e pactuadas em fóruns participativos que 
expressem a diversidade de interesses e necessidades 
sociais. Isso deve estar atrelado a uma preocupação com 
a coleta, sistematização e divulgação de informações para 
todos os segmentos envolvidos, o que é necessário para 
a tomada de decisões (BÓGUS, 2004, p. 17). 

A Constituição Federal de 1988 previu várias formas de participação 

direta do povo. Em matéria de educação10 e saúde11, prevê a participação na 

administração dos serviços públicos, garantindo o controle social dos serviços 

prestados a partir dos conselhos populares (DALLARI, 2001). 

O art. 225 da Carta Magna contempla o princípio da participação 

comunitária quando prescreve ao Poder Público e à “coletividade” o dever de 

defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações 

(CF, 1988). 

A Declaração do Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, em seu artigo 10, afirma 

que: “o melhor modo de tratar as questões do meio ambiente é assegurando a 

participação de todos os cidadãos interessados, no nível pertinente” (RAMID e 

RIBEIRO, 1992, p. 155). 

                                                 
10 Art. 206, VI, da CF 88, na forma da Lei Federal 9.394/96 – art. 14, II: “Art. 14. Os sistemas de 
ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: II - participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. 
11 Art. 198, III, da CF 88 
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Como já referido neste estudo, o Estatuto da Cidade12 prevê a gestão 

democrática das cidades, uma exigência legal prevista tanto na elaboração do 

plano diretor (art. 40, parágrafo 4º, incisos I, II e III) quanto na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano (art. 2º, inciso II), na implantação de empreendimentos 

ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 

natural ou construído, o conforto ou a segurança da população (art. 2º, inciso 

XIII), no Estudo de Impacto de Vizinhança (art. 36, parágrafo único), nas 

operações urbanas consorciadas (art. 32, inciso VII). 

Entende ANTUNES (2002) que a participação popular no sistema 

brasileiro deve se efetivar no dever de proteger e preservar o meio ambiente e 

no direito de opinar sobre políticas públicas, através da participação em 

audiências públicas, integrando órgãos colegiados e outros, bem como a partir 

de mecanismos judiciais e administrativos de controle dos atos praticados pelo 

Executivo, tais como as ações populares13, as representações e outros, além 

das iniciativas legislativas14 que podem ser patrocinadas pelos cidadãos. 

Portanto, a participação da coletividade, que é titular do bem 

ambiental, é fundamental para proteção do meio ambiente, visto ter acesso 

efetivo aos mecanismos judiciais e administrativos para a proteção ambiental e, 

com isso, estar legitimada para defender esse interesse difuso. 

O envolvimento da população nas etapas de planejamento, 

implementação e avaliação das questões ambientais é fundamental para a 

obtenção de resultados. A educação ambiental “visa não só a utilização racional 

dos recursos naturais (para ficar só nesse exemplo), mas basicamente a 

                                                 
12 Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. 
13 Art. 5, LXXIII, CF/88: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 
14 Art. 14 da CF/88: “a soberania popular será exercida (...) mediante: III – iniciativa popular”. 
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participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão 

ambiental” (REIGOTA, 2002).  

2.8 Empoderamento 

O processo de empoderamento busca intervir na distribuição 

desequilibrada do poder entre os diversos segmentos da sociedade e ajudar a 

aumentar o poder daqueles grupos desprovidos de “poder” (OAKLEY e 

CLAUTON, 2003).  

Empoderamento tem relação com poder. Poder para tomar decisões, 

para realizar ações, individuais e coletivas. Implica em auto-estima, motivação, 

consciência e compromisso social (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004). 

Desta forma, busca mudanças nas relações de dominação que 

envolvem, voluntária ou involuntariamente, opressores e oprimidos para 

construir relações e ordens mais justas e eqüitativas. 

Michel Foucault, em sua obra Microfísica do poder, citada por 

Roberto Machado, enfoca dois aspectos do poder: de modo descendente vai do 

Estado aos poderes periféricos (micro-poderes) em níveis variados e em pontos 

diferentes da rede social, integrados ou não ao Estado. Para Foucault não 

existe uma teoria geral do poder e sim formas díspares, heterogêneas em 

constante transformação. O poder é uma prática social, e, como tal, construída 

historicamente. As relações de poder são exercidas e disseminadas por toda 

estrutura social. Não há uma sinonímia entre Estado e poder, o que existe são 

formas de exercício do poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneira 

variada e que são indispensáveis. Assim, para Foucault o poder da sociedade é 

produzido por ela mesma, independente do Estado e é exercido 

horizontalmente (MACHADO, 1979). 

Em contraposição a este pensamento, Boaventura de Sousa Santos 

define poder como um “pool” de diversas formas de poder que se articulam e se 
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inter-relacionam mutuamente. Assim, as relações de poder ocorrem em cadeia, 

não de maneira isolada, podem fixar fronteiras e também abrir caminhos em 

múltiplas situações e contextos. Por exemplo: um trabalhador que luta por 

salário melhor, mas que não gosta da idéia de uma mulher receber o mesmo 

que ele, está exercendo o poder de classe no modo de abertura de novos 

caminhos quando luta por direito a um salário melhor e exercendo o poder 

sexista no modo de fixação de fronteiras. É o poder inibidor versus o poder 

permissor (SANTOS, 2000). 

SANTOS (2000) descreve as formas de poder, os espaços estruturais 

em que ocorrem, a unidade prática social, as instituições, a dinâmica de 

desenvolvimento e a forma de direito, construindo assim o mapa de 

estruturação das sociedades capitalistas no sistema mundial, conforme o 

quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Mapa de estruturação das sociedades capitalistas no sistema 
mundial 

Espaços 
estruturais

Unidade de 
prática 
social

Instituições Dinâmica de 
desenvolvimento

Forma de 
poder

Forma de 
direito

Doméstico Diferença 
sexual e 
geracional

Casamento 
famíla e 
parentesco

Maximização da 
afetividade

Patriarcado Direito 
doméstico

Produção Classe e 
natureza

Fábrica e 
empresa

Maximização do 
lucro e degradação 
da natureza

Exploração e 
natureza 
capitalista

Direito da 
produção

Mercado Cliente-
consumidor

Mercado Maximização da 
utilidade  
necessidades

Fetichismo das 
mercadorias

Direito da 
troca

Comunidade Raça, nação, 
povo e 
religião

Comunidade, 
vizinhança, 
região, 
organizações 
populares, igrejas

Maximização de 
identidade

Diferenciação 
desigual

Direito da 
comunidade

Cidadania Cidadania Estado Maximização da 
lealdade

Dominação Direito 
territorial 
(estatal)

Mundial Estado-
Nação

Sistema inter-
estatal, 
associações e 
tratados
internacionais

Maximização da 
eficácia

Troca desigual Direito 
sistêmico

Espaços 
estruturais

Unidade de 
prática 
social

Instituições Dinâmica de 
desenvolvimento

Forma de 
poder

Forma de 
direito

Doméstico Diferença 
sexual e 
geracional

Casamento 
famíla e 
parentesco

Maximização da 
afetividade

Patriarcado Direito 
doméstico

Produção Classe e 
natureza

Fábrica e 
empresa

Maximização do 
lucro e degradação 
da natureza

Exploração e 
natureza 
capitalista

Direito da 
produção

Mercado Cliente-
consumidor

Mercado Maximização da 
utilidade  
necessidades

Fetichismo das 
mercadorias

Direito da 
troca

Comunidade Raça, nação, 
povo e 
religião

Comunidade, 
vizinhança, 
região, 
organizações 
populares, igrejas

Maximização de 
identidade

Diferenciação 
desigual

Direito da 
comunidade

Cidadania Cidadania Estado Maximização da 
lealdade

Dominação Direito 
territorial 
(estatal)

Mundial Estado-
Nação

Sistema inter-
estatal, 
associações e 
tratados
internacionais

Maximização da 
eficácia

Troca desigual Direito 
sistêmico

Espaços 
estruturais
Espaços 
estruturais

Unidade de 
prática 
social

Unidade de 
prática 
social

InstituiçõesInstituições Dinâmica de 
desenvolvimento

Dinâmica de 
desenvolvimento

Forma de 
poder

Forma de 
poder

Forma de 
direito

Forma de 
direito

DomésticoDoméstico Diferença 
sexual e 
geracional

Diferença 
sexual e 
geracional

Casamento 
famíla e 
parentesco

Casamento 
famíla e 
parentesco

Maximização da 
afetividade
Maximização da 
afetividade

PatriarcadoPatriarcado Direito 
doméstico
Direito 
doméstico

ProduçãoProdução Classe e 
natureza
Classe e 
natureza

Fábrica e 
empresa
Fábrica e 
empresa

Maximização do 
lucro e degradação 
da natureza

Maximização do 
lucro e degradação 
da natureza

Exploração e 
natureza 
capitalista

Exploração e 
natureza 
capitalista

Direito da 
produção
Direito da 
produção

MercadoMercado Cliente-
consumidor
Cliente-
consumidor

MercadoMercado Maximização da 
utilidade  
necessidades

Maximização da 
utilidade  
necessidades

Fetichismo das 
mercadorias
Fetichismo das 
mercadorias

Direito da 
troca
Direito da 
troca

ComunidadeComunidade Raça, nação, 
povo e 
religião

Raça, nação, 
povo e 
religião

Comunidade, 
vizinhança, 
região, 
organizações 
populares, igrejas

Comunidade, 
vizinhança, 
região, 
organizações 
populares, igrejas

Maximização de 
identidade
Maximização de 
identidade

Diferenciação 
desigual
Diferenciação 
desigual

Direito da 
comunidade
Direito da 
comunidade

CidadaniaCidadania CidadaniaCidadania EstadoEstado Maximização da 
lealdade
Maximização da 
lealdade

DominaçãoDominação Direito 
territorial 
(estatal)

Direito 
territorial 
(estatal)

MundialMundial Estado-
Nação
Estado-
Nação

Sistema inter-
estatal, 
associações e 
tratados
internacionais

Sistema inter-
estatal, 
associações e 
tratados
internacionais

Maximização da 
eficácia
Maximização da 
eficácia

Troca desigualTroca desigual Direito 
sistêmico
Direito 
sistêmico

Fonte: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência (SANTOS, 2000). 

No Quadro 1, como é possível verificar, vê-se na coluna “forma de 

poder” que o patriarcado é uma forma de poder que se dá no espaço 

doméstico, onde o homem exerce o domínio das relações sociais; já a 

exploração se dá no espaço de produção, também ligado à repressão das 

mulheres em ambientes de trabalho; o fetichismo se dá no espaço do mercado, 

na relação consumidor-mercadoria (há uma “coisificação das pessoas” e uma 

“personificação das coisas”); a diferenciação desigual se dá no espaço da 

comunidade e se manifesta pelo movimento de exclusão e inclusão social; a 

dominação se dá no espaço da cidadania, considerada como poder político e a 

troca desigual se dá no espaço mundial, nas relações entre países ricos e 

pobres (SANTOS, 2000). 
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A partir dessa discussão, podemos afirmar que o poder e seu 

exercício estão em quase todas as atividades cotidianas, sendo a base sobre a 

qual se dá a maioria das relações e interações.  

O empoderamento exerce papel dominante na determinação dos que 

ampliam seu poder e dos que não podem fazê-lo, tanto na unidade familiar e 

nas relações personalizadas, entre seus diferentes membros, quanto por meio 

de uma variedade de estruturas administrativas e acesso a recursos e 

oportunidades de avanço (SANTOS, 2000). 

Assim, o processo de empoderamento refere-se às posições 

relacionadas ao poder formal e informal desfrutado por diferentes grupos 

socioeconômicos e às conseqüências dos grandes desequilíbrios na 

distribuição de poder. Um processo de empoderamento busca intervir nestes 

desequilíbrios e ajudar a aumentar o poder daqueles grupos desprovidos de 

poder, relativamente aos que se beneficiam do acesso e uso no que se refere 

ao poder formal e informal (SANTOS, 2000). 

O empoderamento é um objetivo-chave de muitas intervenções para 

o desenvolvimento local. Está relacionado a uma mudança positiva nos 

indivíduos e nas comunidades. Em sentido estrutural, está relacionado à 

organização e à negociação (OAKLEY e CLAUTON, 2003). 

As pessoas devem assumir seus próprios destinos, tornar-se agentes 

do seu próprio desenvolvimento, descobrir e assumir caminhos de mudança a 

fim de conquistarem dignidade e bem-estar (OAKLEY e CLAUTON, 2003). 

Neste caso, estamos diante do empoderamento individual baseado em ações 

que levem as pessoas a assumir o controle e o domínio sobre suas vidas, 

ações voltadas para o desenvolvimento de habilidades pessoais, tais como a 

capacidade de desenvolver um pensamento crítico sobre os problemas e a 

capacidade de implementar o auto-cuidado e a autonomia. 
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As práticas sociais que colaboram para o empoderamento individual e 

coletivo no espaço da comunidade contribuem para valorizar suas 

potencialidades, mobilizar as pessoas para as mudanças e soluções de 

problemas, com base na educação libertadora, sem violar suas culturas e 

tradições. A participação e o diálogo são estimulados na identificação dos 

problemas e no processo necessário para solucioná-los com base em ações 

que proporcionam qualidade de vida e justiça social. Para tanto, deve-se 

estimular o pensamento crítico, adotar práticas sociais emancipadoras, 

fortalecer o processo democrático, consolidar a cidadania ativa (BECKER et al. 

2004). 

O empoderamento comunitário é destacado por WALLERSTEIN 

(2005) como estratégia para transformar as condições de saúde dos indivíduos 

e reduzir as iniqüidades em saúde.  

A autora afirma que há dois caminhos destacados em pesquisas para 

avaliar a efetividade das estratégias de empoderamento: 1 – análise dos 

processos através dos quais são gerados resultados de empoderamento ou 

desenvolvimento de capacidade; 2 – análise dos efeitos do empoderamento em 

ampliar o desenvolvimento da efetividade na redução das desigualdades em 

saúde. Conclui que o empoderamento é reconhecido como um resultado por ele 

mesmo e como um passo intermediário para resultados de longo prazo 

relacionados à situação de saúde e desigualdade. 

O empoderamento de grupos excluídos (mulheres, jovens, pobres, 

portadores de HIV) tem produzido resultados como fortalecimento e eficácia 

coletiva, maior participação em atividades políticas e sociais, melhora da saúde 

mental e desempenho escolar, redução da taxa de infecção por HIV, bem como 

impacto positivo na qualidade de vida das mulheres, conquista da autonomia, 

adoção de comportamentos saudáveis e de cuidado com o meio ambiente,  

entre outros (WALLERSTEIN, 2005). 
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A mesma autora tece considerações a partir de revisão literária sobre 

estratégias e resultados do empoderamento, listadas a seguir e também nos 

quadros 2 e 3: 

1- As intervenções de empoderamento bem-sucedidas não devem 
ser completamente partilhadas ou “uniformizadas” e sim 
adaptadas ou criadas de acordo com a conveniência e o contexto 
local; 

2- Programas para população específica devem ser desenvolvidos e 
avaliados para enfrentar forças políticas, sociais, raciais e 
econômicas que produzem e mantêm iniqüidades; 

3- Devem ser identificados no local os impedimentos estruturais e as 
facilidades para implementar intervenções de empoderamento; 

4- Estratégias de empoderamento, incluindo intensa participação 
comunitária, devem ser integradas às políticas locais, regionais e 
nacionais; 

5- As estratégias de empoderamento são estratégias de promoção 
da saúde e também de promoção do desenvolvimento sustentável:  

• aumentar as habilidades dos cidadãos, controlar 
recursos excessivos e ampliar o acesso à informação 
pertinente para o desenvolvimento individual e comunitário; 

• aproveitar esforços de pequenos grupos que 
ampliem a consciência crítica no sentido de transformar os 
espaços de convivência e os espaços de vida em apoios ao 
desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de 
vida da comunidade local; 

• promover o fortalecimento das ações comunitárias 
através: a) do envolvimento coletivo no processo de tomada 
de decisões e participação em todas as fases do 
planejamento, implementação e avaliação de ações para 
melhoria da qualidade de vida; b) do uso de apoiadores 
leigos e lideranças; c) do treinamento para advocacy 
(mediação para defesa dos interesses da comunidade) e 
para exercer liderança; d) do desenvolvimento da 
capacidade organizacional e de estabelecer alianças, 
parcerias; 
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• fortalecer a formulação e a aprovação de políticas 
públicas saudáveis através de: a) ações organizacionais e 
inter-organizacionais; b) transferência de autoridade e 
poder de decisão aos participantes das intervenções; c) 
promoção da transparência e responsabilidade do governo 
e outras instituições;   

6- As estratégias de empoderamento favorecem e fomentam a 
autêntica “participação” assegurando a autonomia no processo de 
decisão, o pertencimento à comunidade, vínculo local e 
empoderamento psicológico para membros das comunidades; 

7- As estratégias de empoderamento deveriam ser avaliadas através 
de pesquisas que utilizam métodos múltiplos de avaliação para 
coletar evidências nas estratégias de empoderamento e o impacto 
delas na melhoria da qualidade de vida ao longo do tempo. 
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Quadro 2 
Caminhos para o empoderamento Quadro 3 – Resultados do empoderamento 

 

PROGRAMA DE EMPODERAMENTO 
COMPONENTES / ESTRATÉGIAS:   
     
1- Habilidades pessoais   
  Planejamento/ações   
  Acesso à informação   
     
2- Ambientes de apoio   
  Grupos de apoio   
  Aproximação dialógica   

  Baseado no conhecimento nativo   
     
3- Ação comunitária / participação   
  Significativa   
  Tomada de decisão   
   
  Liderança / advocacia   
  Capacidade de organização 
     
4- Política pública saudável   
  Ações coletivas   

  Estruturas de organização efetivas   
  Transferência de poder   
  Promover transparência   
     
5- Reorientação do cuidado da saúde 

  
Envolvimento dos sujeitos das 
ações   

 
 
 
 

 

PSICOLÓGICO ORGANIZACIONAL COMUNITÁRIO / POLÍTICO 
     
1- Mudança  intrapessoal 1- Serviços funcionando bem 1- Sociedade civil fortalecida 
Eficácia Política Publicamente responsável Estruturas para participação 
Eficácia Coletiva Justamente distribuídos Capital social aumentado 
Confiança na ação grupal Eficientes   
Motivação para agir Integrados 2- Boa governança 
Percepção do controle Culturalmente apropriados Diminuição da corrupção 
  Mantidos ao longo do tempo Aumento da transparência 
2- Percepção de comunidade  Responsabilidade 
Identidade na comunidade 2- Efetividade e capacidade organizacional   
União de capital social Sustentabilidade 3- Direitos Humanos 
Confiança Constituição de pessoas  Aumento da liberdade civil 
Reciprocidade Produção de resultados Políticas anti-discriminação 
  Liderança efetiva   

3- Participação Pessoas empoderadas 
4- Desenvolvimento em favor do 
pobre 

  Suporte de capital social Aumento de micro-empresas 
4- Consciência crítica da sociedade  Aumento de vantagens materiais 
  3- Eficácia inter-organizacional Políticas econômicas facilitadas 
  Redes / Parcerias   

   

Sócio-econômico transformado, 
mudança nas condições 
ambientais e políticas  

Exemplo: Empoderamento de mulheres 

Autonomia: liberdade de movimento Organizações efetivas das mulheres 
Direitos políticos das mulheres e 
oportunidades econômicas 

Autoridade: tomada de decisão em casa    

Percepção de comunidade/Participação 
com mulheres    
Eficácia coletiva     
 
Fonte: Evidence of effectiveness of empowerment summary: Health evidence network report for World Health Organization 
(Wallerstein, 2005) Tradução da autora. 
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2.9 Políticas intersetoriais de promoção da saúde e desenvolvimento 
sustentável: estratégias para qualidade de vida  

 

Como argumentado ao longo desse trabalho, a saúde humana e a 

saúde do meio ambiente estão intimamente associadas. A complexidade dos 

problemas que afetam e determinam o estado de saúde da população é um 

desafio para a saúde pública, visto que saúde não se restringe ao aspecto 

biológico (ausência de doença) e inclui aspectos sociais e estilos de vida, 

culturais, ambientais, econômicos e políticos. 

A Carta de Ottawa (1986) destaca que as condições e requisitos para a 

saúde são: a paz, a educação, a moradia, a alimentação, a renda, um 

ecossistema estável, justiça social e a eqüidade. Para alcançar um estado 

adequado de bem-estar físico, mental e social, um grupo deve ser capaz de 

identificar e realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou 

adaptar-se ao meio ambiente. 

