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Entrevistadora: Falar do programa, como diz a Elisa, mexe muito, né?. A gente tem 

muita coisa que tem vontade de colocar, de falar, e às vezes as linhas são poucas e às 

vezes a gente nem sabe como colocar alguma coisa... Então, agora, vocês querem falar 

alguma coisa em especial? Alguma coisa que mais... Você é a Monique, né Monique? 

Fica com a sua. A Rosana fica com a sua... 

Luciano: Então, que horas são? 

Alguém diz: dez e vinte. 

Luciano: não sei... se cada um pudesse... fazer uma rodada por pergunta.  

Rosana: se alguém quiser falar alguma coisa... 

Entrevistadora: é, uma coisa mais geral, pode ser... 

Luciano: Uma coisa que eu destaquei aqui, é que é algo assim... um paradoxo, que é a 

questão do tema água, que eu acho que é um tema chave e um conceito importante pro 

projeto. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um carro chefe na questão dos conceitos, ele 

não é, hoje, o principal resultado do programa. Porque a gente não consegue mensurar 

ainda, em níveis confiáveis, quantidade e qualidade da água. Então, assim, apesar dele 

ser, sempre a gente coloca isso como algo importante, principal, o tema chave mesmo 

do projeto, os outros resultados são mais visíveis e são tão importantes quanto, e daí o 

que eu consigo visualizar, principalmente quando a gente fala em termos ambientais, 

várias considerações em relação à comparação, é por conta do crescimento das árvores, 

do volume, dos troncos das árvores, por conta da sombra, da purificação do ar, que daí 

tem todas as diversidades, ambientais que estão implícitos aí no programa. Então, eu 

acho uma coisa meio paradoxal, se a gente for parar pra pensar, nesse sentido, porque 

apesar de ser o tema chave, ele ainda não é um principal resultado. Talvez mais a longo 

prazo, daqui a um certo tempo. 

Elisa: Então, porque na verdade, a gente até conversou já algumas vezes sobre isso. 

Acho que, no início do programa, uma das idéias era ter dado as análises quantitativas. 



Depois, não conseguimos dar andamento, na verdade. E até, o pouco que eu li, assim, 

que na verdade, esses resultados são mais a médio e longo prazos, que até no início já 

tem até uma redução quantitativa, por conta do crescimento das árvores e tal. Mas é 

uma coisa que eu coloquei aqui pra mim como pontos a melhorar no Programa. A gente 

melhorar os indicadores de recuperação da área. A gente conversou algumas vezes 

sobre isso, de como medir essa questão, a gente não sabe como, tem que pesquisar mais, 

procurar algumas referências e ajuda mesmo. 

Entrevistadora: Ou trazer mesmo pessoas, especialistas no assunto, que possam 

desenvolver isso. 

Elisa: Tanto com relação a isso, também com relação à questão da biodiversidade, 

sabe? Quanto isso traz, de repente, da fauna de volta? A gente já comentou sobre isso: 

como a gente pode medir isso? 

Entrevistadora: Será que a avaliação que a gente tem hoje, possível, ela é quantitativa 

no ponto em que você sabe quantas árvores foram plantadas estão sobrevivendo. E é 

muito mais sensorial, perceptiva, do ponto de vista de percepção sensorial mesmo, do 

que você ter dados quantitativos científicos, mensurados, enfim... 

Elisa: Então, essa coisa que eu acho muito significativa é essa mudança da paisagem, 

que causa uma sensação na gente, de contemplar esse ambiente diferente. E isso... eu 

acho que educação ambiental tem um pouco isso, né?  

Entrevistadora: muito mais a percepção. 

Elisa: Isso... Como que você mede? Quais esses indicadores? Tem uma discussão em 

cima disso: da dificuldade de você ter.., de você medir isso, que é um dado importante. 

Entrevistadora: o que eu acredito que valha pra evolução do Programa é encontrar 

esses indicadores e já começar a desenvolver a coleta de dados, talvez. A gente tem, no 

caso, uma nascente que entrou recentemente e tem uma que, possivelmente, vai entrar, 

então, quer dizer, se quer fazer um estudo para ter dados, é possível. E, também, 

envolver a comunidade científica nesse Programa. Tem cursos de Biologia... 

