
ANEXO H – Respostas ao questionários encaminhados aos técnicos 

ANEXO H.1 – Carlos Alberto Mourthe Júnior 

 

O entrevistado encaminhou, por e-mail, um texto que segue abaixo, elaborado logo após 

a entrevista, tomado como resposta ao questionário 

 

Reconectando pessoas e ecossistemas 

De uma reunião com 26 jovens ao reflorestamento de 34 nascentes 

Fevereiro de 2002! Era tudo muito novo, estudantes da primeira série do ensino médio 

sentados em uma roda e integrados por um desejo: participar de uma Oficina de 

Ciências. O que havia além desse desejo em cada um deles ninguém podia imaginar. O 

máximo que se podia era aproximarmo-nos disso, conversando. Conversações 

horizontais, prática pouco convencional na educação tradicional. Meninas e meninos 

começaram a responder: Por que você está aqui? O que você sonhou em fazer quando 

veio para cá? No entrelaçamento dessa diversidade emergem visões compartilhadas. 

Não havia nada previamente preparado. Apenas o desejo de legitimar os interesses e as 

convergências que poderiam surgir dali. De construção de foguetes a pesquisas 

espaciais a proposta que seduziu a todos, emergindo do próprio grupo, foi inusitada: 

despoluir o ribeirão que passava no centro da cidade. E ninguém perguntou pelo 

potencial de conseguirmos ou não. “Pessoal, o que devemos fazer para alcançar esse 

objetivo?” Lembro ainda hoje, uma loirinha falante respondendo: “ora, conhecer o rio!” 

Esse movimento corporal na educação é revelador: ir, fazer, agir, colocar o corpo em 

ação. E fomos todos nós, 22 estudantes, 4 estagiários e eu preparar o encontro com o 

rio. “Quem pode conseguir mapas (ainda não havia o Google Earth disponível)?” Estar 

juntos caminhando em direção à região não canalizada (urbanizada, concretada) do rio 

era compartilhar uma realidade que ainda não havia emergido para muitos. O rio para 

alguns integrantes era apenas um canal fétido entre duas avenidas. Foi um ano de 

trabalho com encontros semanais e várias visitas de descoberta (se quiser saber mais 

sobre detalhes desse projeto está disponível nesse link 

https://docs.google.com/open?id=0B5GYveBg8haVSXRzTFdLTGJROWM). Os 

professores passaram a se seduzir pelo projeto e começaram não só a participar como 

integrar as práticas em suas atividades didáticas. Grupos se dividiram nos mais diversos 

esforços: medir a vazão, compreender o olhar dos ribeirinhos por entrevistas, análises 

químicas, biológicas, conhecimento cartográfico, espacial. Ficamos íntimos daquele 



corpo d´água. Como foi interessante construir conhecimentos, usar ferramentas 

científicas, tecnológicas e outras mais no desenho de um sonho. Com o sentimento de 

copertencimento surgem emoções de querer fazer algo diante daquele cenário. Sonhos 

brotam e rebrotam nas atividades dialógicas desenvolvidas com baixas coerções 

hierárquicas. Toda a proposição era legitimamente, conversada e os caminhos 

convergiam. Em uma ação empreendedora passamos a convidar os mais diversos atores 

sociais para compartilhar nossa proposta (empresas, ONGs, poder público...). 

Queríamos reflorestar as margens do rio. E estiveram muitos presentes ouvindo aqueles 

garotos de 15 e 16 anos compartilhando suas descobertas e sonhos. Tudo encaminhou 

muito bem. Tivemos tropeços, mas mesmo assim, mais estudantes - agora segundo e 

primeiro ano - se envolviam no projeto. No ano seguinte, com manual de 

reflorestamento pronto, desenvolvido pelo próprio grupo, estávamos nós, apoiados por 

diferentes atores da cidade plantando 800 árvores ao redor da nascente. Mas o sonho já 

havia crescido muito. Se nós havíamos sido capazes de fazer isso por que não outros 

estudantes? Fomos a algumas escolas disseminar o projeto, mas não tínhamos pernas. O 

nosso contato com pessoas certas da prefeitura, desde início, foi o grande potencial 