Da mesma maneira, o meio ambiente não compreende apenas aspectos 

naturais, mas tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, históricos, culturais, 

técnicos, morais, éticos e estéticos, segundo a definição adotada na Conferência 

de Tbilisi, em 1977 (DIAS, 2003). 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Brundtland, 1987) definiu a sustentabilidade como um novo paradigma de 

desenvolvimento, ou seja, “aquele que satisfaz as necessidades das gerações 

atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades”. 

Busca-se, portanto, um desenvolvimento que seja ambientalmente 

sustentável no acesso e uso dos recursos naturais e na preservação da 

biodiversidade; socialmente sustentável na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e promotor da justiça e da eqüidade; culturalmente 
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sustentável na conservação do sistema de valores, práticas e símbolos de 

identidade que, apesar de sua evolução e atualização permanentes, determinam a 

integração nacional através dos tempos; politicamente sustentável ao aprofundar a 

democracia e garantir o acesso e a participação de todos no que se refere às 

decisões da ordem pública (GUIMARÃES, 2001). 

A aproximação destes conceitos permite-nos afirmar que os setores 

saúde e meio ambiente estão inter-relacionados, tratam de temas transversais 

cuja amplitude extrapola uma determinada área e devem ser contemplados, 

permanentemente, em todas as áreas. 

 De acordo com o documento da III Conferência Internacional sobre 

Promoção à Saúde, realizada em Sundsvall, na Suíça (1991), ambientes e saúde 

são interdependentes e inseparáveis e devem ser prioridade para o 

desenvolvimento e ter procedência no gerenciamento diário das políticas 

governamentais. 

A Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo 

(1972), salientou que “o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade 

e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de 
qualidade (o destaque é nosso) tal que permita levar uma vida digna e gozar de 

bem-estar15...”. Da mesma maneira, com vistas à qualidade de vida, a Primeira 

Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, realizada em Ottawa 

(1986), define que “uma boa saúde é o melhor recurso para o progresso pessoal, 

econômico e social, e uma dimensão importante de qualidade de vida”, 

entendimento ratificado nas conferências posteriores. 

A ação intersetorial prevê abertura ao diálogo e à negociação para 

convergência de interesses, bem como planejamento e avaliação compartilhados 

entre os setores. “Um imperativo que a abordagem intersetorial estabelece é a 

                                                 
15 Princípio 1 da Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 
junho de 1972. 
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necessidade de assegurar uma interlocução ativa entre saberes, disciplinas e 

práticas – a interdisciplinaridade” (SACARDO, 2004, p.11). 

Dessa forma, estabelecer políticas intersetoriais favoráveis à saúde e ao 

meio ambiente é uma ação estratégica fundamental para diminuir as iniqüidades e 

promover o desenvolvimento sustentável.  

É necessário mais do que o acesso a serviços médico-assistenciais de 

qualidade, é preciso enfrentar os determinantes da saúde em toda a sua 

amplitude, o que requer políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação 

intersetorial do poder público e a mobilização da população.  

Promoção da saúde e qualidade de vida são conceitos que se 

aproximam por meio de políticas públicas saudáveis que se propõem a 

operacionalizar tal interação. As políticas públicas saudáveis exigem a ação 

intersetorial e as propostas dos municípios saudáveis, da Agenda 21 e do 

desenvolvimento local integrado e sustentável vêm materializando uma nova 

institucionalidade social (BUSS, 2000). 

As agendas Municípios/Cidades Saudáveis e Agenda 21 primam por 

melhorar e resguardar a qualidade de vida da população, a partir de um novo 

paradigma de desenvolvimento, cuja principal idéia é a de mudança nos estilos de 

vida que permitam manter um capital natural constante, ou seja, manter 

inalterados os serviços tanto de suprimento de matérias-primas para a economia 

humana quanto de absorção dos dejetos das sociedades pelos ecossistemas, com 

justiça social. 

Neste sentido, destacamos o eixo temático: cidades sustentáveis que 

incorpora os principais objetivos da Agenda 21 e Municípios/Cidades Saudáveis e 

que se referem à promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos. 
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Cumpre destacar que a construção de parcerias entre autoridades 

locais e outros setores e a ampliação de processos participativos e de ações 

multissetoriais estão presentes nas duas agendas: Municípios/Cidades Saudáveis 

e Agenda 21. 

A Organização Pan-Americana de Saúde considera que um município 

ou uma comunidade inicia o processo de ser saudável quando seus líderes 

políticos, organizações locais e cidadãos se comprometem a dar início ao 

processo de melhorar contínua e progressivamente as condições de saúde e 

qualidade de vida de seus habitantes, formando e fortalecendo um pacto social 

entre as autoridades locais, as organizações comunitárias e as instituições do 

setor público e privado. Este usa o planejamento local como instrumento básico, 

inclusive a participação social no manejo, avaliação e processo de decisão 

(OPS/OMS, 2002). 

A estratégia do Municípios/Cidades saudáveis é realmente um processo 

que reflete o compromisso adquirido pelo governo local de situar a saúde e o meio 

ambiente como uma de suas prioridades políticas mediante o estabelecimento de 

políticas públicas saudáveis; a criação de entornos que apóiem e fortaleçam a 

saúde; o fortalecimento da ação comunitária para a saúde; o desenvolvimento de 

habilidades pessoais; a reorientação dos serviços de saúde para a promoção da 

saúde (OPS, 2005). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O estudo tem como objetivo analisar o Programa Bairro Ecológico, sob a 

perspectiva da promoção da saúde e do desenvolvimento sustentável, 

considerando as agendas de implementação local: Cidades Saudáveis e Agenda 

21, com enfoque nos princípios de participação e empoderamento. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Descrever e analisar a implantação do programa sob a perspectiva da 

promoção da saúde e do desenvolvimento sustentável; 

2. Avaliar os processos de participação e empoderamento da comunidade, a 

partir das ações desencadeadas com o programa. 
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4 METODOLOGIA 

O estudo repousa em pressupostos da pesquisa social qualitativa, 

segundo a qual é possível obter novos conhecimentos no campo da realidade 

social por meio da metodologia científica (GIL, 2002).   

Os “pesquisadores qualitativistas” ocupam-se com os processos e com 

o contexto onde estes acontecem, estudam como os fenômenos ocorrem 

naturalmente e como são as relações estabelecidas entre esses fenômenos. A 

pesquisa qualitativa é centralizada no específico, no peculiar, buscando a 

compreensão do fenômeno estudado, geralmente ligado a atitudes, crenças, 

motivações, sentimentos e pensamentos da população estudada (NOGUEIRA-

MARTINS e BÓGUS, 2004). 

No estudo qualitativo há sempre uma tentativa de capturar a 

“perspectiva dos participantes”, isto é, a maneira como os informantes encaram as 

questões que estão sendo focalizadas (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12). 

Estudo de caso 

Dentre os vários caminhos para a apreensão do objeto em estudo, 

optou-se pelo estudo de caso, por se tratar da investigação sobre uma estratégia 

específica de intervenção, do poder público, em área de mananciais. 

O estudo de caso, conforme caracterizado por GIL (2002), é o estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de forma que possibilite amplo 

e detalhado conhecimento do mesmo.  

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador 

tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005). 
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As principais vantagens do estudo de caso podem ser assim resumidas: 

permite uma análise detalhada do programa; permite formular hipóteses; evidencia 

os aspectos fortes e fracos da operacionalização do programa em exame (GIL, 

2002). 

Coleta de dados e técnicas da pesquisa 

Diferentes técnicas foram utilizadas para coleta e análise dos dados 

para compreensão do objeto de estudo (Programa Bairro Ecológico). A 

combinação de múltiplas fontes de dados e vários métodos de coleta objetiva a 

análise lógica das informações. 

Os diferentes métodos, técnicas e estratégias são vistos como grades 

por meio das quais se pode observar e compreender a realidade. Embora devam 

ser articuladas, combinadas e usadas de forma complementar, cada uma das 

abordagens, assim como as várias técnicas, devem ser projetadas para propósitos 

específicos. Umas são mais úteis para dimensionar, outras para avaliar 

interações, outras para compreender crenças, valores e representações. A postura 

de propor a triangulação como estratégia de pesquisa constitui o reconhecimento 

dos limites de modelos fechados (MINAYO et al., 2005). 

Assim, a combinação de várias técnicas para a coleta de dados e de 

diferentes métodos, próprios para a análise de dados de estudos de caráter 

qualitativo, foi aplicada para caracterizar a participação das comunidades na 

implantação do Programa Bairro Ecológico e identificar os efeitos do programa por 

meio do exame de duas comunidades pré-selecionadas. 

Pesquisa bibliográfica 

 A pesquisa bibliográfica pressupõe um estudo sistematizado, a partir de 

material constituído principalmente por livros e artigos científicos. Permite ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Tem como objetivo dar ao pesquisador 
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um panorama geral da área estudada para que seja capaz de problematizar o 

tema (GIL, 2002). 

 Nessa etapa do estudo procurou-se pesquisar alguns conceitos 

necessários para o entendimento da temática, tais como: saúde, meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável, promoção da saúde, participação, empoderamento, 

entre outros listados nas referências. Realizou-se também levantamento sobre os 

temas Agenda 21, Municípios/Cidades Saudáveis, ações intersetoriais, avaliação 

de projetos sociais, metodologia de estudos qualitativos e outros para a 

construção do marco conceitual. Foram objeto de consulta teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, livros técnicos e científicos de leitura corrente, de 

referência informativa e remissiva, bem como anais de congressos, publicações 

periódicas, revistas e jornais científicos e publicações em formato eletrônico. Foi 

realizada também, pesquisa sobre experiências de intervenção, em área de 

mananciais, nos países da América Latina, por meio de acesso via biblioteca da 

Faculdade de Saúde Pública da USP utilizando-se a base de dados Dedalus e o 

Banco de Dados Bibliográficos da USP, que reúnem informações sobre o acervo 

das bibliotecas do Sistema Integrado da Universidade de São Paulo, Repidisca 

(Rede de Informações em Saúde Ambiental) e Lilacs. Foi encontrado apenas um 

artigos nesta busca, apresentado no XXX Congresso Interamericano de Ingeniería 

Sanitaria Y Ambiental – Punta del Estere, no Uruguai (2006), referente ao 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos da SANEAGO – Saneamento 

de Goiás S/A - através da Política de Proteção de Mananciais da SANEAGO que 

pretende recuperar, conservar e preservar os mananciais de abastecimento, 

baseada em ações descentralizadas dos 18 Comitês Regionais. Referido artigo 

não foi objeto de análise neste trabalho porque apresentou poucos elementos que 

permitissem estabelecer correspondência com esta pesquisa.  

Análise documental 

A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 

um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 
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objetivos da pesquisa. As fontes são diversificadas e dispersas. Há documentos 

“de primeira mão”: conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições 

privadas, documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 

memorandos, regulamentos, ofícios, boletins e documentos de segunda mão que, 

de alguma forma, já foram analisados: relatórios, tabelas, estatísticas e outros  

(GIL, 2002, p. 46). 

Nessa etapa buscou-se levantar e sistematizar dados referentes ao 

Programa Bairro Ecológico, com o objetivo de selecionar dois bairros para estudo 

em profundidade.  

Os dados foram coletados, no período de outubro de 2007 a março de 

2008 em: registros e documentos da prefeitura de São Bernardo do Campo, 

processos de intervenção sistematizados na Secretaria de Habitação e Meio 

Ambiente, Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta, respectivos 

das comunidades estudas, em trâmite no Fórum Cível de São Bernardo do 

Campo.  

Seleção dos locais de estudo 

A análise dos dados levantados na pesquisa documental possibilitou 

selecionar dois bairros, para estudo em profundidade, de acordo com os critérios: 

1- bairros que tenham participado do Programa Bairro Ecológico por 
períodos de tempo aproximados (cinco anos de intervenção local); 

2- bairros que tenham iniciado a intervenção em épocas distintas; 

3- bairros que tenham número semelhante de famílias; 

4- bairros que tenham assinado o Termo de Ajustamento de Conduta. 

Assim, foram selecionados os bairros Jardim Pinheiros e Jardim Nova 

Canaã, conforme as características descritas no quadro que segue: 
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Quadro 4 – Bairros de São Bernardo do Campo selecionados para o estudo 

Bairro Intervenção Característica TAC 
Jardim Pinheiros  2000/2005  622 famílias  abril de 2002 
Jardim Nova Canaã  2002/2007  570 famílias  dezembro de 2002 

     Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo 

Aplicação de questionários 

O questionário é um instrumento que contém questões, apresentadas 

por escrito às pessoas, com o objetivo de levantar opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas e situações vivenciadas (GIL, 1999). 

Foi elaborado questionário estruturado (Anexo I) e feito um pré-teste do 

instrumento. GIL (1999) destaca a importância do pré-teste para validar o 

instrumento para o levantamento. É necessário selecionar indivíduos pertencentes 

a um grupo semelhante ao que se pretende estudar, sendo pessoas qualificadas e 

experientes sobre todos os aspectos da pesquisa. 

Assim, o pré-teste do questionário foi realizado, a fim de aperfeiçoar e 

validar o instrumento, com dois moradores da área de mananciais, que detinham 

informações necessárias para responder à pesquisa. 

Os resultados do pré-teste demonstraram que os respondentes 

compreenderam satisfatoriamente as perguntas formuladas, mas se observou a 

necessidade de algumas adequações de forma das perguntas para melhor 

atender ao objetivo da investigação proposta. 

Em seguida, foram aplicados questionários nas comunidades Jardim 

Pinheiros e Jardim Nova Canaã, tendo sido esclarecido o objetivo da pesquisa a 

todos os respondentes, a partir da leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido elaborado para este fim (Anexo IV). 

Inicialmente foram identificadas lideranças comunitárias que 

responderam o questionário e indicaram pelo menos outros dois moradores que 



 65

na opinião deles conheciam o programa. Essa técnica é conhecida como “bola de 

neve” (ARAI, 2002) e foi utilizada com todos os respondentes totalizando 70 

questionários: 35 em cada comunidade.  

As informações obtidas por meio do questionário foram agrupadas em: 

1- perfil do respondente; 2- conhecimento do programa Bairro Ecológico e 3- 

participação na sua implementação; 4- relevância das ações realizadas – para o 

meio ambiente, para a saúde e para a qualidade de vida daquela população; 5- 

ganhos pessoais.  

A análise dos dados levantados possibilitou verificar o conhecimento do 

programa nas comunidades estudadas, características preliminares da 

participação da comunidade, na implantação do Programa Bairro Ecológico, e 

alguns dos resultados alcançados pelo programa. 

Com a aplicação dos questionários pretendeu-se também identificar 

pessoas para participar do grupo focal. 

Grupos focais 

Nessa etapa da pesquisa buscou-se captar a percepção dos moradores 

e lideranças acerca do Programa Bairro Ecológico. Para tanto foram realizados 

grupos de discussão, com o uso da técnica do grupo focal, utilizado para 

identificar conceitos, crenças, percepções, expectativas, motivações e 

necessidades de um grupo específico, bem como para avaliar políticas, programas 

ou ações desenvolvidas ou em andamento (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 

2004).  

Esta técnica é realizada em grupo composto por seis a quinze pessoas, 

com tempo médio de duração de noventa minutos conduzido por um moderador 

que propõe as questões aos participantes, mantém o foco da discussão com 

intervenções discretas e realiza resumos. O grupo é composto por indivíduos que 

podem fornecer informações úteis à pesquisa, no entanto deve-se tentar alcançar 
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certa homogeneidade entre eles quanto à idade e nível socioeconômico para se 

sentirem à vontade (WESTPHAL e col., 1996). Deve-se evitar amigos muito 

próximos, vizinhos e parentes no mesmo grupo, pois isso pode causar conversas 

paralelas ou inibição ao discutir determinados temas. Como forma de registro, 

habitualmente é utilizado o recurso da gravação e também se pode contar com as 

anotações de um observador (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004). 

WESTPHAL e col. (1996) fazem referência à utilização de grupo focal 

na área da saúde no Brasil, especialmente em programas educativos: é um 

procedimento apropriado quando o objetivo do investigador é verificar de que 

modo as pessoas avaliam uma experiência, idéia ou evento, como definem um 

problema, e como seus sentimentos e significados encontram-se associados a 

determinados fenômenos. 

Os participantes dos grupos focais foram escolhidos a partir dos 

questionários respondidos na fase anterior, analisados de acordo com os 

seguintes critérios: a) moradores que responderam que participaram de alguma 

reunião, encontro ou atividade do Programa Bairro Ecológico; b) moradores que 

responderam que sua participação foi obrigatória; c) que não participar poderia 

trazer prejuízos; d) moradores que atribuíram nota igual ou menor a 03 (três) às 

ações implementadas no bairro ou à participação da comunidade. 

Foi elaborado roteiro estruturado (Anexo II) tendo sido esclarecido o 

objetivo da pesquisa a todos os participantes, a partir da leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido previamente redigido (Anexo IV).  

As informações obtidas por meio desta técnica foram agrupadas em: 1- 

Programa Bairro Ecológico; 2- participação da comunidade na implantação do 

Programa Bairro Ecológico; 3- intervenção e sustentabilidade das ações 

desenvolvidas pelo Programa Bairro Ecológico. 
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No Jardim Nova Canaã o grupo focal foi realizado no dia 26 de janeiro 

de 2008, com treze moradores e no Jardim Pinheiros no dia 19 de abril de 2008, 

com onze moradores, sendo que todos atenderam aos critérios preestabelecidos. 

Entrevistas em profundidade 

A entrevista permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004); permite o acesso a dados de 

difícil obtenção por meio da observação direta, tais como sentimentos, 

pensamentos e intenções. 

A seleção das pessoas a serem entrevistadas não obedece a regras 

mecânicas, mas sim resulta de uma avaliação da relevância ou da 

representatividade social das pessoas (MENDES apud THIOLLENT, 1987). 

Foi realizado um pré-teste, do roteiro previamente elaborado (Anexo III), 

com um dos membros da equipe técnica, verificando-se que as perguntas 

elaboradas não apresentavam dificuldade de entendimento e que suas respostas 

possibilitavam categorização e análise. 

Foram realizadas entrevistas com pessoas consideradas informantes-

chave, pela posição que ocupam nos processos de tomada de decisão e 

implementação do programa: o ex-Prefeito de São Bernardo do Campo, o atual 

Prefeito, o Secretário de Meio Ambiente, a Diretora de Meio Ambiente, a 

Promotora de Justiça e a Diretora responsável pela Educação Ambiental da 

Secretaria de Habitação e Meio Ambiente.  

Os dados coletados permitiram identificar a percepção dos 

responsáveis pelo planejamento do programa sobre o histórico do programa, os 

resultados alcançados e seus impactos diretos e indiretos no município e nas 

comunidades e a sustentabilidade do programa. 
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Análise dos dados obtidos nos questionários, nas entrevistas em 
profundidade e nos grupos focais 

 

Os questionários das duas regiões investigadas foram sistematizados e 

tabulados separadamente (Anexo VII), o que possibilitou estabelecer algumas 

comparações entre o perfil e as percepções que os moradores que responderam o 

questionário têm acerca do Programa Bairro Ecológico. 

As entrevistas e os grupos focais foram literalmente transcritos e os 

seus conteúdos analisados considerando a convergência com os resultados 

obtidos pela análise dos questionários aplicados anteriormente. 

Para auxiliar na análise das entrevistas foi utilizado o software 

“Qualiquantisoft”16, o que facilitou o trabalho de identificação das categorias e a 

separação das idéias-chave contidas nos discursos.  

Os depoimentos colhidos nas entrevistas individuais e nos grupos 

focais tiveram seus conteúdos analisados a partir das categorias descritas no 

quadro a seguir:  

                                                 
16 Software desenvolvido com base na teoria do Discurso do Sujeito Coletivo, método de pesquisa 
qualitativa desenvolvido na Faculdade de Saúde Pública da USP (LEFÈVRE F e LEFÈVRE AMC).  
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Quadro 5 – Categorização dos conteúdos das entrevistas individuais e dos grupos 
focais 

Categorias 
Dimensões do 

Programa 
Bairro Ecológico 

Idéias-chave 

Concepção 
holística e 

Intersetorialidade 
Objetivos 

1. melhorar condições ambientais e 
de moradia 

2. conscientização ambiental 
3. pressão por infra-estrutura 
4. equilíbrio entre morar e preservar 

Eqüidade Resultados 
1. recuperação ambiental 
2. inclusão social                     

 

Participação Motivação e 
estratégias de mobilização

1. informar da irregularidade da 
propriedade                                     

2. cidadania e qualidade de vida 
3. melhor conservação e 

fiscalização 

Empoderamento Impacto da participação 
nos resultados 

1. redes sociais 
2. empoderamento 
3. sustentabilidade 
4. apoio de lideranças 

 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade e 
Impacto no 

desenvolvimento 
econômico do município 

1. mobilização comunitária 
2. educação ambiental continuada 
3. promoção do comércio local  
4. valorização imobiliária e 

arrecadação de impostos 
5. avaliação e monitoramento do 

programa          
   

 
 

As categorias utilizadas correspondem aos princípios da promoção da 

saúde e do desenvolvimento sustentável presentes nos discursos analisados. 