Rosana: Eu acho que esse trabalho é pros pesquisadores. Não seria para os Técnicos da 

SEMEA.  

Elisa: Na verdade a gente vai usar o resultado do trabalho, né? Como ferramenta pra 

gente. 

Entrevistadora: A Prefeitura, como poder público, pode estimular que haja esse 

envolvimento de outros parceiros, enfim... 



Elisa: A gente coloca resumido, mas eu coloquei também que uma das coisas é 

estimular essas parcerias, para poder ampliar mesmo a ação do Programa. 

Luciano: Ressalto também que, apesar de haver possíveis dados futuros, talvez mais 

quantitativos científicos, tal em relação do impacto no microclima de um bairro essa 

área verde. Mesmo que a gente consiga é... mensurar isso com o tempo, acho que o 

caminho mais importante do que isso é o simbolismo que envolve o processo de 

educação ambiental para a criança, tanto na questão da aprendizagem dos conceitos 

ambientais envolvidos, né, porque eles vão levar isso para a vida futuramente, seja no 

cuidado das suas áreas particulares, ou no seu trabalho profissional futuramente, né, mas 

também no próprio cuidado com o bairro, que é o cuidado por comunidade, local por 

local onde se vive, e se a gente extrapolar são os cuidados com o próprio Planeta, com o 

Cosmos, com os cuidados de si mesmos. Se você cuida de onde você vive, você está 

cuidando de si mesmo. Então, pra mim, o mais importante, sabe, é isso. Se a gente for 

parar pra pensar, talvez o impacto no microclima não vai ser tão grande, não sei, não 

consigo mensurar isso. Pode ser que futuramente a gente não consiga (não entendi a 

última palavra que foi dita) 

Entrevistadora: Com certeza existem estudos que dão conta dessa quantificação, de 

quanto de área verde reduz temperatura, melhora a evapotranspiração, isso deve existir. 

O que não existe é essa informação sistematizada no Programa. Mas é possível que você 

tenha um resultado já com a vegetação, um porte já de quase adulto você pode ter essa 

valoração. 

Luciano: Pra mim, o mais importante é essa parte da educação ambiental. 

Entrevistadora: Aí você tá vendo pelo ponto de vista da Educação Ambiental... 

Luciano: da educação ambiental, que o Programa todo aí, é tudo. 

Entrevistadora: que é todo o Programa... 

Luciano: Talvez passando aí pela questão de educador... 

Entrevistadora: No caso da Cristiane, desde que ela chegou aqui na SEMEA, ela veio 

com um propósito de fazer recuperação de área degradada. Mas pra você, Cristiane, o 

que você consegue vislumbrar com 6 anos de Programa? 

Cristiane: Olha, eu tenho uma satisfação, como a Elisa falou, é uma realização quando 

eu vejo essas áreas que estavam totalmente degradadas e agora elas estão reflorestadas, 

em relação ao reflorestamento. Mas eu tenho muita frustração em relação à água, 

propriamente dita, que a gente não conseguiu em muitos lugares. Por exemplo, a gente 

não consegue o apoio da SABESP, que é para não ter o despejo contínuo de esgoto. A 



gente não consegue da Secretaria de Obras, que o escoamento de água fluvial eles 

colocam ali junto com a nascente, assoreia tudo. Não tem asfalto. Então isso aí é uma 

(não entendi a palavra dita pela Cristianetiane) que a gente não conseguiu resolver 

ainda, não tem apoio, nem na própria (não entendi a palavra dita pela Cristianetiane) 

mesmo. Então, nesse ponto eu fico frustrada. E eu sinto assim também, que a gente fez 

muitas ao mesmo tempo, nessa época a gente não conseguiu dar conta de muita coisa 

por isto, então ficou muita coisa a desejar em relação a... 

Entrevistadora: Qual seria, percentualmente falando, quanto você tem de área hoje, 

número de nascentes, que já estão auto-suficientes, que vocês já não tem tanta demanda 

mais por conservação, em relação às que ainda demandam bastante visitas, bastante 

trabalhos, até mesmo replantios e tudo? 