disseminador. A equipe da secretaria de Meio ambiente (veja que legal... foram duas 

gerações políticas, a primeira comprou a ideia e deu forças e a segunda partiu para a 

implementação – sem os vícios de negação entre poderes). Sentamos em grupo, equipe 

do projeto e da secretaria de meio ambiente e planejamos os mesmos passos traçados 

pelo grupo de 22. Só que não havia como fazer no mesmo local. Decidimos por fazer 

uma imersão. Em um parque da cidade, os estudantes de toda a escola foram 

vivenciando os principais passos, desde as diferentes visões dos sistemas hídricos até o 

plantio de árvores. Nosso grupo, que iniciou o trabalho no rio foi um especial 

contaminante emocional dessa imersão que rendeu muitos frutos. 

Há alguns dias, recebo um telefonema de uma amiga. De 2005 a 2008 estivemos juntos 

nesse projeto, eu pela escola e ela pela secretaria de meio ambiente. Hoje, ela 

desenvolve sua tese de doutorado resgatando todo o percurso educacional do processo e 

me entrevista. Contou-me algumas coisas que eu já havia ficado sabendo – o projeto foi 

finalista do prêmio ANA em 2008 – e outras 

que não imaginava. A série de imersões que 

havíamos iniciado em 2006, com produção 

de material didático e mobilização das 



escolas gerou todo um movimento de reflorestamentos. Ouvindo a entrevista por Skype 

ia me emocionando enquanto via aquelas regiões de nascentes, muitas que visitamos 

degradadas, agora eram verdadeiras florestas, parques periurbanos. Um impacto 

proporções emocionais gigantescas me fez retornar milhares de imagens mentais, me 

lembrar dos garotos, do rio, dos sorrisos e tristezas e especialmente do sonho de 

produzir dezenas de áreas recuperadas. O sonho se concebeu. O percurso de uma rede 

colaborativa de trabalho contaminou outros grupos que empreenderam muito mais do 

que o nosso esforço e levaram a proposta para 34 escolas e nascentes da margem direita 

do Paraíba do Sul, que hoje estão recuperadas. A diversidade biológica conseguida com 

o reflorestamento foi fruto da expressão da diversidade biológico cultural humana, do 

respeito e investimento nos potenciais únicos que cada um carregava consigo. 

Contribuições diversificadas que não demandavam uma referência de comando e 

uniformização verticalizada (pela via top down). As emoções que fundaram o acesso 

aos conhecimentos não eram aquelas relacionadas ao “dever ser”. Foram frutos dos 

sentimentos de autonomia colaborativa que emergiram naquele contexto cultural e se 

disseminaram como força mobilizadora de uma ação que não prescindiu de controle, 

contou com o devir colaborativo que se expressa quando resgatamos nossos profundos 

fundamentos relacionais. 

 



 

 

 

 



 

Esse texto expressa a atividade compartilhadas de vários atores com os quais interagi e 

outros que nem cheguei a conhecer, mas que ainda hoje proliferam essa ação de 

reconexão de pessoas e ecossistemas no Vale do Paraíba. A escola citada é o colégio 

Engenheiro Juarez Wanderley, parceria Pitágoras Embraer, projeto do qual fui 

coordenador de 2002 a 2008. O setor de Meio ambiente da Embraer desde o início 

apoiou esse projeto. A técnica da secretaria do meio ambiente, personagem fundamental 

e atuante especialmente na disseminação do projeto entre as escolas públicas é Andrea 

Sundfeld Penido, que é autora das fotos e desenvolve sua tese de doutorado sobre o 

tema na USP. 



ANEXO H.2 – Cristiane M. F. Souza 



 



ANEXO H.3 – Edmundo Carlos de A. Carvalho 

Questões para entrevista de avaliação dos resultados do Programa Revitalização 

de Nascentes de São José dos Campos, SP, no período de 2006 a 2012. 

 

Dados dos entrevistados – Equipe técnica 

 

Nome:__Edmundo Carlos de Andrade Carvalho 

Idade:  63      Profissão: Engenheiro                          

Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 

Há quanto tempo participa(ou) do Programa: desde 2006. 