As idéias-chave encontradas nos discursos estão alinhadas 

conceitualmente com o referencial teórico-metodológico proposto por 

WALLERSTEIN (2005) e por HARDI e ZDAN (1997), ainda que nem todos os 

elementos propostos estejam presentes. 

A exemplo disso, com relação aos resultados do empoderamento 

(WALLERSTEIN, 2005), a idéia-chave “redes sociais” foi relacionada à eficácia 
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inter-organizacional. Do mesmo modo, a idéia-chave “melhor conservação e 

fiscalização” foi relacionada à responsabilidade e ao aumento da transparência e o 

“apoio de lideranças” à capacidade de organização / liderança efetiva. 

Com relação aos princípios para avaliar o progresso em direção ao 

desenvolvimento sustentável (HARDI e ZDAN, 1997), a idéia-chave “melhorar as 

condições ambientais e de moradia” foi relacionada à perspectiva holística; 

“promoção do comércio local” a elementos essenciais do desenvolvimento 

econômico; “mobilização comunitária” a ampla participação e “avaliação e 

monitoramento do programa” a avaliação constante. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados neste item retratam os dados obtidos por 

meio dos métodos e técnicas descritas anteriormente para o desenvolvimento 

desse estudo, ou seja, por meio de pesquisa bibliográfica, análise documental, 

aplicação de questionários e realização de entrevistas individuais e em grupo 

(grupo focal). 

Após breve caracterização do município de São Bernardo do Campo 

com o histórico da criação do Programa Bairro Ecológico e a descrição do mesmo 

a partir do referencial teórico adotado nesse estudo, apresentaremos os 

resultados da investigação. 

5.1 O município de São Bernardo do Campo 

O município de São Bernardo do Campo integra a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP) e sua extensão territorial é de 407,1 km², sendo que 75,82 

km² (cerca de 18,6%) correspondem à área ocupada pela Represa Billings, que é 

formada pelo represamento das águas do Rio Grande e seus afluentes e pela 

Bacia do Rio das Pedras.  

De acordo com o último censo, São Bernardo do Campo é a terceira 

cidade mais populosa da RMSP (São Paulo – 10.434.252 habitantes; Guarulhos – 

1.072.717 habitantes; São Bernardo do Campo – 703.177 habitantes) (IBGE, 

2000). 

Localizado no alto da Serra do Mar, no planalto Atlântico, grande parte 

do território de São Bernardo do Campo permeia o entorno da Represa Billings 

que determina 52,3% do seu território: Área de Proteção aos Mananciais17. Fato 

que determina um lugar de destaque ao município, tendo em vista a vasta 

                                                 
17 Dado da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br. 
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supressão da vegetação na região metropolitana de São Paulo e sua contribuição 

para o equilíbrio entre o meio ambiente natural e o meio ambiente construído. 

Figura 2 – Localização de São Bernardo do Campo no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Seção de Pesquisa e Banco de Dados – PMSBC. Compêndio Estatístico 2004 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/cidade/mapascidade/pag/loc.alsp.jpg 
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Localizado na região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP, o município de São Bernardo do Campo detém 56 km² de áreas de 

Reserva Florestal e Parque Estadual da Serra do Mar, o que equivale a 

aproximadamente 14% do território que somado ao percentual de área de 

proteção aos mananciais (52,3%) totaliza 66,3% do território de área protegida 

(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004). 

A figura 3, a seguir, delimita essas áreas protegidas no município de 

São Bernardo do Campo. 

Figura 3 – Parque e Reserva Florestal em São Bernardo do Campo 

 Bairros - Divisa 
 

 Parque Estadual da Serra do Mar 

 Reserva Florestal 

  

 
 

Fonte: Departamento de Informações Geopolíticas Econômicas da Prefeitura de São Bernardo do 
Campo. Disponível em: http://fic.saobernardo.sp.gov.br/geo_ca/framesetup.asp 

 
 

A região próxima à Serra do Mar tem alta densidade de vegetação da 

mata original. Nas vertentes da Bacia do Sistema Billings a vegetação original é de 

média densidade (como pode ser observado na figura 4) e no restante do 

município a área é caracterizada pela ausência de vegetação nativa (figura 5) 

(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2004). 
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Figura 4 - Vista aérea da área urbano-rural do município de São Bernardo do 

Campo 

 

 Foto: Oscar Jupiracy 

 

Figura 5 - Vista aérea da área urbana da cidade de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Oscar Jupiracy 
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No mapa a seguir podemos observar a distribuição da área urbana 

(indústria, comércio, residências) e rural (chácaras) do município, sendo que os 

assentamentos irregulares, objeto deste estudo, estão localizados na faixa 

territorial delimitada pela linha vermelha, nas áreas de mananciais (figura 6). 
 

Figura 6 – Distribuição de áreas rural e urbana do município de São Bernardo do 

Campo 

 
 
Fonte: Seção de Cartografia - SP – PMSBC. Compêndio Estatístico 2007. Disponível em:  
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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 Importante destacar que as duas principais rodovias do município 

determinaram a ocupação do território principalmente pela oferta de acesso 

(Figura 7).  

 MARTINS (2006), em estudo sobre a moradia nas áreas de mananciais 

da cidade de São Paulo, destaca que bairros mais qualificados localizaram-se a 

partir dos eixos rodoviários para desfrutar da proximidade com a natureza, sem 

perder a conexão com a cidade. Assim, alguns empreendimentos de portes e 

qualidade diferenciados foram surgindo e ainda que dentro dos preceitos da 

legislação incorrem em degradação ambiental e impactos sociais, uma vez que 

atraem milhares de trabalhadores da construção civil, no período da obra, que não 

têm alternativas de moradia e se instalam de modo informal. 

Figura 07 – Principais vias de acesso da cidade de São Bernardo do Campo 
 

 
 

Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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O adensamento populacional do município de São Bernardo do Campo 

pode ser observado nas figuras 8 e 9, que mostram a taxa de crescimento 

geométrico no período de 1991 a 2000 e a densidade demográfica por número de 

habitantes, no ano de 2007. 

Figura 8 -  Crescimento geométrico em São Bernardo do Campo – 1991/2000 

 

Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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Figura 9 – Densidade Demográfica de São Bernardo do Campo - 2007 

 

 
 
Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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Podemos verificar que o crescimento geométrico da população de São 

Bernardo do Campo está concentrado principalmente em área de mananciais. 

Como já mencionado neste trabalho, estima-se que 195.000 habitantes ocupavam 

a área, em 2002, com estimativa de crescimento anual de 7% entre os anos de 

1991 e 1996 (WHATELY, 2002). 

 MARTINS (2006) destaca que a falta de política habitacional efetiva 

para a população de baixa renda implicou na expansão periférica da cidade, em 

loteamentos de baixa qualidade técnica e sem qualquer preocupação ambiental.  

Segundo TAGNIN (2000), a expansão sobre os mananciais, 

atualmente, é motivada por transformações no meio urbano da própria região, 

envolvendo, sobretudo, populações de baixa renda.  
 

O aumento da pobreza, seguido do crescente deficit 
habitacional, a reduzida oferta de habitação de interesse 
social, a defasagem entre a condição econômica da 
população e o padrão legal estabelecido, o intrincado 
processo de licenciamento e a fragilidade da fiscalização 
fazem com que essa forma de ocupação do espaço – 
irregular e precária – fosse predominante na região 
(MARTINS, 2006, p. 57). 

 

Pelo levantamento geral do PIB por municípios (Tabela 1), realizado 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2004, São Bernardo 

do Campo apresentou a maior arrecadação na região do Grande ABC e a 

segunda da região metropolitana de São Paulo. Nesse ano, o município atingiu 

também a segunda posição de maior PIB per capita18. 

 

 

                                                 
18 Produto Interno Bruto - PIB é um indicador utilizado para mensurar a atividade econômica de 
uma região. Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região. O PIB per capita é a divisão do total do PIB pela população 
residente (IBGE, 2006). 
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Tabela 1 - Posição de São Bernardo do Campo no PIB com relação ao Grande 
ABC, Estado de São Paulo e em nível nacional 

   PIB EM MILHÕES DE R$  PIB PER CAPITA 

MILHÕES R$  POSIÇÃO 2004  EM MIL R$ 
POSIÇÃO 
2004 

MUNICÍPIOS 

2000  2004 
Grande 
ABC 

Estado 
S.Paulo 

Nível 
Nacional  2000 2004  Grande ABC 

São Paulo  127.437  160.637     1  1  12.154 14.821    
São Bernardo 
do Campo  11.130  16.906  1  4  12  15.632 21.868  2 
Santo André  6.828  9.630  2  8  22  10.482 14.461  3 
São Caetano 
do Sul  3.390  6.694  3  13  39  24.293 49.451  1 
Diadema  3.895  5.361  4  16  50  10.807 13.975  4 
Mauá  3.283  4.908  5  17  55  8.927 12.317  5 
Ribeirão Pires  604  784  6        5.708 6.849  6 
Rio Grande da 
Serra  137  263  7        3.640 6.455  7 
Fonte: IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2004. 
 

No entanto, um estudo das condições de vida dos habitantes de São 

Bernardo do Campo, realizado pela Fundação SEADE (2000) (Tabela 2), mostrou 

que os responsáveis pelos domicílios auferiram, em média, R$1.125, em 2000, 

sendo que 37,6% ganhavam no máximo três salários mínimos. Esses 

responsáveis tinham, em média, 7,6 anos de estudo, sendo que 52,0% deles 

completaram o ensino fundamental, e 6,1% eram analfabetos.  

Com relação aos indicadores demográficos, o estudo demonstrou que a 

idade média dos chefes de domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 30 

anos representavam 14,8% do total. As mulheres responsáveis pelo domicílio 

correspondiam a 22,2% e a parcela de crianças com menos de cinco anos 

equivalia a 8,4% do total da população (Tabela 2) (SEADE, 2000). 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) é composto por 

um sistema de indicadores derivado da combinação entre duas dimensões: 

socioeconômica e demográfica, que classifica o setor censitário em seis grupos de 

vulnerabilidade social, denominada Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS). A dimensão socioeconômica compõe-se da renda apropriada pelas 
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famílias e do poder de geração da mesma por seus membros. Já a demográfica 

está relacionada ao ciclo de vida familiar (SEADE, 2000). 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social analisa variáveis 

socioeconômicas, como renda e escolaridade e variáveis relacionadas ao ciclo de 

vida familiar, tais como presença de crianças pequenas, adolescentes, mulheres 

chefes de famílias ou chefes jovens (SEADE, 2000). 

Com relação ao fator socioeconômico que está relacionado à renda e 

ao nível de escolaridade do responsável pelo domicílio, SEADE (2000) analisa as 

seguintes variáveis: 

• porcentagem de responsáveis pelo domicílio alfabetizados no 

total de responsáveis do setor censitário; 

• porcentagem de responsáveis pelo domicílio com ensino 

fundamental completo no total de responsáveis do setor 

censitário; 

• anos médios de estudo do responsável pelo domicílio; 

• rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio; 

• porcentagem de responsáveis com rendimento de até 3 

salários mínimos no total de responsáveis do setor censitário. 

E com relação ao fator ciclo de vida familiar, SEADE (2000) analisa as 

variáveis: 

• porcentagem de responsáveis pelo domicílio com idade entre 10 

e 29 anos no total de responsáveis do setor censitário; 

• idade média do responsável pelo domicílio; 

• porcentagem de crianças de 0 a 4 anos no total da população 

residente do setor censitário. 
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A tabela a seguir apresenta os indicadores que compõem o Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social e os dados do município de São Bernardo do 

Campo, em 2000.  

 
 
Tabela 2 –Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 
Município de São Bernardo do Campo – 2000 
 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 
Disponível em: http://www.seade.gov.br/produtos/ipvs/analises/saobernardocampo.pdf 
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No mapa a seguir podemos verificar a distribuição populacional no 

município de São Bernardo do Campo segundo o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social em 2000 (Figura 10), considerando 1 – nenhuma 

vulnerabilidade; 2 – muito baixa; 3 – baixa; 4 – média; 5 – alta e 6 – muito alta. 

 
Figura 10 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
Município de São Bernardo do Campo – 2000 
 
 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade 
Disponível em: http://www.seade.gov.br/produtos/ipvs/mapas/Municipio/sao_bernardo.pdf 

 

Observando a Figura 10, destacamos: alta e muito alta vulnerabilidade, 

sobretudo nas áreas de proteção ambiental – mananciais e Serra do Mar – onde 

há maior taxa geométrica de crescimento populacional (Figura 8) e nenhuma e 

muito baixa vulnerabilidade na área urbana consolidada, onde ocorre decréscimo 

na taxa geométrica de crescimento populacional. 
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Outro fator que merece destaque ao analisarmos o crescimento 

econômico do município é a taxa de desemprego, que atingiu 14,2% da população 

em 2006 (Tabela 3). 

Tabela 3 – População economicamente ativa. Taxas de participação e 
desemprego em São Bernardo do Campo 

 
Fonte: Seção de Pesquisa e Banco de Dados - SP – Prefeitura Municipal de São Bernardo do 
Campo - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P11.pdf 
 

 

A porcentagem de pobres em São Bernardo do Campo  aumentou de 

forma significativa entre 1991 e 2000: 56, 05% (Tabela 5). 

Como já referido neste trabalho, existem diversas definições de linhas 

de pobreza e de indigência. Para comparações internacionais, organizações como 

o Banco Mundial adotam como linha de pobreza a renda de 2 dólares americanos 

ao dia per capita, e como linha de indigência 1 dólar americano ao dia per capita. 

Ambas as linhas consideram uma taxa de câmbio de paridade do poder de 

compra (PPC) que elimina as diferenças de custo de vida entre os países. Essa 

taxa leva em consideração as diferenças de preço entre países, permitindo 

comparações internacionais (IPEA, 2004). 
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Tabela 4 – Percentual de pobreza dos municípios do Grande ABC, Grande São 
Paulo, Estado de São Paulo e Brasil 

 

 
 
 Fonte: IPEA/PNUD/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P27.pdf  
 
 
 
Tabela 5 – Indicadores de pobreza – Cidades do Estado de São Paulo com 
elevação no percentual de pobreza - 1991 e 2000 
 
    

Município 
% de 

pobres, 
1991 

% de 
pobres, 

2000 
Percentual de 

elevação 

Santo André (SP) 6,69 10,34 54,56
Embu (SP) 13,02 20,14 54,69
Guarulhos (SP) 10,93 16,91 54,71
Macatuba (SP) 11,07 17,14 54,83
São Bernardo do Campo (SP) 7,85 12,25 56,05
Taboão da Serra (SP) 9,18 14,44 57,30
Diadema (SP) 10,06 16,24 61,43
Guatapará (SP) 14,53 23,47 61,53
São José do Rio Preto (SP) 4,98 8,07 62,05
 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1791&lay=pde 
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Os dados referidos na tabela 1 comparados aos dados da tabela 2 e à 

distribuição da população de São Bernardo do Campo de acordo com o grau de 

vulnerabilidade social (Figura 10) demonstram que não há relação direta entre 

crescimento econômico e melhores condições de vida, o que se reflete no índice 

elevado de vulnerabilidade social e aumento do indicador de pobreza entre 1991 e 

2000 (Tabela 4). 

 
No município de São Bernardo do Campo a distribuição de 

equipamentos de lazer e esporte é desequilibrada (Figura 11). Há baixa 

correspondência entre crescimento urbano e a distribuição dos equipamentos que 

estão, na sua maioria, localizados nas áreas que concentram a população de 

maior poder aquisitivo. 
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Figura 11 – Distribuição dos equipamentos de esporte em São Bernardo do 

Campo 

 
 
Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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São Bernardo do Campo é o segundo município do Estado de São 

Paulo em número de médicos, segundo dados do Ministério da Saúde (2001) 

(Quadro 6).  

Quadro 6 – Cidades com maior número de médicos em São Paulo 

Cidade número de médicos 
São Paulo 43.627 
São Bernardo do Campo 2.735 
Santo André 2.580 
Guarulhos 2.211 
Osasco 1.923 
Moji das Cruzes 1.486 
São Caetano do Sul 1.281 
Diadema 902 
Cotia 844 
Mauá 771 
Fonte: Ministério da Saúde, SUS ‐ 2001 

No entanto, quando se projeta o número de leitos públicos e privados, a 

cidade cai na classificação, com média de 01 leito para cada mil habitantes, o que 

está bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (de 2,5 a 3 

leitos/1000 hab) (MS, 2002). 

Quadro 7 – Cidades com maior número de leitos em São Paulo 

Cidade 
leitos públicos e 
universitários leitos privados Total 

São Paulo 14.966 4.068 19.034
Franco da Rocha 2.812 - 2.812
Guarulhos 561 902 1.463
Osasco 553 156 709
Moji das Cruzes 477 194 671
São Bernardo do Campo 309 361 670
Diadema 448 - 448
Cotia 296 140 436
Mauá 220 114 334
Itaquaquecetuba 274 - 274

Fonte: Ministério da Saúde, SUS - 2001 
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Assim como ocorre com os equipamentos de esporte e lazer, os 

equipamentos de saúde estão localizados nas áreas em que se concentra a 

população de maior poder aquisitivo. Podemos constatar esta afirmação 

comparando os mapas a seguir (Figura 12 e Figura 13). 

Figura 12 – Distribuição dos equipamentos de saúde em São Bernardo do Campo 
 
 

 
  

 

 

 
Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf 
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O mapa a seguir demonstra a distribuição populacional, no município de 

São Bernardo do Campo, segundo o critério socioeconômico. 

Figura 13 – Distribuição populacional segundo a classe econômica. 
São Bernardo do Campo - 2007 

 
 

 
Fonte: Seção de Cartografia - SP - PMSBC - Compêndio Estatístico 2007. 
Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P06.pdf  
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Como dito anteriormente, no município de São Bernardo do Campo 

foram selecionados para esse estudo os bairros/regiões Jardim dos Pinheiros e 

Jardim Canaã Los Angeles. A seguir será feita uma breve descrição destas 

localidades.  

 

5.1.1 Bairro dos Alvarenga – Jardim Pinheiros 

O Bairro dos Alvarenga localiza-se a sudoeste da área urbana do 

município de São Bernardo do Campo, dista aproximadamente 8 km do centro da 

cidade e possui área total de 14,66 km². Ao sul limita-se com o Bairro Batistini e a 

oeste com a Represa Billings. 

 

Figura 14 – Localização do Bairro dos Alvarenga em São Bernardo do Campo 

 DOS ALVARENGA

 

Bairro dos 
Alvarenga 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo 
http://fic.saobernardo.sp.gov.br/geo_ca/framesetup.asp 
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Na época da colonização de São Bernardo do Campo, o transporte das 

mercadorias era fluvial pelos rios Bororé, Taquacetuba, Curucutú, Pedra Branca, 

Capivari, Pequeno, Rio Grande ou Jurubatuba. A produção era levada até um 

ponto ao sul da foz de Taquacetuba. Desse ponto existia uma estrada de ligação 

com o atual centro de São Bernardo, Estrada dos Alvarengas (MÉDICE, 1981).  

Essa estrada continua existindo em quase toda sua extensão, mas um 

trecho foi extinto quando da construção da represa Billings, que inundou toda a 

região a partir dos últimos anos da década de 1920 (MÉDICE, 1981).  

A abertura da Rodovia dos Imigrantes, na década de 1970, atraiu a 

população, sobretudo funcionários da rodovia, para o Bairro dos Alvarenga 

(MÉDICE, 1981). 

O Bairro dos Alvarenga é formado pelo Parque Esmeralda: com 

aproximadamente 59,1 mil m², formado em 1952 e aprovado em maio do mesmo 

ano; pelo Jardim Thelma: localizado às margens da Estrada dos Alvarengas, 

loteado em 1961 e aprovado em julho de 1978; bem como por outros loteamentos, 

indeferidos pela Prefeitura Municipal por irregularidades, estando próximos à 

Represa. 