Cristianetiane: Acho que só umas 30% que a gente não precisa ter preocupação. Até no 

Vista Verde a gente plantou semana passada.  

Entrevistadora: Aquela área que é área de aterro, né? Que é a área mais difícil, né? 

Que a vegetação ela não consegue... 

Cristianetiane: A outra não, que mais enriquecimento que a gente faz. 

Entrevistadora: Mas então, você considera que 30% atingiu o desejável? 

Cristianetiane: É. Mas, mesmo assim, acho que uma só que a gente não tem 

preocupação, quase, praticamente não tem, que é a do Portal. 

Elisa: É, que a gente fez a entrega simbólica ano passado pra Comunidade do Portal da 

Serra.  

Cristianetiane: O restante a gente ainda tem. 

Entrevistadora: Mas, tem um detalhe que eu acho interessante a gente resgatar, até pra 

baixar um pouco essa coisa de “frustração”: essas áreas são públicas. 

Elisa: sim, sim. O impacto é diferente. 

Entrevistadora: Elas serão para sempre públicas. E elas serão sempre cuidadas pelo 

poder público, pela Prefeitura. Então, se não deu conta de ficar 100% (cem por cento) 

em 6 anos, vai ser ad eternum, para sempre. Então, que as coisas vão acontecendo 

gradativamente. 

Cristianetiane: O que eu achei que foi legal é que quando a gente começou esse 

trabalho, a gente sentiu que a Prefeitura não tinha noção de que tinha que respeitar a 

APP. E isso, a gente conseguiu fazer com que, agora, a gente conseguiu mesmo. Tanto 

que, olha, depois de um tempo eles mandam documento né perguntando sobre aquela 

área, pedindo pra gente fazer vistoria naquela área pra ver se... é... Quantos áreas eles 



mandaram aí eles mandaram que tem vereador que quer fazer campo de futebol, então, 

eles querem que a gente faça comunicação se é APP, se não é. 

Entrevistadora: Então quer dizer que é um conceito que passou a fazer parte do dia a 

dia. 

Cristianetiane: É. Que não existia antes... 

Rosana: tá começando... 

Elisa: Mas eu acho que tá fazendo, que a gente tem que ampliar. Enquanto uma política 

pública do município, ela não pode ser de uma Secretaria também, entendeu? Então, eu 

acho que nesse sentido a gente tem que caminhar um tanto. De conseguir... A gente já 

consegue algumas coisas, mas acho que a gente tem que melhorar essa parceria com as 

Secretarias. 

Cristianetiane: Tá caminhando. 

Rosana: Eu acho que ainda é muito... É o que a gente tava conversando ontem: é uma 

coisa que a gente não precisava gastar tanta energia, devia ser, assim, natural. Ainda a 

gente ta nessa briga, pra levar as coisas pra ficar uma coisa corriqueira, normal. Ainda a 

gente tem que gastar muita energia, tem que brigar muito, ainda, não é?! 

Entrevistadora: Rosana, agora você, particularmente, que acompanhava bem de perto 

as análises de água. Então, pro Luciano, pra Cristianetiane, a questão da água parece 

que ainda está precisando de mais atenção. Pra você que acompanhou, e acompanha as 

visitas e tudo, como é que tá a situação do controle da qualidade e quantidade de água 

dentro do Programa de Revitalização de Nascentes? 

Rosana: Então, quanto à quantidade é uma coisa que ainda a gente precisa sistematizar 

uma metodologia pra estar acompanhando, porque não existe. Foi contratada uma 

análise quantitativa, mas que, eu ainda questiono muito o método que foi feito, porque, 

assim, existe muita metodologia pra verificar vazão de córregos e rios, mas de nascentes 

são poucas, porque cada nascente é diferente. A gente sabe que não é fácil fazer essa 

medida de vazão. Então, eu acho que a gente ainda precisava sentar e discutir esse 

assunto profundamente. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Elisa? Isso deixa a 

desejar... Agora, quanto à qualidade, a gente tem feito tudo com aquele kit educativo e o 

resultado não é tecnicamente confiável. Então, eu acho que se for fazer um controle 

mesmo da qualidade, a gente precisa, periodicamente, contratar uma empresa 

especializada para fazer, como foi feito no começo. Mas, usando o exemplo que a 

Cristianetiane falou, eu acho que ainda tem muitas áreas que a gente tem problema de 



esgoto clandestino. E isso, ainda deixa a gente muito frustrado, porque a gente tem 

tentado desde o começo uma parceira com a SABESP, mas... 