 

A. Equipe técnica que trabalhou no processo de criação e dos que trabalham, 

atualmente, no seu desenvolvimento: 

 

 1.a Quais eram as suas expectativas, em 2006, quando estava participando da criação 

do programa?  

 Desde que trabalhei na articulação da criação do Comitê de Bacias do Rio 

Paraíba do Sul em 1994, sempre considerei que as principais tarefas para se alcançar o 

melhor resultado em um trabalho com Bacia Hidrográfica seriam: 1- Um vasto e 

persistente programa de educação ambiental; e 2- Um imediato e progressivo programa 

de recuperação de nascentes. 

 Portanto, em 2006, quando tivemos a oportunidade concreta de iniciar tal 

programação a partir de da administração da prefeitura de São José dos Campos, a 

expectativa se fez concreta. 

1.b Quais eram as suas expectativas, quando ingressou como membro da equipe que 

desenvolve o programa? 

 1- Melhorar a qualidade no abastecimento natural das águas da Bacia do Paraíba 

do Sul; 

 2- Estabelecer metodologia consistente e exemplar como melhor argumento no 

debate sobre recuperação de bacias hidrográficas; 

 3- Considerar a educação, envolvendo alunos da rede pública e privada, como 

melhor instrumento para atingir a sociedade e perenizar a ação. 

 



2. Apoiado na apresentação e também em seu conhecimento do desenvolvimento do 

Programa, como você avalia os resultados do programa, seis anos após sua criação?  

 Avalio como excelentes os resultados dentro do universo de possibilidades em 

que ele foi implementado. No tocante ao envolvimento da equipe que se apaixonou pelo 

programa, tanto quanto no que diz despeito ao entusiasmo perceptível do envolvimento 

dos agentes educadores e dos alunos. Os resultados, na verdade, são o melhor 

argumento para se demonstrar que o caminho é o melhor. É claro que pode ser sempre 

aprimorado com a aplicação. 

3. Considerando a localização dessas áreas de nascentes, o que você observa dos 

resultados obtidos até o presente momento? 

 É evidente que qualquer ação que se possa tomar em benefício da recuperação 

da qualidade das águas de uma bacia é muito relevante. Há, por outro lado, o 

considerar-se, neste caso específico, que o programa tem que ser amplificado para que 

seu resultado seja eficaz na qualidade final da vazão da bacia. Mas há, sem sombra de 

dúvidas, um marco sócio-educativo que resguarda qualquer limitação na amostragem. 

4. Em termos ambientais, quais as suas considerações quando comparadas as áreas antes 

da intervenção e atualmente? 

 Fica notório o ganho ambiental. As nascentes que antes eram, se não 

consideradas como um empecilho ao “empreendedor” urbano, no mínimo despercebidas 

como elemento de renovação, passaram a ganhar em qualidade ambiental pela 

preservação do entorno e na revegetação e, ainda, enquanto célula ambiental passar a 

marco histórico no processo da luta pela qualidade de vida e sustentabilidade ambiental 

e social.  

5. Em sua opinião, quais os principais princípios, fundamentos e diretrizes que este 

programa revela em função de sua estrutura conceitual e metodológica?  

 Entendo que o princípio mais relevante é o do respeito à vida. Um dos principais 

elementos na manutenção da vida no planeta é a água, sobre o quê se dispensaria 

argumentos. Trabalhar a recuperação de nascentes, como o próprio conceito já prediz, é 

trabalhar com o nascedouro, com a ideia da gênesis.  

 Em termos de diretrizes, fica claro que o programa acerta em tudo, pois reúne: o 

agente público, responsável por dar uma resposta à sociedade que é ao mesmo tempo 

sua provedora e cliente; o processo educativo que não deve e não pode estar distante das 

questões de princípio e neste sentido envolve a sociedade; e a urgência de se tratar as 

questões da sustentabilidade. 



6. Como você avalia a política pública para revitalização de nascentes em áreas públicas 

de São José dos Campos? 

 A política pública tem um papel fundamental no tocante a revitalização, pois 

mostra exemplo e influencia o envolvimento de outros agentes públicos e privados, 

além e principalmente o envolvimento do cidadão. 