Assim, o bairro é composto pelas comunidades: Jardim Pinheiros, 

Jardim Laura, Jardim Primavera, Parque Alvarenga, Parque Silvaplana, Porto 

Novo, Chácaras União, Sítio Bela Vista, Jardim Thelma, Jardim das Orquídeas, 

Jardim Bela Vista, Parque Esmeralda, Parque Jandaia, Parque Alvarengas, Jardim 

Las Palmas, Sítio das Garças, Sítio Alvarenga, Acampamento dos Engenheiros, 

Jardim Ipanema, Jardim Vila Nova, Parque Veneza, Jardim João de Barro, Parque 

Bandeirantes, Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Nova Patente, Vila União I, 

Jardim Laura II, Parque das Garças, Jardim América do Sul, Parque dos 

Químicos, Parque Ideal, Jardim Novo Horizonte I, Jardim Novo Horizonte II, 

Recanto dos Pássaros, Recanto da Amizade, Jardim Nova América, Jardim Serro 

Azul, Jardim Anna Faletti, Jardim Vida Nova, Com. Jardim Nosso Lar (parte), Com. 
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Jardim das Orquídeas I, Parque Florestal, Jardim Nosso Teto, Sítio Bom Jesus, 

Jardim Santa Mônica, Núcleo Cama Patente (MÉDICE, 1981). 

O empreendimento Jardim dos Pinheiros possui 816 lotes, sendo 730 

construídos e 170 vagos. A gleba está registrada no 2º Cartório de Registro de 

Imóveis de São Bernardo do Campo, conforme descrito no Termo de Ajustamento 

de Conduta, assinado em 12 de abril de 2002. 

O Jardim dos Pinheiros tem aproximadamente 622 famílias, conforme 

dados do IBGE (2000) citados em processo de intervenção desta comunidade, na 

Secretaria de Habitação e Meio Ambiente.   

O bairro é dotado de rede de água, energia elétrica, iluminação pública 

e ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, esta última decorrente do acordo 

firmado entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal e comunidade.  

A população tem baixa escolaridade, sendo que 40,19% dos 

responsáveis pelos domicílios tinham entre 4 a 7 anos de estudo, em 2000, o que 

corresponde ao ensino fundamental e 8,03% eram analfabetos (Tabela 6) (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2007). 
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Tabela 6 – Chefes de domicílios segundo anos de estudo por bairro de São 
Bernardo do Campo - 2000 

 

 

Fonte: Seção de Pesquisa e Banco de Dados ‐ SP – Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo  
Compêndio Estatístico 2007. Disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sp/geoportal/COMPENDIO/P11.pdf 
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5.1.2 Bairro Batistini – Jardim Nova Canaã  

A região também situa-se a sudoeste da área urbana do município de 

São Bernardo do Campo e dista aproximadamente 8,5 km do centro da cidade. Ao 

norte limita-se com o Bairro dos Alvarenga, que agrega o Jardim dos Pinheiros, 

comunidade também estudada neste trabalho, e a leste e oeste com o 

Reservatório do Rio Grande (Represa Billings). 

Figura 15 – Localização do Bairro Batistini em São Bernardo do Campo 

 BATISTINI 

 

Bairro 
Batistini 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo 
http://fic.saobernardo.sp.gov.br/geo_ca/framesetup.asp 

 

A região hoje denominada Bairro Batistini pertencia ao Núcleo Colonial 

da Linha Galvão Bueno (em homenagem a Galvão Bueno, cidadão paulista, 

morador da fazenda na altura do Botujuru) e parte da Linha Colonial Jurubatuba. 

O Bairro Batistini constituiu-se dos últimos lotes coloniais da Linha 

Galvão Bueno, que ficava entre a indústria Volkswagen e a Rodovia dos 

Imigrantes.  
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As margens da estrada Galvão Bueno foram ocupadas por imigrantes 

italianos, que foram formando colônias. A primeira família a se instalar ali foi a 

família Batistini. 

O Bairro Batistini é formado pelos bairros Jardim da Represa, de 

propriedade particular, com aprovação parcial por se tratar de uma grande área, 

através do processo nº 3283/54, que corresponde a 40% do total da área; Jardim 

Skaff também de propriedade particular, com solicitação para aprovação através 

do processo nº 4319/58 e outros loteamentos, indeferidos pela Prefeitura 

Municipal por irregularidades, estando próximos à Represa. 

O bairro é composto pelas comunidades: Jardim Canaã, Los Angeles, 

Vila Norma, Jardim Skaff, Chácara Jurandyr, Jardim da Represa, Jardim Uiricaba, 

Chácara Royal Park, Parque Imigrantes, Jardim Marco Polo, Chácara Royal Park, 

Jardim São Judas Tadeu, Jardim Uiriçaba, Jardim Santa Maria, Jardim Vale do 

Sol, Núcleo Victor Brecheret, V. Bosque/Alojamento, Núcleo Rua das Flores. O 

bairro contém área total de 13,29 km².  

O empreendimento Jardim Nova Canaã localiza-se na Estrada Galvão 

Bueno, no Bairro Jardim da Represa, ocupando gleba registrada no 2º Cartório de 

Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo. Possui 570 lotes em área de 

primeira categoria, conforme descrito no Termo de Ajustamento de Conduta, 

assinado em dezembro de 2002. 

O bairro é dotado de rede de água, abastecida pelo Reservatório do 

Bairro Batistini, energia elétrica, iluminação pública.  

A população tem baixa escolaridade, sendo que 43,17% dos 

responsáveis pelos domicílios tinham entre 4 a 7 anos de estudo, em 2000, o que 

corresponde ao ensino fundamental e 9,43% eram analfabetos (Tabela 6) (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2007). 
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5.2 Concepção e processo de implantação do Programa Bairro 
Ecológico 

O histórico de concepção e o processo de implantação do Programa 

Bairro Ecológico serão descritos utilizando a combinação dos dados obtidos em 

diferentes fontes: pesquisa bibliográfica, análise documental, grupos focais e 

entrevistas. 

O intenso processo de urbanização do país, ocorrido no final dos anos 

de 1940 até meados da década de 1970, causou impacto no uso e ocupação do 

solo sendo que as áreas centrais se verticalizavam e os bairros adjacentes 

recebiam novos loteamentos (MARTINS, 2006). 

Assim, diversos loteamentos irregulares surgiram em São Bernardo do 

Campo, dentro das Áreas de Proteção aos Mananciais.  

Nas áreas de Proteção a Mananciais – particularmente 
aquelas ao sul da cidade de São Paulo – Bacias das 
represas Guarapiranga e Billings, são diversos os 
loteamentos produzidos literalmente à margem de qualquer 
lei, implantados após a promulgação da legislação de 
proteção aos mananciais (MARTINS, 2006). 

Para coibir a ação dos loteadores em São Bernardo do Campo foi 

criada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). Buscava-se apurar as 

origens e verdadeiros responsáveis pela especulação imobiliária atuante no 

município. O relatório produzido com base nas apurações foi encaminhado à 

Justiça, que solicitou a abertura de Inquérito Judicial. Posteriormente, o Ministério 

Público impetrou Ação Civil Pública (ALVES FILHO, 2006). 

O julgamento da referida ação determinou a criação de áreas de 

permeabilidade e esta prática foi uma das motivações para a concepção do 

Programa Bairro Ecológico. 

O Bairro Ecológico começa de forma incipiente em 1997, a 
partir de uma decisão judicial. O processo do Jardim 
Ipanema foi julgado, determinando a criação de áreas de 
permeabilidade a partir de um laudo técnico que existia no 
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processo... fui procurada pela Diretora de Meio Ambiente 
porque não tinha como cumprir a decisão... o bairro já estava 
todo pavimentado e não tinha como criar essa 
permeabilidade... pensei então que talvez pudéssemos abrir 
área de permeabilidade nas calçadas e com árvores e 
grama. Ela propôs isso para a população, mas houve uma 
certa resistência da população que não entendeu muito bem 
o porquê dessa atividade (Membro do Poder Judiciário, 
entrevista, 2007). 

 ALVES FILHO (2006) ressalta que primeiramente apenas os loteadores 

e seus representantes tiveram conhecimento da sentença judicial. Os moradores e 

a Sociedade Amigos do Jardim Ipanema aos poucos tiveram acesso a essas 

informações quando tiveram início as negociações entre Ministério Público e 

Prefeitura através da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente (SHAMA).  

 O mesmo autor acrescenta: 

... A primeira medida realizada pelos moradores de todo o 
bairro foi a de plantar grama em espaços intercalados e 
árvores nas calçadas, para permitir maior infiltração da água 
da chuva no solo. Num primeiro momento a aceitação da 
idéia não foi muito boa (ALVES FILHO, 2006, p. 37). 

 No entanto, um fato parece ter sido decisivo para repensar a proteção 

dessas áreas, para além da legislação vigente, considerando a ponderação de 

MARTINS (2006) de que a “existência da Lei de Proteção aos Mananciais não 

modificou o padrão de ocupação dessas áreas nem isolou os corpos d’água como 

era desejado” (p. 57). O fato referido foi a decisão judicial que determinou a 

recuperação ambiental de um loteamento clandestino, com a remoção de cerca de 

200 casas no Jardim Falcão (NEVES, 2003). Este episódio foi marcado por 

confrontos entre a polícia e a comunidade local (CAMPOS, 2007) e teve 

repercussão na imprensa local.  

Em julho de 1998, numa outra ação judicial houve a 
demolição do Jardim Falcão, que foi um caso bem rumoroso. 
Foi divulgado pela imprensa que o loteamento estava sendo 
demolido porque havia infringido a legislação de proteção 
aos mananciais, e depois dessa demolição o próprio Jardim 
Ipanema tomou a decisão de criar as áreas de 
permeabilidade. Inicialmente o que moveu as pessoas a 
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colaborar foi o receio de que o bairro deles também poderia 
ser demolido (Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

 O Programa Bairro Ecológico teve início em 98, após a 
decisão do Ministério Público em demolir 180 casas 
construídas no Jardim Falcão, em área de preservação de 
manancial (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

 Referido fato foi mencionado por um morador, no grupo focal, 

demonstrando sua percepção com relação ao papel coercitivo atribuído ao 

Ministério Público.  

O que aconteceu lá no Jardim Falcão (...) criou-se um tabu 
entre sociedade e Ministério Público, porque a sociedade 
enxerga que a promotora já vai trazer a policia, inclusive na 
época nós tivemos políticos que chegaram e usaram esses 
argumentos para intimidação (GF, Jd Pinheiros, 2008) 

 Representantes do Poder Público ressaltam a ineficiência da 

fiscalização nas áreas de mananciais e a responsabilidade em garantir o direito à 

moradia digna como motivadores do Programa Bairro Ecológico. 

... o processo de invasão ou processo de loteamento 
clandestino, foi uma história de uns dezoito, vinte anos em 
São Bernardo, de incentivos a esses loteamentos. O poder 
público não fiscalizou... não teve nenhum modelo de 
contenção e essa degradação ambiental... nós então 
queríamos criar condições onde fosse possível o 
assentamento definitivo, e isso é que foi depois denominado 
de Bairro Ecológico (Membro do Executivo Municipal – 
Gabinete do Prefeito, entrevista, 2008). 

... o Estado que é o encarregado da fiscalização nunca fez 
muita coisa, depois essa responsabilidade de fiscalizar 
passou também para o município e nós também fizemos 
pouquíssima coisa. Resultado: uma comunidade de 
aproximadamente cento e cinqüenta mil pessoas ou mais, 
morando irregularmente nessas áreas, nas quais o poder 
público não podia realizar qualquer tipo de melhoria: água, 
esgoto, asfalto, iluminação, creche... a população ia fazendo 
gambiarra com iluminação, furando poço para obter água, 
caminhando longas jornadas para ir para a escola, não tinha 
condução. Era uma situação desumana, insustentável 
(Membro do Executivo Municipal – Gabinete do Prefeito, 
entrevista, 2008). 
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... chegamos no ano de 97... numa situação de duzentas mil 
pessoas, nas áreas de mananciais. No Brasil, se você for 
verificar o ranking de população por cidade, a gente não tem 
cem cidades com população de duzentas mil pessoas. Então 
é uma questão muito grave... e o poder público não pode 
fechar os olhos, é um direito humano fundamental, direito à 
moradia, direito à saúde, direito ao meio ambiente sadio e 
equilibrado... então começou uma discussão: vamos fazer 
um diagnóstico, vamos mostrar os problemas, vamos 
mostrar que o poder público não pode fechar os olhos. O que 
a gente defendia é minimamente alguma ação de 
saneamento que deveria ser feito para proteger a saúde 
humana (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

A intervenção nessas áreas, conforme explicitado nesse trabalho, foi 

autorizada pela Lei Estadual 9866/97, em seu artigo 47, possibilitando a execução 

de obras emergenciais nas hipóteses em que as condições ambientais e sanitárias 

apresentassem risco de vida e à saúde pública, ou comprometessem a utilização 

dos mananciais para fins de abastecimento (SÃO PAULO, 1997). Foi realizado um 

diagnóstico para identificar as áreas com essas características de risco.  

... nós tivemos o início dos bairros ecológicos com o advento 
da nova legislação de meio ambiente do Estado de São 
Paulo... que trouxe as intervenções emergenciais... nós 
tínhamos uma série de irregularidades e... recebemos como 
lição de casa levantar todos estes bairros que estivessem 
com essa situação de ter que acontecer uma intervenção 
emergencial. Então nós fizemos um levantamento da nossa 
região... levantamos 63 bairros como necessitados de 
intervenção emergencial (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

... No ano de 98 nós trabalhamos na preparação do plano 
emergencial, quais os bairros que deveriam estar incluídos 
no plano emergencial e quais seriam as intervenções que 
deveriam ser realizadas... obras de infra-estrutura urbana e 
de saneamento para proteger a vida, naqueles casos em que 
a vida estava em risco, ou seja, a saúde pública estava em 
risco (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

 Propostas de conciliação entre a Prefeitura Municipal e o Ministério 

Público estão sendo tentadas, no sentido de permitir a permanência dos 
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moradores nas áreas de mananciais combinada com a mitigação dos prejuízos 

ambientais causados.  

... chegou o momento [em] que a situação se agravou porque 
principalmente loteadores clandestinos começaram a agir de 
maneira muito intensa. Eles se multiplicaram, os 
loteamentos, aí a promotora começou a agir. Então nós 
começamos a conversar com a promotora, a dialogar com 
ela para achar um jeito que não fosse ilegal da Prefeitura 
atuar. Então ela sugeriu um instrumento legal chamado 
“TAC”, Termo de Ajustamento de Conduta, é um acordo em 
que são partes: o município, a comunidade e o próprio 
Ministério Público, um acordo pelo qual o município assume 
responsabilidades, a comunidade assume responsabilidades 
e a promotora é a fiscalizadora do cumprimento desses 
TACs (Membro do Executivo Municipal – Gabinete do 
Prefeito, entrevista, 2008).   

... com o plano emergencial apensado na legislação e com 
essa possibilidade, do termo de ajustamento de conduta 
estabelecido pelo Ministério Público com as comunidades e  
a Prefeitura, a gente começou a tentar fazer intervenções 
nestes lugares que já estavam afetados, ocupados 
desordenadamente, causando danos... aí nós tivemos então 
o advento dos bairros ecológicos (Secretário de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

... as pessoas se comprometeriam a fazer melhorias: 
plantando, cuidando e com isso ganhariam em melhorias 
ambientais. Ao desmatar e impermeabilizar o solo a Represa 
Billings sofreu uma degradação muito grande, ela diminuiu a 
sua quantidade de água e quando você cria espaços de 
permeabilidade com vegetação, cuida de novo da nascente, 
faz com que os rios corram mais limpos para a represa, você 
está contribuindo para melhoria da represa Billings (Membro 
do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Outro aspecto considerado relevante para intervenção do Poder 

Público, nas áreas de mananciais, foi a organização dos moradores para 

reivindicar melhores condições de infra-estrutura. Este aspecto é destacado por 

(WALLERSTEIN, 2005) como componente para o empoderamento. A autora 

refere-se à “capacidade de organização comunitária”.  

a necessidade da população que comprou, pagou, e 
construiu... ela não teve nenhum benefício. Quando ela se 
viu desamparada pelo loteador... acabou criando 
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associações, sociedade amigos, comissão de bairro... com o 
objetivo de se organizarem e cobrarem do poder público. 
Então houve um determinado momento em que houve uma 
união muito forte dessas comunidades no sentido de buscar 
essas melhorias que por serem cidadãos, por estarem em 
São Bernardo do Campo, por terem pago, por terem 
construído, passavam a ter direitos (Membro do Executivo 
Municipal - Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, 
entrevista, 2007). 

Busca-se equacionar o direito à moradia e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

... houve um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura 
de que as pessoas permanecem no local desde que elas 
adquirissem um outro comportamento, que elas passassem 
a cuidar dos mananciais e buscassem, com todas as 
dificuldades, claro, e se é que é possível, o equilíbrio entre o 
morar e preservar o manancial (Membro do Poder Judiciário, 
entrevista, 2007) 

... se o objetivo é regularizar esta moradia, e ela tem 
perspectiva de ser regularizada porque se caracteriza como 
moradia de interesse social, então nós temos que fazer 
alguma coisa em contrapartida para proteger o meio 
ambiente, porque estamos numa área ambientalmente 
sensível e esta área é de produção de água. Como que a 
gente vai produzir água num solo todo impermeabilizado? 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Segundo os representantes do poder público, as ações executadas no 

Jardim Ipanema produziram efeitos sobretudo paisagísticos e estéticos. O 

“embelezamento” do bairro, arborizado e gramado, chamou a atenção dos 

moradores dos bairros vizinhos que reproduziram algumas ações no seu território, 

conforme depoimentos colhidos nas entrevistas. 

... quando as calçadas ficaram prontas... começou a mudar a 
paisagem do bairro... os bairros vizinhos acharam bonito e aí 
começaram a replicar essa providência... aí o município 
sentiu a necessidade de organizar isso, sistematizar esse 
trabalho e criou o programa Bairro Ecológico (Membro do 
Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

Então tem que ser uma bola de neve mesmo, e tem sido, vai 
crescendo, um bairro faz e o bairro do lado também quer 
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fazer. Porque os bairros ganharam em estética então você 
vê que as pessoas ficaram orgulhosas de fazer alguma coisa 
que é bonita, que admiram, plantar árvore e depois vê-las 
florindo, fazendo sombra na porta da sua casa (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

O estudo realizado no Jardim Ipanema por ALVES FILHO (2006) 

destaca que “a idéia rapidamente espalhou-se para outras vilas da região. Nasceu 

assim a primeira iniciativa de uma comunidade no sentido de criação dos Bairros 

Ecológicos” (p. 39).  
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5.3 O Programa Bairro Ecológico sob a perspectiva da Promoção da 
Saúde e do Desenvolvimento Sustentável 

Para a avaliação do Programa Bairro Ecológico foram considerados os 

princípios da Promoção da Saúde estabelecidos pela Organização Mundial da 

Saúde, bem como os princípios para medir e avaliar o progresso em direção ao 

Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos por um grupo internacional de 

pesquisadores. Esses princípios e sua forma de utilização na análise estão 

descritos no capítulo 4 deste trabalho. 

Foram identificados nos dados obtidos sobre o Programa Bairro 

Ecológico os princípios: concepção holística; intersetorialidade; eqüidade; 

participação e empoderamento e sustentabilidade. 

Concepção holística 

A perspectiva holística da realidade é representada pela idéia de uma 

consciência transdisciplinar. Presente em todos os setores do conhecimento, ela 

diz respeito ao conjunto de saberes particulares, visando o entendimento acerca 

dos mecanismos de funcionamento humano e físico. Nesse sentido, a 

compreensão do real, sob a ótica holística, somente alcança uma definição, ainda 

que provisória, a partir da análise das inter-relações com outros elementos. O 

modelo sistêmico atende ao conceito de interdependência das partes. Postula que 

tudo é interdependente, que os fenômenos apenas podem ser compreendidos 

com a observação do contexto em que ocorrem (CAPRA, 2004). 