Cristianetiane: mas a gente não tem as forças pra... 

Entrevistadora: Vontade política. 

Cristianetiane: é... 

Rosana: Tanto nem que a nascente... canaliza... a gente não sabe direito onde está a 

água, de onde vem a água, a água mesmo. Campo dos Alemães, na pluvial desce esgoto, 

na canaleta da água, tem uma água que se percebe que é muito diferente do que vem das 

águas pluviais que a gente, por mais seca que seja, ta lá passando. 

Cristianetiane: Maria Júlia, eu fiquei tão decepcionada...  

Rosana: Maria Júlia... 

Entrevistadora: Maria Júlia é Pousada? (bairro Pousada do Vale – Região Leste). 

Cristianetiane: Pousada, mas como eu fiquei decepcionada, porque a gente via a água, 

e agora não. Agora você não vê mais, agora você só tem aquele monte de areia e só 

esgoto. E não tinha esgoto na época. 

Entrevistadora: Mas tem tubulação de águas pluviais? 

Cristianetiane: Pluviais, mas vem esgoto junto. 

Rosana: É que o bairro cresceu muito. 

Cristianetiane: aí tem aquela coisa de ocupação desordenada, aí... 

Entrevistadora: Então, é o conflito, né?! Que vem com a ocupação desordenada, que 

vem com essa questão de fiscalização... 

Rosana: Então, e isso ainda me deixa muito frustrada. O que me deixa feliz é que a 

parte que a gente tem desenvolvido de educação, eu acho que isso que é o mais 

interessante. A gente ta criando cidadãos que estão vendo as coisas diferentes, estão 

agindo de forma diferente. Então, pra mim, isso é muito gratificante. O pessoal que 

assiste os vídeos, eu sempre falo, eu vejo muita coisa além daquele vídeo. Tudo que a 

criança teve que, ou o professor teve que trabalhar... Dentro de uma frasezinha que ele 

falou, ele teve que educar, teve que ir buscar aquela informação, teve que ter uma 

formação.  

Entrevistadora: E aí está a questão que a gente não consegue mensurar, né? O 

processo educativo... 

Elisa: você percebe, ele é só perceptível. 

Entrevistadora: você tem produtos como essa Mostra de Vídeos, né? 



Rosana: Então, coisas assim: o ano passado, a professora veio me falar que um aluno 

dela, o pai tava comprando um sitiozinho, uma chacarazinha e a criança falou para o 

pai: “eu quero uma que tenha nascente, porque eu aprendi a cuidar e agora eu vou 

cuidar de uma nascente.” Então, essas coisas arrepiam, essas coisas que eu acho que, pra 

gente que trabalha com a parte de educação ambiental, é assim um resultado que não 

tem, realmente, como medir. A parte educativa, mesmo às vezes a gente achando que 

ainda falta muita coisa, eu acho que tem trazido resultados muito interessantes. A parte 

técnica ainda tem muita coisa que a gente tem que melhorar. 

Entrevistadora: Mais ou menos como a Elisa disse, a gente percebe um ganho muito 

em termos de paisagem urbana, o sucesso do reflorestamento, que a Cristiane 

acompanha de perto, e o processo educativo que esse é, de fato, o que leva o Programa 

ganhar essa força na sociedade. 

Rosana: E isso, no futuro, pode refletir nessa parte. Uma coisa muito a longo prazo. 

Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, quando se está na sala de aula, 

fala-se muito em atitude, em mudança, mas só se fala. E aqui não, a gente fala e leva a 

criança a ver. Esse foi o diferencial desse Programa. As crianças conseguem perceber 

isso, os Professores conseguem perceber isso. Aí eles dão crédito no que se fala de 

educação ambiental. Porque enquanto educação ambiental é só discurso, só discurso, só 

discurso, é um buraco enorme entre o “discurso” e o “fazer”, ou o que tem que fazer. E 

aqui a gente consegue fazer essa ligação, dar essa continuidade. Você fala e vamos fazer 

e vamos acompanhar. Não é plantou árvore e largou lá. Não é fazer análise de água só 

pra ser feita. 

Entrevistadora: E, no caso da geografia, você olhar o ambiente em que essa nascente 

está inserida e a comunidade está ali no entorno. Então, é concretizar um conhecimento 

que é muito abstrato, muito abstrato. E você fala: “você está numa área que tem num sei 

quantos mil habitantes, tem uma nascente...”, agora pega isso e visualiza através dos 

recursos de tecnologia. Você consegue muitas linguagens diferentes com esse Programa 

para compor esse conhecimento novo que vai desencadear, então, uma motivação para 

ação de melhoria. 

Luciano: Agora, em relação à questão da educação, que é algo que a gente ainda 

precisa melhorar também, algo que já foi falado e, infelizmente, não está muito nas 

nossas mãos, esse contato com as Escolas Estaduais, acabamos de falar aqui, mas acho 

que uma coisa que a gente precisava ainda avançar, é em relação ao trabalho direto com 

a Comunidade, de uma forma não formal. 



Todos: Concordam que não conseguiram ainda. 

Elisa: Mas aí a gente tem que ter uma ampliação de equipe. 

Luciano: Isso. Até coloquei aqui: “nós não temos condições, faltam profissionais, 

tempo”. Então, tem uma questão aí de recursos humanos, também, que implica. Mas, é 

algo que, de repente mais pra frente, seria uma aposta maior nessa linha. 

Entrevistadora: Saber qual é a frente que você vai ter que... (empenhar esforços) 

Elisa: Eu vejo assim que, na verdade, a gente trabalhando com a Escola, a gente tem 

uma penetração nessa Comunidade, porque as crianças elas moram ali na região. É claro 

que é um caminho interessante, só que a gente tem que estar utilizando de outras 

organizações dentro do bairro, tipo sociedade de amigos do bairro é um caminho, 

igrejas... A gente sabe disso na teoria, só que a gente não conseguiu avançar na prática. 

Eu só queria fazer uma consideração também, uma coisa importante que eu vejo: eu 

acho que a gente tem um resultado muito positivo do ponto de vista educacional, mas eu 

também me preocupo com a questão técnica de algumas áreas, porque tem áreas que a 

gente ta numa fase de fazer uma boa avaliação de área por área. A gente tentou fazer 

isso desde o ano passado, a gente fez um pouquinho, mas, ainda não está legal. Porque 

tem algumas áreas que a gente tem que ter outro tipo de intervenção. Eu acho que o 

resultado ele é um fator muito importante para a parte educacional. Avançar nesse 

resultado, acelerar um pouquinho. 

Rosana: Para dar crédito ao trabalho.  

Elisa: Tem áreas que a gente conseguiu um resultado bacana, mas mais ou menos 

metade das áreas a gente tá tendo que ter um outro olhar, tem que ter uma análise, uma 

avaliação técnica. Porque não é só plantio. Tem área que a gente vai ter que, sei lá, tem 

um trabalho diferente com o solo todo que talvez tem que ser feito, remover algumas 

áreas. Tem obras de engenharia que tem que fazer em algumas áreas. 

Cristiane: Inclusive o do Campo dos Alemães. 

Elisa: Uma drenagem adequada, uma escada de drenagem em algumas áreas. 

Entrevistadora: Essa questão do esgoto clandestino que precisa ser resolvida, né?! 

Elisa: Então tem coisas que a gente precisa, sabe? Porque isso também é importante pro 

trabalho educacional avançar. 

Luciano: A questão da fiscalização é importante também. 

Elisa: Chega uma hora que você tem que materializar um pouquinho, entendeu?! E tem 

que materializar ali no seu espaço o seu resultado. Eu entendo que é a médio-longo 

prazo. Mas a gente ta num momento que é importante. 