 

Outras considerações: 

 

 Entendo aqui que minhas considerações ficaram claras. 

 

 

Meus sinceros agradecimentos por sua contribuição!  

 

Andrea 

 



ANEXO H.4 – Elisa M. K. Farinha 



 

 

 

 

 



 

ANEXO H.5 – Juliana Sundfeld Penido 

 

Questões para entrevista de avaliação dos resultados do Programa Revitalização 

de Nascentes de São José dos Campos, SP, no período de 2006 a 2012. 

 

Dados dos entrevistados – Equipe técnica 

 

Nome: ___JULIANA SUNDFELD PENIDO__________________________________ 

Idade: _29_______________      Profissão: __BIÓLOGA________________________                          

Instituição: _AUTÔNOMA________________________________________________ 

Há quanto tempo participa(ou) do Programa: __DO INÍCIO_ATÉ 2007_____________ 

 

A. Equipe técnica que trabalhou no processo de criação e dos que trabalham, 

atualmente, no seu desenvolvimento: 

 

 1.a Quais eram as suas expectativas, em 2006, quando estava participando da criação 

do programa?  

Esperava participar do início de um trabalho inovador em SJC e que seria um grande 

desafio. Era uma expectativa muito grande em torno da receptividade por parte dos 

professores, alunos e comunidade, não imaginávamos a repercussão do projeto e a 

dimensão do mesmo. Preparamos um material multidisciplinar baseado nas áreas de 

atuação de casa profissional participante, voluntário ou funcionário da SEMEA. Eu 

particularmente participei de diversas etapas, desde a identificação de áreas de APP’s de 

nascentes até a preparação do material didático e com isso a expectativa era grande em 

torno da descoberta de novas nascentes e da qualidade do material elaborado. Além de 

“sonhar” com o resultado final, acreditar que as possíveis áreas revitalizadas 

permanecessem preservadas e com uma linda vegetação reconstituída. 

 

1.b Quais eram as suas expectativas, quando ingressou como membro da equipe que 

desenvolve o programa? 

Eu esperava aprender sobre um novo tema e contribuir, através de minha formação, com 

uma das etapas do projeto. No entanto quando entramos em um projeto dessa magnitute, 

a quantidade de informações e aprendizado é muito grande e o contato com a 



população/alunos/sociedade é enriquecedora, agregando muito mais do que 

imaginamos, tanto socialmente como cientificamente. 

 

2. Apoiado na apresentação e também em seu conhecimento do desenvolvimento do 

Programa, como você avalia os resultados do programa, seis anos após sua criação?  

Esse programa se mostrou um grande sucesso, um exemplo a ser seguido e disseminado 

por todo o país. Foi um projeto que começou com a ação da PMSJC, mas mostrou que é 

possível ser realizado por diversos ramos da sociedade, tanto através do 3º. Setor, 

empresas ou mesmo através de parcerias entre estes. 

 

3. Considerando a localização dessas áreas de nascentes, o que você observa dos 

resultados obtidos até o presente momento? 

Foi possível observar que a participação da comunidade e o esforço das escolas faz 

muita diferença no resultado final (recuperação da área e bom desenvolvimento das 

espécies arbóreas). Uma nascente ou outra apresentou um desenvolvimento um pouco 

mais “tímido” devido problemas naturais (área de aterro) ou acidentais (queimadas). 

Mas no geral os resultados são surpreendentes com uma excelente recuperação da área. 

 

4. Em termos ambientais, quais as suas considerações quando comparadas as áreas antes 

da intervenção e atualmente? 

Áreas ambientalmente recuperadas e preservadas, exatamente como deveriam ser. No 

entanto o mau planejamento urbano e a falta de consciência da sociedade refletiram em 

diversas áreas, as quais se encontravam degradadas e depredadas antes do programa. 

Hoje após a intervenção desse programa, muitas áreas foram revitalizadas e um 

excelente trabalho de conscientização foi “implantando socialmente” na cidade de SJC. 

 

5. Em sua opinião, quais os principais princípios, fundamentos e diretrizes que este 

programa revela em função de sua estrutura conceitual e metodológica?  