Assim, o mundo na concepção holística é definido como um todo 

integrado, como uma rede de fenômenos que estão interconectados, um 

organismo auto-organizado (CAPRA, 2004) e a saúde é entendida como um 

grande sistema, como um fenômeno multidimensional, que envolve aspectos 

vários: físico, mental, social e espiritual que são constantemente afetados por 

fatores biogenéticos, ambientais, socioeconômicos, políticos e culturais 

(WESTPHAL & ZIGLIO, 1999), todos interdependentes. 
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O I Congresso Holístico Internacional e I Congresso Holístico Brasileiro, 

ocorridos simultaneamente em 1987, em Brasília, reafirmaram a relação entre o 

homem e o universo, entre a parte e o todo, e enfatizaram as conseqüências 

concretas da complementaridade entre ciências e tradições de sabedoria 

(CREMA,1989). 

Sendo o ambiente um todo indiviso, não cabe falar na sua proteção e 

melhoria sem que se considere o melhor para o conjunto, sem considerar as 

condições de vida na totalidade da cidade, entendendo que a preservação das 

áreas de mananciais depende de uma somatória de ações em que estão em 

disputa valores e princípios de diversas ordens, como a qualidade de vida, o 

direito à moradia e a dignidade da pessoa humana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Neste sentido, o Programa Bairro Ecológico pretende esclarecer, aos 

moradores das áreas de mananciais, sobre a irregularidade da propriedade e a 

necessidade de preservar a área produtora de água que abastece a cidade e 

outras circunvizinhas. A conscientização ambiental é um pressuposto do programa 

e está presente na fala dos representantes do poder público e dos moradores 

como fundamental para a preservação do meio ambiente. 

... uma forma de fazer com que as pessoas tomassem 
alguma providência para adequar os bairros à legislação de 
proteção aos mananciais, não no sentido literal porque isso 
não poderia ser feito, mas no sentido de que a legislação 
trazia... normas para a ocupação visando a produção de 
água em quantidade e qualidade, e essas regras elas 
serviam para que fossem mantidas áreas de permeabilidade, 
então elas se propuseram a criar áreas de permeabilidade 
nos bairros (Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

... a conscientização da comunidade foi a parte mais difícil do 
programa porque nem todo mundo estava assim consciente 
do que era o Bairro Ecológico, do que é plantar uma árvore, 
do que é cuidar, entendeu, então as pessoas não sabiam 
nem que era área de mananciais (GF Jd Canaã, 2007). 

... quando eu saio da minha casa para eu limpar uma rua, 
catar um lixo de algum lugar, plantar uma árvore, tudo isso, 
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limpar o meio ambiente, para mim eu vou com o maior prazer 
do mundo porque há necessidade, se cada um fizer, se eu 
fizer a minha parte e os demais forem fazendo cada dia vai 
melhorar não vai? E se ninguém fizer? (GF Jd Canaã, 2007). 

... foi o lugar que eu pude comprar, com as minhas 
condições... até a compra eu não sabia que era uma área de 
mananciais, agora eu sei (GF Jd Pinheiros, 2008). 

 Os moradores do Jardim Pinheiros que responderam o questionário 

são na maioria homens, entre 41 e 50 anos, com  escolaridade correspondente ao 

ensino fundamental incompleto, que residem há mais de dez anos no local. No 

Jardim Nova Canaã, são na maioria mulheres entre 41 e 50 anos, com 

escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto, que residem no 

local há mais de dez anos.  

As ações implementadas nos bairros foram avaliadas como boas pelos 

moradores tanto do Jardim Pinheiros quanto do Jardim Canaã. Em uma escala de 

0 a 10, foram atribuídas médias 8,2 e 7,6, respectivamente, e identificadas 

relações entre as ações e a melhoria da qualidade de vida, do meio ambiente e 

das condições de saúde. 

Na opinião dos respondentes do questionário, sua participação resultou 

em coisas boas para sua vida (moradores do Jardim Pinheiros atribuíram média 

8,6 e os do Jardim Nova Canaã, média 9). 

Uma das medidas adotadas pelo programa para melhorar a qualidade 

de vida e adequar o direito ao meio ambiente sadio e o direito à moradia, é a 

compensação ambiental. 

... quando se tira a vegetação, já se cria o primeiro fator de 
risco que compromete os níveis de abastecimento do 
reservatório... a vegetação começa a sofrer direto com a 
recarga... se cria um processo de erosão  continuada, de 
grandes volumes de terra, então destrói a fonte de 
alimentação... a gente já perdeu muita área do reservatório 
em função do assoreamento. Além disso, a ocupação do 
território irregular... gera esgoto que é levado para dentro do 
reservatório... pretende-se estabelecer um parâmetro de 
convivência harmoniosa entre morar... e oferecer uma 
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contrapartida para uma reparação ambiental (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

... o objetivo é recuperar parcialmente aquilo que foi 
degradado, não permitir que essa degradação seja de 
caráter continuado e evidentemente, com tudo isso, o 
objetivo maior que é o de garantir uma qualidade de vida 
melhor para aquela população (Membro do Executivo 
Municipal – Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, 
entrevista, 2007).  

As intervenções realizadas possibilitaram desenvolver o sentido de 

pertencimento identificado no depoimento dos moradores nas duas comunidades. 

Antes eu queria ir assim para o interior, mas estou contente 
de estar morando aqui, depois que teve melhorias aqui... nós 
estamos precisando mesmo é o esgoto que nós não temos, 
é a céu aberto, e isso aí é uma grande necessidade, acho 
que para a saúde né (GF Jd Canaã, 2007). 

... hoje eu não saio do Jardim Pinheiros,...porque além de eu 
gostar do Jardim Pinheiros eu gosto de quem mora no 
Jardim Pinheiros, então eu gostaria que todo mundo tivesse 
esse compromisso, não só pela comunidade, mas pelo lugar, 
com o bairro (GF Jd Pinheiros, 2008). 

Eu considero esse bairro aqui como padrão... existem 
poucos bairros igual a esse... meu objetivo aqui é ter um 
bairro modelo, não admitir sujeiras nas ruas, enfim, muitas 
coisas que nós podemos fazer, são coisas que nós não 
precisamos da prefeitura (GF Jd Pinheiros, 2008). 

Os moradores de áreas de mananciais que antes eram tidos como 

invasores e infratores, ao participarem do processo de implantação do programa 

Bairro Ecológico, tornam-se protagonistas das ações propostas.  

Do ponto de vista psicológico essa consciência que eles têm 
os coloca numa situação de auto-isolamento... há um 
processo de exclusão, que é como eles são historicamente 
considerados: infratores da lei, pessoas à margem da lei, 
então eles se auto-excluem... o programa Bairro Ecológico 
começa a fazer um processo de discussão, e de 
compartilhamento, de desafio de fazer as pessoas se 
reaproximarem... se reaproximam e descobrem que na 
verdade o sujeito daquele processo são eles (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 
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 MENDES e DONATO (2003), destacam que “se os sujeitos, 

organizações, instituições e populações locais se apoderam do território, fazem 

dele um espaço de aprendizado e de conquista de cidadania”. 

 Assim, o entendimento sobre seus direitos e deveres possibilita, aos 

moradores das áreas de mananciais, exercerem sua cidadania, conforme descrito 

pelos representantes do Poder Público, em entrevistas concebidas para este 

estudo e na fala de um morador que participou do grupo focal: 

Houve um ganho muito grande na questão da cidadania. 
Com a futura lei é possível que eles consigam uma 
regulamentação dos seus loteamentos e isso vai dar para 
eles uma inclusão social diferente (Membro do Executivo 
Municipal – Gabinete do Prefeito, entrevista, 2008). 

... além de você produzir um resultado do ponto de vista de 
ganho ambiental, você passa a ter nas pessoas um outro 
padrão de cidadania... A gente transformou um sujeito que 
era tido como invasor, como um cara que depredou e tal em 
um sujeito que virou fiscal, que virou um sujeito consciente e 
um sujeito que virou um verdadeiro soldado ambiental de 
defesa do meio ambiente (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

... cabe a nós da comunidade ter os nossos direitos e 
deveres, para que a prefeitura venha nos ajudar em algumas 
coisas e nos apoiar, mas eu acho que o interesse maior é da 
comunidade, é aqui que nós moramos, é aqui que está a 
nossa saúde, a nossa qualidade de vida, nós moramos 
próximos à represa, então nós temos que cuidar, e não ficar 
esperando a prefeitura, o prefeito, o vereador (GF Jd Canaã, 
2007). 

A qualidade de vida depende da qualidade do ambiente para chegar a 

um desenvolvimento equilibrado e sustentável, mas a qualidade de vida também 

está associada a formas inéditas de identidade, de cooperação, de solidariedade, 

de participação e de realização, que entrelaçam a satisfação de necessidades e 

aspirações derivadas do consumo com diferentes formas de realização, através de 

processos de trabalho, de funções criativas e de atividades recreativas (LEFF, 

2004).  
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O programa Bairro Ecológico é um processo mais subjetivo 
de conscientização, é um processo de construção de um 
poder solidário entre as pessoas, de poder sobre o lugar 
onde elas moram, que vai além do portão da casa, que é 
maior... a sua comunidade tem um poder social sobre o 
ambiente, mesmo para estabelecer um parâmetro de 
convivência harmoniosa entre morar naquelas condições e 
oferecer uma contrapartida para uma reparação ambiental 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

... através disso [vieram] as calçadas, a grama, as árvores 
que a gente olha, tem hora que eu fico lá de casa 
contemplando, eu admiro uma planta, uma florzinha, o mato, 
e eu falo: “que maravilha, que mundo lindo que Deus deu pra 
gente” (GF Jd Canaã, 2007). 

 Outro aspecto sobre qualidade de vida pode ser identificado em um 

depoimento colhido: qualidade de vida relacionada às condições materiais de vida.  

... a execução das obras de saneamento faz, fez muita 
diferença nestes bairros, a pavimentação, as obras de 
drenagem, então, esses bairros hoje estão muito 
arrumadinhos, nós não temos problemas de esgoto, 
problemas de saúde provocados pelo esgoto, e eles são 
geralmente bairros muito bem organizados, as pessoas mais 
conscientes da questão ambiental (Membro do Poder 
Judiciário, entrevista, 2007). 

 

Intersetorialidade 

 Este princípio foi avaliado segundo o conceito proposto por CHIESA e 

KON (2007), para os quais intersetorialidade é uma perspectiva de solução 

integrada dos problemas vividos pela população, decorrentes da incapacidade de 

superação através de políticas setoriais, usualmente fragmentadas e também 

aquele proposto por FERNANDEZ e MENDES (2007), que definem 

intersetorialidade como “convergência de esforços de diferentes setores 

governamentais e não-governamentais para produzir políticas integrais e 

integradas que ofereçam respostas às necessidades geradas” (p. 47). 



 110

 Os depoimentos a seguir abordam questões relacionadas a este 

princípio:  

O pessoal da prefeitura, do meio ambiente, mais a 
comunidade. Trabalhamos em parceria, trabalhamos junto 
com eles, um pouquinho cada um (GF Jd Canaã, 2007). 

... o Ministério Público, a comunidade organizada na sua 
associação, sociedade amigos de bairro e a Prefeitura. Esse 
processo foi puxado inicialmente pela Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, hoje ele é um projeto que ele é 
assumido pelo conjunto de administração... posteriormente, 
instituições, entidades, universidade, instituto de pesquisa... 
para avaliar esse nosso caminhar... além dos loteadores, 
empresas que constam muitas vezes no pólo passivo das 
ações públicas, os proprietários das glebas, e também... uma 
organização não-governamental (Membro do Executivo 
Municipal - Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, 
entrevista 2007). 

Quase todas as secretarias estão envolvidas no programa... 
havia o encabeçamento pela Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, mas a Secretaria de Educação, Secretaria de 
Atendimento Social, Serviços Urbanos, Secretaria de Obras, 
enfim, cada Secretaria ajudou um pouquinho (Membro do 
Executivo Municipal – Gabinete do Prefeito, entrevista, 
2008). 

A Secretaria da Saúde tem entrado muito em parceria com a 
gente nessa questão da educação ambiental, de levar 
técnicos para educação continuada, educação permanente 
em vigilância sanitária (Membro do Executivo Municipal – 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

 Pelos depoimentos o Programa Bairro Ecológico busca atender ao 

princípio da intersetorialidade, na medida em que é realizado pela Secretaria de 

Habitação e Meio Ambiente em parceria com o Ministério Público, outras 

secretarias, Ongs, comunidades, universidade e órgãos governamentais. 

Eqüidade 

Duas importantes dimensões devem ser consideradas na abordagem 

da eqüidade em saúde: as desigualdades nas condições de vida e de saúde e as 

desigualdades no acesso e consumo dos serviços de saúde. (ALMEIDA apud 

PINHEIRO et al., 2005).  
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 Nos depoimentos a seguir este princípio é abordado:   

Bom, eu acho que a execução das obras de saneamento faz 
muita diferença nestes bairros. A pavimentação, as obras de 
drenagem... não temos problemas de esgoto, problemas de 
saúde provocados pelo esgoto, e eles são geralmente 
bairros muito bem organizados, são pessoas mais 
conscientes da questão ambiental... ... há melhora 
significativa de saúde pública... então reduz os gastos com 
saúde também (Membro do Poder Judiciário, entrevista, 
2007). 

... se as pessoas viverem melhor, elas vão trabalhar melhor, 
elas vão gastar menos com doença... menos criança com 
verminose... com estado febril, de pegar uma infecção na 
garganta por conta de um esgoto a céu aberto (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

... quando você visita o Senhor do Bonfim... você vê um 
bairro arborizado, totalmente limpo, você vê a nascente que 
existe no bairro totalmente recuperada, o riacho que corria a 
partir dessa nascente recebia muito lixo, entulho... hoje é um 
córrego arborizado, com mata nativa da mata atlântica. Eles 
estão aprendendo a plantar também a mata ciliar (Membro 
do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

 Pelos depoimentos é possível inferir que as intervenções realizadas 

quando da implementação do Programa Bairro Ecológico levaram em conta a 

melhoria da qualidade de vida e a eqüidade social, na medida em que priorizaram 

grupos desprivilegiados e vulneráveis pretendendo reduzir as desigualdades nas 

condições de vida. A Administração Pública parece ter favorecido a população de 

menor renda, desprovida de infra-estrutura, contrariando a prática recorrente de 

investimentos nas regiões de maior concentração de renda.  

Sustentabilidade 

O conceito de ecodesenvolvimento discutido por SACHS (2007) 

designava um novo estilo de desenvolvimento e um novo enfoque (participativo) 

de planejamento e gestão, norteado por um conjunto interdependente de 

postulados éticos: atendimento das necessidades humanas fundamentais, 
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promoção da autoconfiança das populações envolvidas e cultivo da prudência 

ecológica. 

BARBIERI (2003) destaca que o desenvolvimento sustentável deve se 

apoiar nas pessoas e suas comunidades para conservação da biodiversidade e 

dos processos naturais que sustentam a vida na Terra. 

A sustentabilidade das ações realizadas na implementação do 

Programa Bairro Ecológico está relacionada à mobilização comunitária, na opinião 

da maioria dos entrevistados. 

... nesses bairros onde a população é mobilizada através do 
programa bairro ecológico, os resultados têm sido bem 
melhores, a conservação dos bairros é melhor, há uma 
consciência melhor em termos de disposição de lixo, em 
termos de relacionamento entre os vizinhos (Membro do 
Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

... a base pra que ele aconteça é a própria comunidade que 
vai multiplicando, que ao compreender, ao tomar atitudes em 
favor do meio ambiente ela vai também multiplicando nas 
outras comunidades, vai servindo como exemplo. Elas 
próprias vão levando para os outros bairros as suas 
experiências. É totalmente sustentável (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Se nós não obtivermos o respaldo dessa gente, começa a 
invasão de novo, mesmo assim na calada da noite tem gente 
que se instala lá, não criando um bairro novo, mas entrando 
num bairro existente, a promotora pega no nosso pé, porque 
ela não quer que adense. Eu acho que se não fosse o 
programa, eu acho que aquilo já estaria tudo ocupado, 
porque era uma avalanche, todos os dias surgiam ocupações 
novas (Membro do Executivo Municipal – Gabinete do 
Prefeito, entrevista, 2008). 

O negócio do asfalto, as ruas tudo limpinhas, você tem gosto 
de andar por aqui. Então isso para a gente é importante, é 
um avanço (GF Jd Canaã, 2007).  
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Os depoimentos colhidos no grupo focal destacam o compromisso do 

morador com a manutenção da “calçada ecológica” (atividade desenvolvida 

durante a implementação do programa) e a necessidade de maior envolvimento 

da população para melhorar sua qualidade de vida. 

calçadas por aí, que tem cada uma que dá dó, se a gente 
pudesse emendar, você vê umas quebradas, os vândalos ali 
que ficam aprontando na noite, fica ali fazendo essas coisas, 
dá uma dó de ver, eu morro de dó (GF Jd Canaã, 2007). 

... tem que participar nós da comunidade, nós os moradores 
temos que ser mais organizados, não jogar lixo, não cortar 
uma árvore (GF Jd Canaã, 2007). 

Os líderes têm papel de destaque na implementação do programa, na 

opinião dos moradores. 

Quem coordena o programa é a presidente, da Associação 
de Bairros (GF Jd Canaã, 2007). 

... ela corre atrás... traz essas melhorias que é da 
Associação de Bairro (GF Jd Canaã, 2007). 

Para um dos entrevistados, o programa não é dispendioso, pois alguns 

recursos são fornecidos por devedores ambientais como medida de 

compensação. A mesma pessoa acredita que a sustentabilidade das ações está 

relacionada com a mobilização comunitária.  

Esse programa não tem um custo assim... as mudas são da 
compensação e os técnicos da secretaria, junto com a 
comunidade, que desenvolvem o programa. É um programa 
bem simples. Eu acho que a principal questão dele... é o 
envolvimento da população. E nós temos lideranças ótimas 
no manancial que foram capazes de compreender, mas foi 
um trabalho longo e árduo, foi assim um envolvimento 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Outro entrevistado estabelece um contraponto à sustentabilidade 

financeira do programa, ressaltando que as ações implementadas exigem grande 

investimento. 
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Não. Ele é sustentável do ponto de vista da qualidade de 
vida e do resgate que você faz da cidadania das pessoas, 
agora, ele é um programa caro. O asfalto ecológico é pelo 
menos quarenta por cento mais caro do que o asfalto 
convencional. É um investimento... não tem sustentabilidade 
deste ponto de vista, agora, o ganho de não causar um dano 
continuado ao meio ambiente é claro que compensa o 
investimento feito (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

A manutenção dos efeitos gerados por algumas ações é reconhecida 

como favorável ao desenvolvimento econômico do município. Um exemplo é a 

organização comunitária para manter o bairro limpo com a ausência do serviço de 

limpeza pública. 

Não é necessário fazer a coleta de lixo, esse ganho é 
incalculável. Estamos falando de 60 bairros, se você colocar 
isso num lápis daria para fazer uma unidade básica de saúde 
por ano e isso já faz 10 anos... 50 mil habitantes foram 
beneficiados... essa população diretamente ganhou em 
saúde, mas indiretamente, todo mundo que toma água dessa 
represa, mais de quatro milhões de pessoas da região 
metropolitana. É incomensurável (Prefeito de São Bernardo 
do Campo, entrevista, 2008). 

na maioria dos bairros ecológicos não tem o serviço de 
varrição de ruas (Membro do Executivo Municipal – 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

A Promotora de Justiça entende que a sustentabilidade financeira do 

programa deva ser mantida com o orçamento público, da mesma maneira que a 

cidade legalizada. 

Economicamente, eu acho que como o resto da cidade, 
depois que o bairro está organizado, arrumado, ele precisa 
ter manutenção e é para isso que se recolhem os impostos, 
não se diferenciam no ponto de vista econômico, não 
diferenciam muito do resto da cidade (Membro do Poder 
Judiciário, entrevista, 2007). 

Algumas estratégias de sustentabilidade do programa são apontadas 

por um dos entrevistados, tais como: educação ambiental permanente, 

capacitação de editores sociais que seriam multiplicadores do programa e criação 
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de espaços de diálogo e discussão como o Comitê de Desenvolvimento 

Sustentável. 
... eu acho que tem que ser mantido de maneira permanente 
todo esse trabalho, porque essas regiões sempre serão 
habitadas por pessoas de baixa renda, por pessoas que 
vivem num processo social perverso de exclusão... tem que 
ser um processo permanente... o nosso objetivo é ter um 
editor social dentro da comunidade, dentro do bairro, ser o 
comitê de desenvolvimento sustentável, ser a sociedade 
amigos de bairro, ter grupos aquela sociedade, ele vai ter 
uma outra personalidade social... tem vários bairros onde 
acontece o comitê de desenvolvimento sustentável, porque 
as lideranças são lideranças mais comprometidas (Membro 
do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

  

 Neste sentido, foi destacada pelos moradores, no grupo focal, a 

necessidade de educação ambiental continuada para fomentar a conscientização 

ambiental e conseqüentemente a sustentabilidade das ações realizadas. 