Entrevistadora: Tem duas coisas que eu acho que é importante resgatar do início do 

Programa que era o trabalho de Educação Ambiental não formal que nós tivemos uma 

empresa contratada que deu trabalho porque a gente tinha que acompanhar muito de 

perto, mas, é o resgate dessa penetração na Comunidade. Então, acho que o Programa já 

traz essa, digamos, esse embrião de trabalhos que é possível retomar. A outra coisa que 

também estava no Programa inicial e que também, por excesso de demanda, de muitas 

áreas e escassez de recursos humanos, enfim, todas as situações que podem influenciar 

negativamente, é a urbanização das áreas onde for possível.  

Elisa: Sim, sim, isso é importante. Um tipo de ocupação saudável, vamos dizer assim... 

Entrevistadora: No entorno da APP, porque o uso da água saudável, isso foi uma 

questão que quando a gente começou, primeiro era o reflorestamento. Então, primeira 

ação: implantar o reflorestamento, cercar a área e proteger. O segundo momento de 

intervenção nas áreas públicas seria, aí sim, criar um espaço de convivência, um espaço 

de contemplação ou de atividade esportiva, ou de playground, o que for... Então, 

também já é um caminho natural que o Programa aponta. São as coisas que precisam 

continuar. 

Elisa: Sabe uma coisa importante que eu lembrei para falar? Quando o Programa 

iniciou, até por conta de você estar na Assessoria de Educação Ambiental e na de 

Parques e Áreas Verdes, existia um trabalho bem casado de uma divisão com a outra. 

Em algum momento na história, no decorrer, a gente teve um afastamento e isso 

dificultou bastante também, porque, na verdade, as coisas sempre andaram juntas. 

Entrevistadora: Era a mesma pessoa coordenando duas equipes diferentes e tentava 

integrar o máximo para facilitar.  

Elisa: Agora, naturalmente, com a Cristiane está responsável, a gente ta tendo essa 

aproximação novamente, sabe? E isso é muito importante também, sabe, Andrea? Era 

uma coisa que a gente, aqui dentro, sempre discutia e a gente não conseguia. E, esse 

ano, apesar da gente não ter ainda, não é o ideal porque a gente tem muitas frentes, as 

dificuldades, mas a gente teve até por uma questão de afinidade e a gente teve essa coisa 

de caminhar ao lado, juntos. Eu fiquei muito, muito feliz da gente ter tido um momento 

na Mostra de homenagear os funcionários de campo, sabe? Acho que, para mim, foi o 

ponto alto dessa Mostra, uma coisa pessoal. Porque eu acho que isso é muito 

importante, de valorizar o trabalho deles e deles realmente terem a dimensão da onde 

está chegando, porque eu acho que precisa disso pra gente trabalhar junto. Então, isso 

aí, acho que foi muito legal a gente estar tendo essa aproximação. 



Entrevistadora: Foi o que eles falaram, principalmente o Nelson falou, da questão de 

que ele trabalha na APAV, mas sempre que precisa dele aqui ele vem aqui, ele ajuda... 

Ele sente que ele está integrado. O que vocês perceberam que agora houve uma 

aproximação, ele sente. 

Elisa: Esse ano, acho que isso foi um ganho. A gente não tinha conversado sobre isso, 

sabe, não tinha verbalizado, nem pra Cristiane, nem a Equipe. A gente chegou a 

conversar. Mas foi um ganho esse ano. 

Cristiane: É que não foi bem esse ano, fazem uns 7 meses. Foi perto de maio. 

Elisa: Mas já foi uma mudança significativa, né?! A gente não conversou sobre isso, 

mas a gente sentiu. A gente sentiu. Isso é muito importante. 

Entrevistadora: É porque esse Programa nasceu assim. Ele nasceu com as duas 

equipes andando juntas. 

Elisa: Sabe o que chegava a acontecer? Às vezes, plantios em áreas que a gente 

descobria quando ia com alunos no campo, feito pela própria Secretaria. A gente levava 

o maior susto. – Problemas de comunição intra Secretaria 

Entrevistadora: Porque não conversava, né?! 