Princípios educativos e de conscientização voltados à conservação e preservação, 

recuperação de ambientes naturais. Fundamentos baseados na áreas de Educação, 

Educação ambiental, ecologia, geografia, história, agronomia, sensoriamento remoto e 

química. 

 



6. Como você avalia a política pública para revitalização de nascentes em áreas públicas 

de São José dos Campos? 

Só o fato de ter se tornado uma política pública é um grande avanço e segundo os 

resultados apresentados até o momento, me parece que tem surtido efeito as ações 

realizadas por essa política pública. 

 

 

Outras considerações: 

Espero que esse projeto sirva de modelo para muitos outros municípios e quem sabe se 

torne uma política pública nacional, exemplo como esse deve ser copiado e aplicado! 

 

Meus sinceros agradecimentos por sua contribuição!  

 

Andrea 



 

 

ANEXO H.6 – Luciano R. M. Machado 

 



 

 

 

 

 

 

 



ANEXO H.7 – Monique B. Siqueira 



 



ANEXO H.8 – Rosana Mayumi Oumura de Melo 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO H.9 – Suely Franco S. Lima 

 

 



 



ANEXO H.10a – William A. Portela 

 

 



 

Anexo H.10b - Respostas transcritas dadas durante a entrevista com o Engenheiro 

William Alvarenga Portela 

 

Nome: William Alvarenga Portela 

Tempo de participação: 6 anos 

Profissão: Engenheiro Agrônomo 

Instituição privada: Empresa Agroarte 

 

1.a - Inicialmente, eu tinha muito pouco conhecimento da área educacional, quando a 

gente começou a participar junto, eu sempre levei em conta minha parte técnica, sou 

agrônomo de formação, então a minha grande expectativa era trabalhar no setor público, 

poder expandir meu conhecimento e aprender também na recuperação de nascentes que 

era uma coisa tão importante porque a nascente é onde nasce, onde começa, e poder 

expandir esse conhecimento que eu tinha na área privada para as áreas públicas, e com 

isso conseguir envolver a comunidade. 

 

2. - Eu avalio da seguinte maneira: acho que este trabalho mostrou pra gente o quanto 

difícil é trabalhar em contato com a comunidade em áreas fragilizadas pela proximidade 

de pessoas que não colaboram com o meio ambiente, mas que os resultados naquelas 

áreas em que houve possibilidade em que a comunidade se envolveu muito e que 

também vou dizer da iniciativa privada também se envolveu com patrocínio ou com 

motivação, mostrou pra gente que é possível. Então a gente consegue ver hoje a 

diferença entre as nascentes, que o resultado foi muito bom, hoje as árvores estão 

grandes, a água voltou a correr, ainda que não seja considerada potável a gente 

conseguiu afastar os degradadores, eles estão à margem das áreas das nascentes, eles 

estão de lado. Eles foram afastados pela vegetação, pela comunidade, pelas atividades 

das pessoas no contexto geral. 

 

3. - E firmou bem pra mim isso: a gente trabalhou em áreas distintas, principalmente em 

relação à parte social e a parte econômica, de onde essas nascentes estão localizadas. 

Isso firmou muito mais pra mim um conceito que eu tenho de que dinheiro não quer 

dizer educação e nem cultura. Porque nós tivemos resultados em áreas afastadas, tão ou 

mais positivos do que em áreas com pessoas com maior renda. Então a gente conseguiu 



ver que o processo de revitalização é democrático. Ele funciona pra todo mundo. Ele 

está disponível pra todo mundo e pra ele dar certo, basta querer. Onde realmente 

quiseram a coisa funcionou, o plantio. 

 

4. - Vou falar mais da minha área que é a de flora, não vou falar de água, vou falar um 

pouquinho de fauna, mas não de água, a parte química da água e tal... É impressionante 

como a gente conseguiu retornar, a gente sempre se baseou em vegetação nativa, o 

Brasil se é o que ele tem pra dar e vender é fauna e flora... A gente conseguiu com a 

diversidade de mudas que a gente colocou, a frutificação diferente, a floração diferente. 