Foi colocado para todas as crianças como plantar uma 
árvore, como cuidar de uma árvore, e como colher o fruto 
dessa árvore, hoje se você perguntar acho que ninguém 
sabe mais, porque não deram continuidade, a educação não 
é passageira (GF, Jd Pinheiros, 2008). 

Tem que ter, dentro da escola, de primeira a quarta série, de 
preferência, a educação ambiental, tem que fazer parte do 
currículo da criança, porque é assim que se educam os pais, 
os filhos chamando a atenção dos pais (GF, Jd Pinheiros, 
2008). 

Outros aspectos com relação ao impacto do programa no 

desenvolvimento econômico do município foram identificados nos depoimentos 

colhidos, como: o aumento na arrecadação de impostos, inclusive com a formação 

do comércio local, a valorização imobiliária do bairro que sofreu a intervenção e o 

ânimo de regularizar a propriedade. 
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... um bairro urbanizado tem mais valor,... esses lotes se 
valorizam e o município pode arrecadar mais impostos 
(Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

... tem um caso que eu acompanhei quando nós começamos 
a trabalhar no bairro: uma senhora queria vender sua casa.  
“Tem uma pessoa que me dá vinte e cinco mil reais”. A 
senhora não pode vender!... Foi feito todo o processo de 
discussão, levamos quatro anos fazendo todo o trabalho lá... 
aí ela faleceu. O esposo... vendeu por cento e cinco mil 
reais, ela queria vender por vinte e cinco e vendeu por quatro 
vezes mais... há uma valorização natural, agrega valor. Há 
uma dinâmica econômica que é das pessoas quererem se 
regularizar, ver como é que está a situação de impostos, a 
prefeitura arrecada porque eles vão pagar os impostos, 
porque eles querem ser donos. “Vou poder ficar aqui, não 
vão derrubar”, então isso dá garantia para eles, as pessoas 
ficam mais seguras, começam a terminar as casas... 
indústria da construção civil ganha... a edificação é 
valorizada pela infra-estrutura. Há uma mudança de patamar 
econômico na renda e na produção de renda desses 
indivíduos (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Além das questões apontadas, a avaliação do programa e o 

estabelecimento de indicadores foram destacados como relevantes pelos 

planejadores do programa: 

Eu acho que tem muitas coisas para se fazer, uma das 
coisas que eu acho que está faltando... são os indicadores...  
não está sistematizado de forma a eu poder provar... não 
existe uma sistematização desses resultados que demonstre, 
que justifique esse gasto um pouco maior (Membro do Poder 
Judiciário, entrevista, 2007). 

... frustração é não ter os indicadores de avaliação, é não ter 
ainda conseguido fazer os indicadores junto com a 
comunidade. Eu espero que dentro do Atlas socioambiental a 
gente consiga produzir os indicadores e aprender a aplicar 
eles junto com a comunidade... fica faltando um pedaço e 
isso é muito ruim (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 
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5.4 Avaliação dos processos de participação e empoderamento da 
comunidade a partir das ações desencadeadas pelo programa 

De acordo com os objetivos dessa investigação, buscou-se avaliar o 

Programa Bairro Ecológico. A avaliação pode oferecer informações substantivas 

que possibilitem o exercício do controle social (mecanismo valioso de 

democratização da gestão pública) e referenciem avanços na efetividade das 

ações sociais (ÁVILA, 2001). 

Como dito anteriormente no capítulo 2, toda avaliação necessita definir 

os parâmetros a serem avaliados. Considerando os princípios das agendas 

Cidades Saudáveis e Agenda 21, participação e empoderamento aparecem como 

categorias de análise de políticas e projetos de promoção da qualidade de vida. 

Participação e empoderamento 

O princípio da participação foi avaliado de acordo com o conceito 

estabelecido por WHO (1986), segundo o qual o fortalecimento da capacidade da 

população para participar nas decisões que afetam sua vida e para optar por 

estilos de vida saudáveis é um compromisso considerado indispensável para 

implementação da promoção da saúde. 

 A participação ativa da população nas decisões relativas ao destino das 

cidades pressupõe o conhecimento de seus direitos e deveres enquanto cidadãos 

(MARTINS, 2006). A implementação do Programa Bairro Ecológico parece ter 

possibilitado a criação de espaços de discussão ampliando o envolvimento e a 

participação dos moradores na busca de soluções para os problemas do território, 

conforme os depoimentos a seguir. 

... as pessoas começaram a se reunir para discutir os 
problemas do bairro, o motivo delas terem que quebrar a 
calçada e plantar uma árvore... com isso passaram a 
entender o que era área de proteção de mananciais, o que 
era preservar a represa, e ao mesmo tempo [passaram a] 
participar mais da gestão da cidade e do próprio bairro. 
Então saíram de casa para tomar conta do bairro, e isso é 
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uma situação muito interessante do ponto de vista 
urbanístico quando as pessoas se apropriam do espaço 
público (Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

... essa forma de tratar a população trazendo para a 
discussão dos problemas do bairro, para compartilhar as 
soluções, para discutir as cidades, para discutir legislação 
que está em curso, discutir planejamento da cidade, é 
extremamente interessante (Membro do Poder Judiciário, 
entrevista, 2007). 

Como destacado no referencial teórico, a participação é um direito e 

dever de todos que vivem em sociedade e prezam pela boa convivência atrelada 

aos princípios da liberdade, moralidade, solidariedade e justiça. Participação é 

conquista, um processo infindável, sempre se fazendo. Supõe compromisso, 

envolvimento, presença em ações e diálogo aberto com os interessados, levando 

em conta suas contribuições e potencialidades (DEMO, 1988). 

Na opinião de um dos entrevistados e dos moradores, a sensibilização 

para a necessidade de preservar a área de mananciais possibilita a aproximação 

dos atores sociais por tratar-se de interesse difuso. 

... é um processo de construção de um poder solidário entre 
as pessoas, de poder sobre o lugar onde ele mora, que vai 
além do portão da casa, que é maior, em que a sua 
comunidade tem um poder social sobre o ambiente (Membro 
do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Outra coisa que eu acho que foi muito importante foi que as 
pessoas se uniram mais, entendeu, hoje aqui é uma 
comunidade que é uma comunidade de família, todo mundo 
conhece todo mundo, e isso não tem dinheiro que pague né 
(GF Jd Canaã, 2007). 

... estava chegando um de um canto, outro do outro, 
ninguém conhecia ninguém, então a partir desse trabalho, 
uniu (GF Jd Canaã, 2007). 

Apesar do reconhecimento desses resultados positivos a pesquisa 

identificou que a participação não foi voluntária, mas uma exigência do poder 

público. Assim, cumpre ressaltar que 13% dos moradores do Jardim Nova Canaã 

que responderam o questionário e 9% do Jardim Pinheiro afirmaram que sua 
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participação no programa foi obrigatória. O mesmo fato foi confirmado por um 

morador, no grupo focal do Jardim Nova Canaã: 

A gente fez porque eles exigiram (GF Jd Canaã, 2007). 

A incorporação das considerações dos moradores no processo de 

tomada de decisão do programa parece ser insuficiente e ainda muito centralizada 

no executivo municipal, conforme depoimento a seguir:  

Eu estou dizendo referente ao programa, então, por 
exemplo, plantio de árvores, a comunidade falou: “ah eu não 
quero plantar árvore” e tivemos que plantar (GF Jd Canaã, 
2007). 

 A participação na implementação do programa Bairro Ecológico fez 

surgir a figura do “agente fiscalizador”. Apesar do compromisso firmado no Termo 

de Ajustamento de Conduta, o morador parece estar imbuído do dever de 

preservar o meio ambiente. 

Quando eles percebem que algum terreno está sendo 
preparado para construir eles denunciam à Prefeitura, ou 
procuram o proprietário (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Nós nunca mais tivemos loteamentos clandestinos, nós 
temos uma tentativa ou outra de aumento de construção ou 
de construir em lotes vazios, mas essa contenção é feita pela 
própria população que trabalha como fiscal e recuperadora 
ambiental (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Tem gente que fala, porque o meio ambiente não vai afetar 
na minha vida, na minha calçada, a calçada é minha, mas eu 
digo, senhor, se o senhor cortar essa árvore, eu vou ser a 
primeira a te denunciar (GF Jd Canaã, 2007). 

Temos ações durante mais de 6 anos, e a gente vê muitos 
asfaltos das ruas do Pinheirinho preservados, porque nós 
nos tornamos fiscais de nós mesmos e não vemos retorno 
disso em impostos (GF Jd Pinheiros, 2007). 

 No entanto, a Promotora de Justiça afirma que a fiscalização da área 

não é atribuição do morador, apesar de reconhecer que o programa auxilia na 

contenção do adensamento populacional. 
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O programa auxilia na contenção do adensamento 
populacional, mas ele não é o responsável direto por isso, 
ele é coadjuvante importante... a população fica indignada 
quando tem construção nova porque eles assumiram o 
compromisso de controlar o adensamento. No entanto não 
incumbe à população... isso depende do poder de polícia, 
tanto do município quanto do Estado (Membro do Poder 
Judiciário, entrevista, 2007). 

 A atuação do morador como “agente fiscalizador” que denuncia ao 

Poder Público eventual ocorrência de ocupação tem produzido efeitos positivos no 

controle dos loteamentos em área de mananciais, conforme os depoimentos que 

seguem: 

... nós temos consciência do seguinte: nós somos 
absolutamente ineficazes, nós não temos força para impedir 
o avançamento dos assentamentos existentes, agora nós 
temos conseguido impedir novos parcelamentos (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Diminuiu muito a ocupação com a mobilização da 
comunidade (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007).  

Segundo os gestores e o depoimento de um morador no grupo focal, o 

acesso pleno à informação também aparece como um dos mecanismos para 

viabilizar a participação efetiva. 

a gente busca é construir o prazer de criar a necessidade de 
conhecimento, de todo mundo participar (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

... eles vieram, fizeram reuniões explicando o que era asfalto 
ecológico... a gente olha assim e acha que é a mesma coisa 
do outro, mas não é, se você pegar um balde de água e for 
ali e jogar, na hora que você for terminar a última água já não 
tem mais água, então é uma coisa que a gente não conhecia 
e agora a gente conhece, e sabe que é uma coisa boa né. 
Para mim foi ótimo. (GF Jd Canaã, 2007). 

Segundo eles, os fluxos de informação possibilitam o diálogo e a 

interpretação dos problemas, identificação de limitações e demandas das partes 

envolvidas na gestão. 
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... proporcionar às pessoas o conhecimento... a informação 
sobre porque que a moradia dele é revestida de tantos 
problemas. Isso sensibiliza porque mexe no risco dessa 
pessoa perder o seu bem... porque na hora que o poder 
judiciário mandou demolir, o município foi obrigado a demolir 
tudo (Membro do Executivo Municipal - Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

... cada coisa tem sua função: área de manancial, assim 
como a mata, a floresta, a serra do mar, elas não estão aí à 
toa como passa pela cabeça de muita gente, é uma área 
perdida, ou é inútil, não, pelo contrário, ela está ali 
desempenhando o seu papel, ela tem sua função sim. Este 
programa dá conta de levar essa informação e de envolver 
as pessoas para essa responsabilidade (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Se não fosse a promotora do meio ambiente vir informar para 
gente, falar sobre o progresso, eu não sabia, hoje se eu 
soubesse, jamais eu ia fazer o que eu faço hoje em dia, 
morar num lugar desse, prejudicar a natureza, mas como a 
gente não sabia, inocente, né, já que construiu tem mais que 
conservar né, e não destruir o que já tem (GF Jd Canaã, 
2007). 

Considerando empoderamento um processo de capacitação dos 

indivíduos e comunidades para assumirem maior controle sobre os fatores que 

afetam a saúde (SÍCOLI e NASCIMENTO, 2003), cabe ressaltar a iniciativa 

coletiva denominada “operação represa limpa” como medida adotada pela 

comunidade com o objetivo de minorar os impactos causados à Represa Billings, 

além de oferecer uma oportunidade de gerar renda. 

... operação represa limpa, que já se tornou uma medida que 
a própria população toma... e que as outras comunidades 
também copiam, já virou assim um hábito daquela 
comunidade a cada dois ou três meses estar fazendo esta 
iniciativa que significa retirar todo o lixo às margens da 
represa e separar para reciclagem, com a participação da 
comunidade, de estudantes e as Ongs e participaram, as 
parcerias também auxiliam (Membro do Executivo Municipal 
- Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 
2007). 

Cabe ressaltar o histórico de mobilização social da cidade de São 

Bernardo do Campo, decorrente, sobretudo, dos movimentos sindicais. Essa 
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militância fez surgir lideranças por todo o município, conforme depoimento que 

segue: 

... São Bernardo tem uma característica... de ser muito 
politizada. Ela tem tradição de mobilização por causa dos 
sindicatos, por causa da própria igreja através das 
comunidades de base... todos os bairros têm uma liderança 
que não foi criada necessariamente com o bairro ecológico, 
que são lideranças ligadas a políticos ou mesmo lideranças 
que foram formadas na implantação do loteamento... essas 
lideranças auxiliam muito na mobilização... o bairro ecológico 
na verdade aproveita essas lideranças que já existem 
(Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

Os entrevistados destacam ações que estimulam a participação de 

lideranças em atividades relacionadas à temática ambiental. Acredita-se que o 

fortalecimento dos líderes locais facilita a mobilização da comunidade em busca 

de melhores condições de vida.  

Nós visitamos as comunidades, fazemos atualização de 
dados, promovemos a liderança, trazemos as lideranças pra 
participar de datas comemorativas, como a semana do meio 
ambiente, aniversário da Billings. Procuramos promover 
sempre situações agradáveis com relação ao meio ambiente 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Sem a comunidade nada acontece. Na verdade nós 
localizamos a liderança, ou as lideranças, trazemos para 
uma primeira conversa e falamos da decisão do Ministério 
Público e eles mobilizam a comunidade... eles estão 
dispostos a fazer tudo para que eles possam ficar lá. 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Após a fase de mobilização ocorre uma fase crítica, cujo risco é a 

regressão, a falta de manutenção do processo. Nesta fase é fundamental o papel 

de pessoas ou grupos (mediadores) que favoreçam a evolução da mobilização 

para um engajamento estável, a sustentação das descobertas das capacidades e 

competências para a ação (SOUZA et al., 2006). Assim, planejadores do 

programa Bairro Ecológico buscam incentivar a participação de lideranças nos 

espaços de discussão e diálogo sobre o tema meio ambiente, conforme 

depoimento que segue: 
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Nós levamos algumas lideranças para participar da instância 
como é o Comitê do Alto Tietê, Comitê Billings-Tamanduateí 
para as pessoas compreenderem como funcionam os 
recursos hídricos na natureza e a partir dessa compreensão 
algumas lideranças foram estudar. Temos lideranças agora 
se formando em gestão ambiental, começaram a participar 
de outras instâncias de discussão mesmo para poder estar 
compreendendo (Membro do Executivo Municipal - 
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

A estratégia de fortalecer o papel das lideranças foi positiva no Jardim 

Nova Canaã. Os moradores destacaram a importância da presidente da 

associação de bairro para atender às demandas da comunidade. 

... se depender da prefeitura as coisas não vão, entendeu? 
Agora se depender dela tem outros meios que ela consegue, 
entendeu? (GF Jd Canaã, 2007) 

... se não tivesse ela seria diferente... no Los Angeles é outra 
associação, outros coordenadores, por isso que muitas 
pessoas não gostam de ir lá... tem o bueiro que caiu a tampa 
lá... acho que se fosse aqui isso já teria sido resolvido... aqui 
a gente está satisfeito (GF Jd Canaã, 2007). 

Os entrevistados ressaltam que a participação na implementação do 

programa promoveu mudanças na vida de algumas pessoas que passaram a 

militar na área ambiental. 

... algum tempo depois da criação dos bairros ecológicos foi 
feita a primeira Conferência das Cidades em São Bernardo e 
houve uma participação maciça da população moradora de 
mananciais (Membro do Poder Judiciário, entrevista, 2007). 

... Jardim Cannã, Los Angeles, são modelo, assim, pela 
dedicação de suas lideranças, que transformaram suas 
vidas, virou uma militância mesmo diária (Membro do 
Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e Meio 
Ambiente, entrevista, 2007). 

Hoje nós temos gente se formando nas faculdades de meio 
ambiente, que trata do meio ambiente, que surgiram desse 
programa (Membro do Executivo Municipal – Gabinete do 
Prefeito, entrevista, 2008). 
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A capacidade de desenvolver um pensamento crítico sobre sua 

realidade foi apontada pelos entrevistados como resultado do envolvimento da 

comunidade na implementação do programa. 

... nós criamos uma massa crítica importante, dessas 
pessoas com relação a consciência da preservação (Ex-
Prefeito de São Bernardo do Campo, entrevista, 2008). 

... hoje se você for numa reunião sobre a Bacia do Alto Tietê, 
você vai ver que as pessoas que mais defendem a questão 
ambiental são os moradores que se conscientizaram sobre o 
que eles fizeram (Membro do Executivo Municipal – Gabinete 
do Prefeito, entrevista, 2008). 

nós temos uma consciência muito grande porque aqui nós 
vemos as árvores crescendo aos poucos (GF Jd dos 
Pinheiros, 2007) 

O Programa Bairro Ecológico parece ter favorecido o empoderamento e 

fortalecimento comunitário, pela disseminação de informação e conhecimento, 

desenvolvimento do pensamento crítico, pela possibilidade de regularidade 

fundiária que retira o morador de mananciais da posição de infrator e também pela 

criação de redes de apoio.  

... o impacto da participação das pessoas é que como elas 
vêem ali uma possibilidade de melhorar a sua vida, elas 
controlam muito, elas fiscalizam para que as coisas 
aconteçam do jeito que eles combinaram, eles discutem, 
então costumamos dizer que eles vão se empoderando de 
um nível de cidadania para discutir as coisas, porque antes 
eles tinham medo, se sentia infrator e como infrator ele só 
podia ir para a cadeia, agora como cidadão ele vai para a 
mesa de uma associação, então o impacto, mudam as 
relações que o poder público tem com a comunidade 
(Membro do Executivo Municipal - Secretaria de Habitação e 
Meio Ambiente, entrevista, 2007). 

Há redes de apoio social, eles cooperam, se ajudam 
mutuamente, é uma coisa muito legal (Membro do Executivo 
Municipal - Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, 
entrevista, 2007). 

Como proposto originalmente, este estudo procurou analisar o 

Programa Bairro Ecológico sob a perspectiva da promoção da saúde e do 

desenvolvimento sustentável, considerando as agendas de implementação local: 
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Cidades Saudáveis e Agenda 21, com enfoque nos princípios de participação e 

empoderamento e mais especificamente descrever e analisar a implantação do 

programa sob a perspectiva da promoção da saúde e do desenvolvimento 

sustentável e avaliar os processos de participação e empoderamento da 

comunidade, a partir das ações desencadeadas pelo programa. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho permitiu analisar e avaliar o Programa Bairro 

Ecológico, seus avanços e limites, sob a perspectiva da promoção da saúde e do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com o primeiro objetivo específico proposto, foi feita a 

descrição do programa, seus processos de implantação e desenvolvimento a partir 

do referencial teórico adotado. Para isso foi necessário organizar e combinar os 

dados obtidos. 

A pesquisa documental permitiu identificar as fases de implementação e 

pressupostos do Programa Bairro Ecológico. As entrevistas e grupos focais 

permitiram verificar o grau de adoção dos princípios utilizados como parâmetros 

para a análise proposta nesse estudo.  

Com relação ao segundo objetivo específico identificou-se que a 

participação na implementação do programa favoreceu o empoderamento 

individual e grupal, presente nas duas comunidades estudadas. As pessoas 

mudaram seu comportamento com relação ao manancial, alguns se tornaram 

“agentes fiscalizadores”, outros gestores ambientais, outros ainda participam de 

Conselhos e Fóruns de temática ambiental. As comunidades tornaram-se mais 

organizadas, realizam mutirões e atividades de educação ambiental. 

Há evidências de que a comunidade participa, inicialmente 

representada pelo presidente da associação de bairro que é o principal 

responsável pela mobilização comunitária, ainda que nem todos os  moradores 

considerem que suas opiniões são respeitadas; alguns entendem que não há 

adesão às suas idéias, mas que realizam as ações consensuadas apenas para 

cumprir as exigências da prefeitura.  

Há indícios de que os processos de tomada de decisões são 

centralizados. Apesar disso, as comunidades entendem que sua participação no 
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programa lhes traz muitas coisas boas. Além de melhorar a qualidade de vida com 

as obras de infra-estrutura, sua participação possibilita maior integração com os 

vizinhos, compreensão da necessidade de preservar a área e a possibilidade de 

regularização fundiária. 

Com relação ao terceiro objetivo, constatou-se que houve um processo 

participativo no desenvolvimento do programa, ainda que alguns relatos apontem 

para o caráter obrigatório da participação. Deve-se destacar o impacto do 

envolvimento e fortalecimento das lideranças na implementação e sustentabilidade 

do programa. No que diz respeito a esta, verificou-se que a sensibilização 

ambiental tem sido fator determinante para a execução e manutenção das ações 

ao longo do tempo. 

Os resultados alcançados em cada um dos objetivos específicos 

permitiram analisar o Programa Bairro Ecológico, sob a perspectiva da promoção 

da saúde e do desenvolvimento sustentável, considerando as agendas de 

implementação local: Cidades Saudáveis e Agenda 21, com enfoque nos 

princípios de participação e de empoderamento. 

 

 

 
 



 128

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES FILHO, AP. Estratégias de pesquisa-ação em áreas de proteção aos 

mananciais na Sub-Bacia da Billings: o caso do Jardim Ipanema-SBC 

[relatório de pesquisa de pós-doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública da USP; 2006. 

AMIM, S. A economia política no século XX. In: ABRAMOVAY, R; ARBIX, G, 

ZILBOVICIUS, M (organizadores). Razões e ficções do desenvolvimento. 

São Paulo: Editora Unesp/EDUSP, 2001, pp. 179-195. 

ANTUNES, PB. Direito Ambiental. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

ARAI, VJ. Análise de um processo participativo na experiência de implantação de 

um processo de município saudável. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2002. 

ÁVILA, CM (coordenadora). Gestão de projetos sociais. 3ª ed. São Paulo: 

Associação de apoio ao Programa Capacitação Solidária, 2001. 

BARBIERI, JC. Desenvolvimento e Meio Ambiente: as estratégias de mudanças 

da Agenda 21. 6ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

BBCBrasil. Emprego cresce mais no Brasil do que em países ricos, diz OCDE. 19 

jun 2007. [acesso em 28 de julho de 2008]. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/06/070619_ocdebri

cs_is.shtml 

BOBBIO, N. A era dos direitos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BÓGUS, CM. A promoção da saúde como referencial para a formulação e 

desenvolvimento de políticas públicas saudáveis. Boletim Instituto de 

Saúde, São Paulo, 2004, 34: 16-17. 



 129

BÓGUS, CM. Os Conselhos de Saúde e o fortalecimento da democracia brasileira. 

Mundo da Saúde. Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2005, 29: 

41-48. 

BÓGUS, CM; WESTPHAL, MF. Participação social e cidadania em movimentos 

por cidades saudáveis. In: FERNANDEZ, JCA; MENDES, R 

(organizadores). Promoção da Saúde e Gestão Local. São Paulo: Hucitec, 

2007, pp. 61-83. 

BONAVIDES, P. A globalização e a soberania: aspectos constitucionais. Revista 

do Instituto dos Advogados Brasileiros v. 34, n. 92, p. 26, abr./jun. 2000. 

BORN, RH. Agenda 21 Brasileira. Instrumento e desafios para sustentabilidade. 

In: KOHLER, MCM. Agenda 21 Local: desafios da sua implementação. 

Experiência de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Florianópolis.  

Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, 2002. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado, 1988. 

BRASIL. Lei nº 6.981, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, 02 de setembro de 1981.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da Saúde: Declaração de Alma-Ata, 

Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, 

Declaração de Santa Fé de Bogotá, Declaração de Jacarta, Rede de 

Megapaíses e Declaração do México. Brasília, 1991. 

BRUNA, GC. Meio ambiente Urbano e Proteção Ambiental. In: PHILIPPI Jr A; 

ALVES AC; ROMÉRO MA; BRUNA GC. Meio Ambiente, Direito e 

Cidadania. São Paulo: Signus, 2002, pp. 25-33. 



 130

BUSS, PM. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, 2000, 5: 163-177. 

 

BUSS, PM. Uma introdução ao conceito de Promoção da Saúde. In: CZERESNIA 

D, org. Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendência. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2003, pp. 15-38. 

BUSS, PM; FERREIRA JR. O que o Desenvolvimento Local tem a ver com a 

promoção da saúde? In: ZANCAN L; BODSTEIN R; MARCONDES WB 

(organizadores). Promoção da saúde como caminho para o 

desenvolvimento local: a experiência de Manguinhos-RJ. Rio de Janeiro: 

ABRASCO/FIOCRUZ, 2002, pp. 15-37. 

CALDEIRA, TRP. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. 

São Paulo: Editora 34/EDUSP, 2000. 

CAMPOS, A. Famílias do Jardim Scaff convivem com ameaça de despejo. 

Repórter Brasil. 18 de agosto de 2007. [acesso em 20 de maio de 2008]. 

Disponível em: http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1148. 

CANOTILHO, JJG. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2a ed. Coimbra: 

Livraria Almedina, 1998. 

CAPRA, F. A teia da vida. 9ª ed. São Paulo: Cultrix, 2004. 

CARDOSO, JP; VILELA, ABA; SOUZA, NR; VASCONCELOS, CCO; CARICCHIO, 

GMN. Formação Interdisciplinar: efetivando propostas de promoção da 

saúde no SUS. RBPS [periódico na internet]. 2007 [acesso em 27 de abril 

de 2008], 20(4): 252-258. Disponível em: 

http://www.unifor.br/notitia/file/2024.pdf  

CARVALHO, JAM; GARCIA, RA. Estimativas decenais e qüinqüenais de saldos 

migratórios e taxas líquidas de migração do Brasil, por situação do 



 131

domicílio, sexo e idade, segundo unidade da federação e macrorregião, 

entre 1960 e 1990, e estimativas de emigrantes internacionais do período 

1985/1990. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar [documento na internet]. 2002 

[acesso em 30 de julho de 2008]. Disponível em: 

http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/saldos_migratorios/Estimativas_sald

os_migratorios.pdf. 

CARVALHO, SR. Saúde coletiva e promoção da saúde. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 

2007. 

CASTIEL, LD. Promoção de saúde e a sensibilidade epistemológica da categoria 

comunidade. Revista de Saúde Pública v. 38, n. 5, São Paulo, outubro de 

2004. 

CHIESA, AM; KON, R. Compreensão do território: instrumento de gestão em 

atenção primária à saúde. In: SANTOS, AS; MIRANDA, SMRC 

(organizadores). A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. 

Barueri: Manole, 2007, pp. 309-322. 

CMMAD. Nuestro futuro común. Madri: Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo/Alianza Editorial, 1987. 

COHEN, E; FRANCO, R. Avaliação de projetos sociais. 4ª ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2000. 

COIMBRA, JAA. O outro lado do meio ambiente: uma incursão humanista na 

questão ambiental. Campinas: Millennium, 2002. 

CORAZZA, TAM; OLIVEIRA, DD. A responsabilidade do município frente aos 

loteamentos clandestinos e a legitimidade do Ministério Público. Revista 

Cesumar [periódico na internet]. 2006, jan/jun [acesso em 24 de junho de 

2008], 11(1). Disponível em: 

http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revcesumar/article/vie

w/285/130 



 132

COSTA, FL; CASTANHAR, JC. Avaliação de programas públicos: desafios 

conceituais e metodológicos. Revista de Administração Pública, Fundação 

Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2003, 37: 969-992. 

CREMA, R. Introdução à visão holística: breve relato de viagem do velho ao novo 

paradigma. São Paulo: Summus, 1989. 

DALLARI, D. Direito de participação. In: SORRENTINO, M (coordenador). 

Ambientalismo e participação na contemporaneidade. São Paulo: 

EDUC/FAPESP, 2001, pp. 85-114. 

DEMO, P. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1988. 

DIAS, GF. Educação ambiental, princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2003. 

FERNANDEZ, JCA; MENDES, R. Gestão local e políticas públicas para a 

qualidade de vida. In: FERNANDEZ, JCA; MENDES, R (organizadores). 

Promoção da Saúde e Gestão Local. São Paulo: Hucitec, 2007, pp. 41-60. 

FERREIRA, JSW. Globalização e urbanização subdesenvolvida. São Paulo em 

Perspectiva [periódico na internet]. 2000 out/dez [acesso em 01 de junho de 

2008], 14(4). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392000000400003&script=sci_arttext&tlng=en 

FERREIRA, LC; VIOLA, E (organizadores). Incertezas de sustentabilidade na 

globalização. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1996. 

FIGUEIREDO, GJP. Ocupação humana em áreas de mananciais e saneamento 

ambiental. In: Anais do 7º Congresso Internacional de Direito Ambiental e 8º 

Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, v. 1. São Paulo: Imprensa 

Oficial, 2003, pp. 559-569. 

FMI – Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial 

octubre de 2007. Globalización y desigualdad [documento na internet]. 



 133

[acesso em 28 de julho de 2008]. Disponível em: 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/c1s.pdf 

FREITAS, VP; FREITAS, GP. Crimes contra a natureza: de acordo com a Lei 

9.605/98. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS: 2000 

[documento na internet]. São Bernardo do Campo, 2000 [acesso em 13 de 

maio de 2008]. Disponível em: 

http://www.seade.gov.br/produtos/ipvs/analises/saobernardocampo.pdf 

GALLO E. Crise teórica e crise política – impactos na saúde coletiva. In: FLEURY 

S, organizadora. Saúde: coletiva? Questionando a onipotência do social. 

Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p. 67-74. 

GIL, AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GOUVEIA, N. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde 

ambiental. Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, 1999, 8: 49-61. 

GROSTEIN, MD. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos 

“insustentáveis”. Revista São Paulo em Perspectiva [periódico na internet] 

2001. [acesso em 25 de fevereiro de 2008]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n1/8585.pdf 

HARDI, P; ZDAN, T. Assessing sustainable development: principles in practice. 

Winnipeg: IISD [periódico na internet]. 1997. [acesso em 27 de maio de 

2008]. Disponível em: http://www.iisd.org/pdf/bellagio.pdf. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contas Nacionais 

Trimestrais – Indicadores de volume. Brasil 2006. [acesso em 24 de maio 

de 2008]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_n

oticia=822&id_pagina=1

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=822&id_pagina=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=822&id_pagina=1


 134

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio – Relatório nacional de acompanhamento. Brasília 2004. [acesso 

em 28 de julho de 2008]. Disponível em: http://www.onu-

brasil.org.br/doc/Relatorio%20de%20Acompanhamento%20dos%20ODM%

202004.pdf 

JUNQUEIRA, RGP. Agendas sociais: desafio da intersetorialidade na construção 

do desenvolvimento sustentável. Revista de Administração Pública,   

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2000, 34: 117-130. 

LABONTE, R. Estrategias para la promoción de la salud em La comunidad. In: 

Organización Panamericana de la Salud. Promoción de la salud: una 

antologia. Washington DC: OPS, 1996, pp. 153-65. (OPS – Publicacíon 

Científica y Técnica, 557). 

LAYRARGUES, PP. A resolução de problemas ambientais locais deve ser um 

tema-gerador ou a atividade-fim da educação ambiental? In: REIGOTA M; 

CAMINHA PV; RAMINELLI R; CHAGAS G; CURTIS MO; FONSECA Júnior 

FM, et al. Verde cotidiano: o meio ambiente em discussão. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2001, pp. 131-148. 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

3ª ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

LEIS, HR. Ambientalismo: um projeto realista-utópico para a política mundial. In: 

VIOLA, EJ; LEIS, HR; SCHERER-WARREN, I; GUIVANT, JS; VIEIRA, PF; 

KRISCHKE, PJ. Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios 

para as Ciências Sociais. 3ª ed. São Paulo: Cortez; Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2001, pp. 16-43. 

LÜDKE, M; MEDA, A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 



 135

MACHADO, PAL. Direito Ambiental Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda, 2002. 

MACHADO, R. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, M. 

Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

MAGNOLI, D. Globalização: Estado Nacional e espaço mundial. 9ª ed. São Paulo: 

Moderna, 1997, p. 7. 

 

MARICATO, E. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In: 

VIANA G; SILVA M; DINIZ, N. O desafio da sustentabilidade: um debate 

socioambiental no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2001, pp. 215-232. 

MARQUES, E; TORRES, H. Medindo a segregação. In: MARQUES, E; TORRES, 

H (organizadores). São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades 

sociais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005, pp. 81-99. 

MARTINS, MLR. Moradia e mananciais. Tensão e diálogo na metrópole. São 

Paulo: FAUUSP/FAPESP, 2006. 

MEADOWS, D. Indicators and information Systems for Sustainable Development. 

The Sustainability Institute. [periódico na internet]. 1998. [acesso em 20 de 

maio de 2008]. Disponível em: http://www.nssd.net/pdf/Donella.pdf

MÉDICI, A. São Bernardo, Seus Bairros, Sua Gente: cadernos históricos I. 

Pesquisa e Banco de Dados da Prefeitura Municipal de São Bernardo do 

Campo, 1981. 

MENDES, R; DONATO, AF. Território: espaço social de construção de identidades 

e de políticas. Sanare Revista de Políticas Públicas, v. 1, 2003, pp. 39-42. 

http://www.nssd.net/pdf/Donella.pdf


 136

MERICO, LFK. Políticas Públicas para a sustentabilidade. In: VIANA G; SILVA M; 

DINIZ N. O desafio da sustentabilidade: um debate socioambiental no 

Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001, pp. 251-262. 

MILARÉ, E. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

MILARÉ, E (coordenador). Ação Civil Pública: Lei 7.347/1985 – 15 anos. 2ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

MINAYO, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª ed. 

São Paulo: Hucitec, 2004. 

MINAYO, MCS. Saúde e ambiente: uma relação necessária. In: CAMPOS, GWS; 

MINAYO, MCS; AKERMAN, M; DRUMOND Jr, M; DE CARVALHO, YM 

(organizadores). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2006.  

MINAYO, MCS; ASSIS, SG; SOUZA, ER. Avaliação por triangulação de métodos: 

abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

MINAYO, MCS; HARTZ, ZMA; BUSS, PM. Qualidade de vida e saúde: um debate 

necessário. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2000, 5: 07-18. 

MINAYO, MCS; MIRANDA, AC. Apresentação. In: MINAYO, MCS; MIRANDA, AC 

(organizadores). Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2002, pp. 15-23. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1101/GM, de 12 de junho de 2002. 

Estabelecer os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: 

www.saude.sc.gov.br/instrumentos_gestao/Portaria_11012002_parametros.

doc. 



 137

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 687, de 30 de março de 2006. Aprova a 

Política de Promoção da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

NAVARRO, MBMA; FILGUEIRAS, ALL; COELHO, H; ASENSI, MD; LEMOS, E; 

SIDONI, M et al. Doenças Emergentes e Reemergentes, Saúde e 

Ambiente. In: MINAYO, MCS; MIRANDA, AC. Saúde e ambiente 

sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. Estreitando nós 

entre saúde e meio ambiente, pp. 37-49. 



 138

NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 

dezembro de 1948 [declaração na internet]. [acesso em 14 de janeiro de 

2007]. Disponível em: http://www.onu-

brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php 

NAÇÕES UNIDAS. Cepal. Objetivos de desarrollo del milênio. La Progresiòn hacia 

el derecho a La salud en América Latina y el Caribe. Nações Unidas 

[periódico na internet] 2008 maio [acesso em 01 de junho de 2008]. 

Disponível em: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/33064/2008-172-

ODMSaludcompletoFinal.pdf

NEVES, EMSC. Estudo de caso: Carminha – recuperação urbana e ambiental em 

áreas de proteção dos mananciais Jardim Detroit e Carminha [periódico na 

internet]. 2003 [acesso em 08 de fevereiro de 2008]. Disponível em: 

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/melhorespraticas/estudocaso/e_car

minha.pdf 

NEVES, TP. Reflexões sobre a promoção da saúde [periódico na internet]. 

[acesso em 14 de janeiro de 2007]. Disponível em: 

http://www.espacoacademico.com.br/062/62neves.htm 

NOVAES, W. Agenda 21. In: TRIGUEIRO, A. (coord.). Meio ambiente no século 

21: 21 especialistas falam das questões ambientais nas suas áreas de 

conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 

OAKLEY, P; CLAUTON, A. Monitoramento e avaliação do empoderamento. 

Inglaterra: Intrac, 2003. 

OIT - Organização Internacional do Trabalho IT. Manual de capacitação e 

informação sobre gênero, raça, pobreza e emprego: guia para o leitor. 

Brasília, 2005. 8 v.: il., gráf., tab. 

 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/33064/2008-172-ODMSaludcompletoFinal.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/33064/2008-172-ODMSaludcompletoFinal.pdf


 139

OPS/OMS – Municipios y Comunidades Saludables. La evaluación participativa de 

los Municipios y Comunidades Saludabels: recursos prácticos para La 

acción. Lima: Organización Panamericana de la Salud, 2005. 

PÁDUA, JA. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no 

Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

PENNA, CG. O estado do planeta: Sociedade de consumo e degradação 

ambiental. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

PIOLI, MSMB; ROSSIN, AC. O meio ambiente e a ocupação irregular do espaço 

urbano. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, São Paulo, NISAM, 

2005, 1: 40-56. 

PNUD. Agenda 21 brasileira: bases para discussão. Brasília: MMA/PNUD, 2000. 

PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2007/2008. Combater as alterações 

climáticas: solidariedade humana num mundo dividido [relatório na internet]. 

2007 [acesso em 01 de junho de 2008]. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_compl

ete.pdf 

PONTING, C. Uma história verde do mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1995. 

PORTANOVA, R. Direitos Humanos e meio ambiente: uma revolução de 

paradigma para o século XXI. In: Anais do 6º Congresso Internacional de 

Direito Ambiental: 10 anos de ECO-92: O Direito e o Desenvolvimento 

Sustentável. São Paulo: IMESP, 2002, pp. 681-694. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de 

Habitação e Meio Ambiente. Estratégias para gestão urbana e 

socioambiental: a experiência de São Bernardo do Campo, 2004. 

 



 140

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Secretaria de 

Planejamento e Tecnologia da Informação. Aspectos históricos dos bairros. 

[acesso em 13 de abril de 2008] São Bernardo do Campo, s/d. Disponível 

em:http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg

=secretarias_sp&area=SP 

RAMID, J; RIBEIRO, A. Declaração do Rio de Janeiro. Estudos Avançados 

[periódico na internet]. 1992 [acesso em 05 de fevereiro de 2007], 6(15): 

153-159. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf. 

REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

RIBEIRO, H. Geografia da saúde e doença aplicada à poluição do ar em São 

Paulo. In: RIBEIRO, H (organizadora). Olhares geográficos: meio ambiente 

e saúde. São Paulo: Senac São Paulo, 2005. 

ROBÈRT, KH. The natural step. A história de uma revolução silenciosa. São 

Paulo: Cultrix, 2002. 

ROSSI-ESPAGNET, A; GOLDSTEIN, GB; TABIBZADEH, I. Uranization and health 

in developing countries: a challenge for health for all. World Health Stat. Q., 

44 (4):186-244, 1991. 

SACARDO, DP. Das políticas públicas às políticas públicas saudáveis: 

contribuições para a promoção da saúde. In: O mundo da saúde, São 

Paulo, 2004, 28: 05-13.  

SACHS, I. Rumo à ecossocioeconomia. Teoria e prática do desenvolvimento. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

SANTANA, HJ. Os crimes contra a fauna e a filosofia jurídica ambiental. In: Anais 

do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, 2002. São Paulo: 

IMESP, 2002, pp. 407-421.  

 



 141

SANTOS, BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

SANTOS, JLF; WESTPHAL, MF. Práticas emergentes de um novo paradigma: o 

papel da universidade.  Revista Estudos Avançados, Instituto de Estudos 

Avançados/USP, São Paulo, 1999, 13: 71-88. 