A cidade nesses pontos começou a ficar florida o ano inteiro. Tem sempre alguma coisa 

florida e de cores variadas. É muito legal! Paisagística! Que a gente conseguiu a í 

conciliar. É muito bacana a gente falar que as árvores trazem os benefícios da 

temperatura, de conter a poluição do ar... A gente precisa se ater também a essa questão 

visual, o quanto isso agrada! Enquanto a gente infelizmente tem o crescimento de 

prédios, a gente tem na própria fotografia da apresentação as plantas tampando um 

pouco desses prédios. Então isso ficou muito legal, ficou um verde misturado, claro e 

escuro, mas também com floração. E eu acho que é real, em SJC com todas as 

atividades que estão sendo desenvolvidas, a fauna está voltando. É incrível! A gente 

sempre falou da troca do pombo e do pardal que hoje a gente tem, que a gente trocou 

pelo sabiá, pelo sanhaço. Só que hoje eles estão de volta. Os sanhaços, os sabiás, as 

maritacas, os tucanos, eles estão voltando... Quer dizer, é uma coisa impressionante. 

Porque você roda ciclo, porque se dá, hoje, não só espaço para a procriação, mas 

alimentação também. A produção de semente e fruto atrai a fauna. 

 

5. - Coloco assim: a primeira situação, baseada no que foi usado pra criar esse 

Programa. Ele nunca foi um Programa aleatório, ele sempre foi um Programa técnico. 

Ele partiu de técnicas específicas.  Nós seguimos legislações, normas, seguimos 

técnicas universitárias pra a criar isso. Na educação, na implantação, na análise inicial, 

nós estamos esquecendo de falar um pouco nisso. Acho que a análise inicial foi 

importantíssima, a gente conseguiu ver e em alguns lugares a gente repetia o que tinha 

lá. Então a gente estava repetindo o que tinha de bom. Então, quais os princípios 

bacanas? A gente seguiu os princípios das técnicas. Então esse Programa é técnico, é 

científico. Ele é um Programa que foi baseado em Educação, então ele é educacional. 

Ele foi feito para entrar e não sair nunca mais das escolas. Entrar e ficar para sempre nas 



escolas. E ele mudou a “cara” de alguns setores públicos. Aquelas pessoas que não 

tinham a visão, não tinham o respeito e que achavam que o que a gente tinha era só um 

“oba-oba” eles entenderam que isso hoje é uma coisa com fins, concluída, completa. 

Talvez não concluída, mas consolidada. 

 

6. - Não vou ser político. Ele veio a fórceps. Acho que eu e você sabemos o quanto foi. 

Eu me lembro em uma das nascentes, em que uma determinada pessoa, que era um 

Secretariado falou: vocês jamais vão fazer isso aí. Essa é uma área institucional e vocês 

não vão plantar árvore aí. E nós levamos essa pessoa lá e quando ela enfiou o pé na 

água ela falou: aqui eu não vou construir nada! Então, a área política de São José a 

princípio recebeu a fórceps. Por que eles estão pegando essas áreas, que um dia a gente 

pode fazer alguma coisa? De interesse político, eu não vou nem dizer de interesse 

comunitário. E a gente transformou aquilo num interesse comunitário, educacional. A 

princípio, eu acho, que a política pública veio, ela engoliu a fórceps, a duras penas 

aquilo que a gente traçava como um projeto, um programa bacana. A partir do momento 

que isto começou a dar certo, começou a dar certo com as participações em Congressos, 

com o Prêmio ANA, com a referência para outros municípios. Nós tivemos visita aqui 

do pessoal do Acre para conhecer. Então, foi impressionante! A gente expandiu isso 

para Manaus, Goiânia, Brasília. Isso foi impressionante! Então, isso não tem como você 

não cuidar. É um time vencedor! Então aí a política teve que aceitar isso. Então hoje eu 

digo que a política pública para revitalização de nascentes ela já existe, ela já é real e ela 

já saiu da Secretaria de Meio Ambiente. Ela se expandiu pra outras Secretarias. Então, é 

de conhecimento seu e nosso, que a gente foi pioneiro nisso, como foi dito quando do 

Prêmio ANA, a gente foi pioneiro na junção de tudo isso: necessidade, técnica, política 

pública, educação, participação popular. Hoje, política pública apoia o programa de 

revitalização de nascentes. 