SANTOS, JLF; WESTPHAL, MF. Práticas emergentes de um novo paradigma de 

saúde: o papel da universidade. Revista Estudos Avançados, Instituto de 

Estudos Avançados/USP, São Paulo, 1999, 13: 71-88. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

SÃO PAULO (Estado). Lei 9.866, de 28 de novembro de 1997. Dispõe sobre 

diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas 

dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo e dá outras 

providências. Assessoria Técnico-Administrativa, São Paulo, 28 de 

novembro de 1997. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 43.022, de 07 de abril de 1988. Regulamenta 

dispositivos relativos ao Plano Emergencial de Recuperação dos 

Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo, de que trata a 

Lei n° 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe sobre diretrizes e 

normas para a proteção e a recuperação dos mananciais de interesse 

regional do Estado de São Paulo [lei na internet]. [acesso em 06 de janeiro 

de 2007]. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/decretos/19

98_Dec_Est_43022.pdf

SEVCENKO, N. Uma urbe tropical. Folha de São Paulo. Caderno Mais, 21 de 

maio de 2006 [acesso em 30 de janeiro de 2007]. Disponível em: 

http://espaco-academico.blogspot.com/2006/05/uma-urbe-tropical-

sevcenko-em.html 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/decretos/1998_Dec_Est_43022.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/decretos/1998_Dec_Est_43022.pdf


 142

SÍCOLI, JL; NASCIMENTO, PR. Promoção de saúde: concepções, princípios e 

operacionalização. In: Interface, Comunicação, Saúde e Educação. UNESP, 

São Paulo, 2003, 7:101-122. 

STAURENGHI, R; LIMA, S. Pós-regularização urbanística e seus efeitos 

socioambientais. [acesso em 15 de janeiro de 2007]. Disponível em: 

http://www.irib.org.br/salas/pos_regularizacao.asp 

STAURENGHI, R; LIMA, S. Repercussão dos Termos de Ajustamento de Conduta 

na atuação do Ministério Público – a participação da comunidade e do 

Poder Público. [acesso em 07 de setembro de 2005] São Paulo, 2003. 

Disponível em:  http://www.mp.sp.gov.br/caouma/doutrina/amb/teses/ 

taconduta%20na%20atuação%20do%20mp%20-%20staurenghi.htm - 29k  

TAGNIN, RA. O tratamento da expansão urbana na proteção aos mananciais: o 

caso da região metropolitana de São Paulo. Dissertação de Mestrado. São 

Paulo: Escola Politécnica da USP, 2000. 

TANAKA, OU; MELO, C. Avaliação de programas de saúde do adolescente: um 

modo de fazer. São Paulo:EDUSP, 2004. 

VALLE, CE. Qualidade Ambiental: como ser competitivo protegendo o meio 

ambiente (Como se preparar para as normas ISO 14000). 2ª ed. São Paulo: 

Pioneira, 1995. 

VAITSMAN J. Saúde, Cultura e Necessidades. In: FLEURY S, organizadora. 

Saúde: coletiva? Questionando a onipotência do social. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 1992. p. 157—73. 

VEIGA, JE. Desenvolvimento sustentável, o desafio do século XXI. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2006. 

WALLERSTEIN, N. Evidence of effectiveness of empowerment summary: Health 

evidence network report for World Health Organization, Draft. April 2005. 



 143

WESTPHAL, MF; BÓGUS, CM; FARIA, MM. Grupos focais: experiências 

precursoras em programas educativos em saúde no Brasil. Boletín de la 

Oficina Sanitária Panamericana, 1996, 120: 472-82. 

WESTPHAL, MF; MENDES, R. Cidade saudável: uma experiência de 

interdisciplinaridade e intersetorialidade. Revista Administração Pública, 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2000, 34: 47-61. 

WESTPHAL, MF; ZIGLIO, E. Políticas públicas e investimentos: a 

intersetorialidade. In: Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal. O município e o século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: 

CEPAM, 1999, pp. 111-133. 

WHATELY, M. Seminário Billings 2002. “Avaliação e identificação de áreas e 

ações prioritárias para a conservação, recuperação e uso sustentável da 

Bacia Hidrográfica da Billings”. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2002. 

WHO – World Health Organization. Carta de Ottawa. In: Ministério da 

Saúde/FIOCRUZ. Promoção da Saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, 

Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Ministério da Saúde/IEC, Brasília, 1986. 

WHO – World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneve, 1998. 

WORLD BANK PUBLICATIONS. Global Economic Prospects 2007: Managing the 

Next Wave of Globalization. English, 2006. [acesso em 28 de julho de 

2008]. Disponível em: 

http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=5824

819 

YIN, RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

 



  

ANEXO I 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES E LIDERANÇAS 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP 
Análise de intervenção em área de mananciais no município de São 

Bernardo do Campo, o caso do Programa Bairro Ecológico 

 
 
 
 
 

Caro morador: este instrumento busca colher informações sobre o Programa Bairro 
Ecológico. Suas contribuições são fundamentais para a avaliação do programa. 

AGRADEÇO A SUA COLABORAÇÃO! 

 Data:  /   /   Controle:   

 
I. Perfil do(a) entrevistado(a) 
Q01 - Nome:_________________________________Telefone:_____________ 

Q02 - Sexo (    ) F (    ) M 

Q03 – Idade: ________________ anos. 

Q04 – Bairro: __________________________________________. 

Q05 – Há quanto tempo mora neste bairro? _______________ anos. 

Q06 – Escolaridade (E. Fundamental – 1ª a 8ª série; E. Médio 1º ao 3º colegial) 
 
(    ) Ensino Fundamental incompleto  (    ) Ensino Técnico incompleto 
(    ) Ensino Fundamental completo  (    ) Ensino Técnico completo  
(    ) Ensino Médio incompleto   (    ) Ensino Superior incompleto 
(    ) Ensino Médio completo   (    ) Ensino Superior completo 
 

 I



  

II. Programa Bairro Ecológico 
Q07 - Você conhece o Programa Bairro Ecológico? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Q08 - Como ficou sabendo? 

(    ) por vizinhos     (    ) faixa / cartaz / informe 
(    ) Associação de bairro    (    ) Clube de mães 
(    ) convite/carta da Prefeitura   (    ) Rádio comunitária 
(    ) Outro - Qual? ____________________ 
 
Q09 - Você participou de alguma reunião/encontro ou atividade do Programa 
Bairro Ecológico? 
 
(    ) Sim    (    ) Não 
 
 
 
 

As perguntas que seguem (Q10 a Q14) somente devem ser respondidas por aqueles 
que assinalaram a alternativa “SIM” na Q09.

Q10 – Sua participação foi: 
(     ) espontânea   (     ) obrigatória 
 
Q11 – Por que participou?  
(    ) tive interesse no tema (   ) não participar poderia trazer prejuízos 

Q12 – Avalie com nota de 0 a 5 os seguintes aspectos do Programa Bairro 
Ecológico: 

0 1 2 3 4 5
Divulgação dos encontros/ reuniões/ atividades
Importância dos temas tratados
Ações implementadas no bairro
Participação da comunidade
Atuação de Ong ou outra instituição
Relação com técnicos da Prefeitura
Relação com o Ministério Público (Promotora de Justiça)

Nota

 

 II



  

Q13 – As ações realizadas durante o Programa Bairro Ecológico foram 
(assinalar com um X): 
 

para o meio ambiente 
pouco significativas muito importantes
0 1 2 3 4 5

 
 

para a saúde 
pouco significativas muito importantes
0 1 2 3 4 5

 
 

para a qualidade de vida 
pouco significativas muito importantes
0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
Q14 - A sua participação no Programa resultou em algo de bom para você? 
Assinalar com um X. 
 

 
 

 

 III



  

ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP 
Análise de intervenção em área de mananciais, no município de São Bernardo 

do Campo: o caso do Programa Bairro Ecológico 

 
 Histórico do programa 
 

1. Quando teve início o programa Bairro Ecológico? 
2. Quais razões motivaram o surgimento do programa? 
3. Quais são os objetivos do programa Bairro Ecológico? (O programa 

garante os direitos constitucionais de moradia e meio ambiente 
ecologicamente equilibrado?) 

4. Quais instituições estão envolvidas no programa? (secretarias, ongs, MP 
etc.) 

5. Como é a interação entre as instituições? 
 

Resultados e impactos 
 

6. Quais são os resultados efetivos do programa? (Há indicadores de saúde 
e melhoria da qualidade de vida? Auxilia na contenção do crescimento 
populacional em área de mananciais?) 

7. Quais são as estratégias de sensibilização e mobilização comunitária 
adotadas? 

8. Qual o impacto do programa no desenvolvimento econômico do 
município? 

 
Sustentabilidade 
 

9. Quais são as fontes de financiamento do programa? 
10. O programa é sustentável? Se sim, de que maneira? Se não, como 

poderia sê-lo? 
11. A comunidade participa do programa? Quando? Como? 
12. Qual o impacto da participação comunitária nos resultados do programa? 

(Têm sido desenvolvidas formas de cooperação? Têm se formado redes 
de apoio social? A comunidade está envolvida na sustentabilidade das 
ações realizadas?) 

13. Que tipo de apoio você ou a instituição que representa dá à comunidade 
que participou do Programa Bairro Ecológico? 

14. Qual é a sua avaliação do programa? Há algum bairro que você 
considera modelo? Qual? Por quê? 

15. O que você sugeriria para o aprimoramento deste programa? 
16. Há algum outro comentário que queira fazer? 

 IV



  

ANEXO III 
 

 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP 
Análise de intervenção em área de mananciais no município de São Bernardo 

do Campo, o caso do Programa Bairro Ecológico 

ROTEIRO DE GRUPO FOCAL COM MORADORES E LIDERANÇAS 
 

1. O que significa morar em área de mananciais? (características do 
território, pertencimento, qualidade de vida, propriedade) 

 
2. O que é o Programa Bairro Ecológico para vocês? (quem coordena o 

programa, quem participa, fases/etapas) 
 

3. Como vocês ficaram sabendo do Programa Bairro Ecológico? 
 

4. Por que vocês resolveram participar do Programa? 
 

5. Como foi a inserção de vocês no Programa Bairro Ecológico? (qual foi a 
primeira atividade/reunião de que participaram, quem convidou, como 
foram recebidos) 

 
6. Vocês fizeram sugestões e/ou ajudaram a decidir as ações no seu 

bairro?  
 

7. Vocês acham que suas opiniões foram consideradas? (A comunidade 
tem poder de decisão nas deliberações?) 

 
8. Quais atividades foram realizadas no seu bairro?  E destas, quais 

permanecem até os dias de hoje? De que maneira? (pela comunidade, 
parcerias: Prefeitura, ONG etc.) 

 
9. Na opinião de vocês alguma coisa mudou (para você e para a 

comunidade) com a implantação do Programa Bairro Ecológico? (houve 
fortalecimento?) 

 
10. Se vocês pudessem reconstruir a história deste programa o que fariam 

diferente? 
 

 

 
 

 V



  

ANEXO IV 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa realizada no Curso de Pós-Graduação do Departamento 
de Práticas de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP tem 
como pesquisadora a aluna Andréia Faraoni Freitas Setti e orientadora a Profª 
Drª Cláudia Maria Bógus, telefone (11) 3061-7761. 

A pesquisa objetiva analisar políticas públicas de proteção aos 
mananciais, em São Bernardo do Campo, a partir do Programa Bairro Ecológico 
no que se refere à participação da comunidade envolvida e à sua 
sustentabilidade. O conhecimento produzido pela pesquisa poderá contribuir 
para alcançar melhores resultados e eficácia de políticas públicas saudáveis. 

O objetivo deste questionário é conhecer e analisar as opiniões, crenças 
a respeito do Programa Bairro Ecológico e para isso solicitamos a sua 
participação. A pesquisadora se compromete a manter o anonimato dos 
respondentes e a destruir os questionários após a análise dos dados. 

A pesquisadora compromete-se a esclarecer qualquer dúvida acerca da 
pesquisa, divulgar os resultados em eventos e artigos científicos e apresentar 
os mesmos às autoridades competentes e aos sujeitos da pesquisa, após o 
término da mesma. 

Não há nenhum pagamento para o respondente e nem ressarcimento de 
qualquer despesa. A participação não é obrigatória, ficando o(a) respondente 
livre para desistir a qualquer momento se assim o desejar. 
  
Eu, _________________________________________________________ 
afirmo que, após ter sido informado sobre os objetivos e procedimentos 
metodológicos da pesquisa acima referida, concordei em responder o 
questionário à pesquisadora responsável e/ou entrevistador/a cadastrado/a na 
referida pesquisa, que expressou seu compromisso em resguardar a minha 
identidade enquanto entrevistado, zelar pelo sigilo em torno das informações 
confidenciais recolhidas, bem como providenciar a divulgação dos resultados da 
pesquisa. Isto posto, declaro que, após ter sido convenientemente 
esclarecido(a) pela pesquisadora, aceito participar desta pesquisa. 

São Paulo, ___ de __________ de ___ 
                ______________________________________ 

                                           Assinatura do Respondente                          
______________________________________ 

                                                                      Assinatura da (o) Pesquisadora (o) 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 
Andréia Faraoni Freitas Setti - aluna do Programa de Mestrado da Faculdade 
de Saúde Pública - USP/ e-mail: andreiasetti@usp.br
ORIENTADORA: Profa. Dra. Cláudia M. Bógus (Faculdade de Saúde Pública) - 
Fone: (11) 3061-7761 /e-mail: claudiab@usp.br  
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ANEXO V 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa realizada no Curso de Pós-Graduação do Departamento 
de Práticas de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP tem 
como pesquisadora a aluna Andréia Faraoni Freitas Setti e orientadora a Profª 
Drª Cláudia M. Bógus, telefone (11) 3061-7761. 

A pesquisa objetiva analisar políticas públicas de proteção aos 
mananciais, em São Bernardo do Campo, com enfoque no Programa Bairro 
Ecológico. O conhecimento produzido pela pesquisa poderá contribuir para 
alcançar melhores resultados e eficácia de políticas públicas saudáveis. 

A entrevista será realizada em local reservado e para registro solicitamos 
sua autorização para o uso do gravador. Todos os materiais (fitas, transcrição 
da fita) ficarão guardados em lugares aos quais somente os pesquisadores 
terão acesso e serão mantidos em sigilo na Faculdade de Saúde Pública da 
USP, por um período de 03 (três) anos. Após este período, as fitas e os 
documentos serão destruídos. Os pesquisadores se comprometem a manter o 
anonimato dos entrevistados e a esclarecer qualquer dúvida acerca da 
pesquisa, divulgar os resultados em eventos e artigos científicos e apresentar 
os mesmos às autoridades competentes e aos sujeitos da pesquisa, após o 
término da mesma. 

Não há nenhum pagamento para o entrevistado e nem ressarcimento de 
qualquer despesa. A participação não é obrigatória, ficando o(a) entrevistado(a) 
livre para desistir a qualquer momento da entrevista se assim o desejar. 
Eu, _________________________________________________________ 
afirmo que, após ter sido informado sobre os objetivos e procedimentos 
metodológicos da pesquisa acima referida, concordei em conceder entrevista à 
pesquisadora responsável e/ou entrevistador/a cadastrado/a na referida 
pesquisa, que expressou seu compromisso em resguardar a minha identidade 
enquanto entrevistado, zelar pelo sigilo em torno das informações confidenciais 
recolhidas, bem como providenciar a divulgação dos resultados da pesquisa. 
Isto posto, declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) pela 
pesquisadora, aceito participar desta pesquisa, estando ciente de que, com a 
minha autorização, a entrevista poderá ser também gravada. 

São Paulo, _____ de _________ de _______ 
                      _______________________________________ 

                                           Assinatura do Entrevistado(a)                          
_______________________________________ 

                                                                        Assinatura da (o) Pesquisadora (o) 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 
Andréia Faraoni Freitas Setti - aluna do Programa de Mestrado da Faculdade 
de Saúde Pública - USP/ Telefone: (11) 9942-0345 e-mail: andreiasetti@usp.br
ORIENTADORA: Profa. Dra. Cláudia M. Bógus (Faculdade de Saúde Pública) - 
Fone: (11) 3061-7761 /e-mail: claudiab@usp.br
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ANEXO VI 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da coleta de dados para a pesquisa 
realizada no Curso de Pós-Graduação do Departamento de Práticas de Saúde Pública 
da Faculdade de Saúde Pública da USP que tem como pesquisadora a aluna Andréia 
Faraoni Freitas Setti e orientadora a Profª Drª Cláudia Maria Bógus, telefone (11) 3066-
7761. 

A pesquisa objetiva analisar políticas públicas de proteção aos mananciais, em 
São Bernardo do Campo, a partir do Programa Bairro Ecológico no que se refere à 
participação da comunidade envolvida e à sua sustentabilidade.  
 O objetivo deste grupo focal é conhecer e avaliar as percepções e opiniões de 
vocês a respeito do programa Bairro Ecológico, e para isso, solicitamos a sua 
participação. 

Esclarecemos que toda e qualquer informação obtida durante este grupo será 
utilizada de forma a proteger a identidade dos participantes e a assegurar que as 
informações permaneçam confidenciais. 
 O grupo focal será realizado em local reservado e terá duração aproximada de 
90 minutos. Para registro e plena utilização das informações prestadas, solicitamos a 
sua autorização para o uso do gravador. Todos os materiais (fitas, questionários, 
transcrição das fitas) ficarão guardados em lugares aos quais somente a equipe de 
pesquisa terá acesso e serão mantidos em sigilo na Faculdade de Saúde Pública da 
USP, por um período de (03) três anos. Após esse período, as fitas e os documentos 
serão destruídos. Você tem o direito de não responder a qualquer pergunta e de 
interromper a participação quando quiser, sem que nenhum dano e/ou prejuízo ocorra. 
 A sua participação neste grupo é muito importante para a realização da 
pesquisa. No caso de haver alguma dúvida, entre em contato com a Andréia Faraoni 
Freitas Setti, pesquisadora, no telefone (11)9942-0345. 

Agradecemos sua colaboração, 

Consentimento pós-esclarecido 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e tendo 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar deste grupo focal. 
Nome:_______________________________________ R.G. nº. ____________ 
Assinatura ____________________________________ 
São Paulo, _____/______/______ 
 
Declaração do Pesquisador 
Eu, abaixo assinado, expliquei ao participante voluntário do grupo focal seus 
objetivos, os procedimentos e métodos para a coleta de informações, sendo 
que o mesmo assinou esse termo de consentimento voluntariamente. 
Nome:_____________________________________ R.G. nº. _____________ 
Assinatura ____________________________ 
São Paulo, _____/______/______ 
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Q2. Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. Fem.
2. Masc.

Q.3 Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. de 11 a 17
2. de 18 a 30
3. de 31 a 40
4. de 41 a 50
5. de 51 a 64
6. 65 ou mais

Q5 Há qto tempo mora no bairro? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. Menos de um ano
2. De 1 a 5 anos
3. Mais de 5 a 10 anos
4. Mais de 10 anos

Q.6 - escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. fundamental incompleto
2. fundamental completo
3. médio incompleto
4. médio completo
5. técnico incompleto
6. técnico completo
7. superior incompleto
8. superior completo

Q.7 Conhece o programa Bairro Ecológico? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. Sim
2. Não

Q.8 Como ficou sabendo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. vizinhos
2. associação de bairro
3. convite/carta da Prefeitura
4. faixa/ cartaz
5. clube de mães
6. rádio comunitária

Q.9 Participou de reunião / atividade? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. Sim
2. Não

Q. 10 Sua participação foi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. espontânea

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

2. obrigatória

Análise de intervenção em área de mananciais, no município de São Bernardo do Campo:  
o caso do Programa Bairro Ecológico

ANEXO VII

TABULAÇÃO QUESTIONÁRIOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS
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Q.11 Participou porque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. teve interesse no tema
2. não participar poderia trazer prejuízos futuros

Q12 Avalie com nota de 0 a 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. divulgação das atividades
2. importância dos temas
3. ações implementadas
4. participação da comunidade
5. atuação de ong ou outra instituição
6. relação com técnicos da Prefeitura
7. relação com o Ministério Público

Q13 As ações realizadas no prog. foram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
1. Para o MEIO AMBIENTE
2. Para a SAÚDE
3. Para a QUALIDADE DE VIDA

Q14 Sua participação resultou algo de bom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T
QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIOS
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ANEXO VIII 

MODELO OPERACIONAL DA INTERVENÇÃO

Identificar o perfil da ocupação.

Prefeitura e lideranças
Levantamento dos problemas

Assembléia geral com todos os moradores
Fragilidade ambiental e problemas jurídicos.

Pauta de compromissos das ações
mitigadoras de compensação ambiental

Calçada permeável

ETE

Horta comunitária

Recuperação de áreas degradadas

Aquisição de áreas para compensação ambiental

Comitê de Desenvolvimento Sustentável

TAC 
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