Elisa: Então, a gente não sabia nem explicar... “A gente vai ver como é que foi esse 

plantio...” Era a maior saia justa entendeu, na verdade.... (risos) 

Entrevistadora: Era a pior parte, né? Quando a gente tá com uma situação assim que a 

gente não explica, né? A gente fica... nossa... 

Elisa: Aí aconteceu um plantio... Assim, tem uma área que a gente faz um trabalho em 

parceria com a Escola. Então, minimamente, as coisas que acontecem tem que ser 

conversadas, as pessoas tem que saber, informação pelo menos. E era uma coisa que 

não tinha. Era muito complicado, era difícil. E também aí você não tem um olhar de 

atender a necessidade do Programa. Sabe essa coisa: não é simplesmente só uma coisa 

ali de gostar, tem também toda uma integração, de calendário... É fundamental essa 

parte de aproximação. 

Entrevistadora: Exatamente. Eu me lembro que a situação de levar o aluno a campo, 

você tem que estar preocupado com a limpeza da área. Diminuir risco de acidentes 

ofídicos, enfim, precisavam andar casados os dois cronogramas, tanto da equipe de 

campo que precisava cuidar, quanto da equipe de Educação Ambiental que agendava. 

Então, é por isso que a coisa tem que, realmente, caminhar de braços dados. Isso 

mesmo... 



Elisa: Então, só reforçar que eu também coloquei na questão que fala dos princípios do 

Programa, pra mim é o que me encanta é essa possibilidade da intervenção na realidade. 

Eu não vou discutir só a questão conceitual, ambiental, no conceito. Eu vou na prática. 

Isso eu acho que é uma coisa fantástica. 

Rosana: Eu acho que é o que mais encanta as crianças e os próprios professores. Pegar 

o livro e falar sobre o assunto, qualquer um pode fazer. Agora, ter esse espaço para 

trabalhar com a criançada, de acompanhar, de discutir o que está de bom, o que não 

está... Eu acho que isso é o que mais fascina, o que mais vale. 

Luciano: E, uma das coisas que é algo muito precioso para o Projeto, como política 

pública, foi a continuidade. Eu acho que ter esse período de 6 (seis) anos. 

Entrevistadora: Atravessou uma gestão e agora vai ter um segundo momento que ele 

vai ter que se mostrar como, de fato, na política pública. 

Luciano: Isso. O caminhar até aqui, a gente sabe que em se tratando de política pública, 

tanto na questão ambiental, mas na questão educacional também na escola, vive uma 

questão de falta de continuidade nos projetos. Então ela, muito projeto, um já começa, o 

outro vem, sem essa preocupação de continuidade, né?! Então a gente tem conseguido 

se mostrar como Programa que tem atravessado, que tem tido essa continuidade e até 

reinventando o próprio Programa, sem perder... 

Entrevistadora: Trazendo inovações, aumentando as ações...  

Elisa: A Educomunicação foi um ganho.  

Entrevistadora: Foi uma sacada enorme. 

Elisa: Eu acho assim, por conta da gente ter conseguido dar continuidade, o Programa 

fortaleceu. Então, eu acho assim, eu não acho que é fácil pra quem chegar falar assim: 

“Não, eu não vou continuar!”, entendeu?. Fica um pouco, meio que sem saída, você 

entende? Porque é uma coisa que está estabelecida e tem o caminhar. É forte, entendeu? 

Eu acho que a gente tem muita chance de conseguir mesmo, porque ele é fortalecido. E 

tem muitas escolas envolvidas... Ele tá fortalecido. 

Luciano: Eu acho que caminha, posso até ousar dizer isso, eu acho que caminha para 

um patrimônio da cidade. Eu acho que caminha por aí. 

Entrevistadora: Que lindo, viu! Eu ouvi muitos professores e alunos, principalmente 

professores falarem: “Os alunos cobram: quando é que a gente vai recomeçar o 

Programa, quando a gente vai de novo visitar as nascentes?”  

Rosana: Então, isso é bacana! 



Entrevistadora: Então, é isso que eles acabam de dizer e que ele acabou de dizer. 

Então, assim, o Programa está forte. Como política, principalmente, política da 

Educação Ambiental no município. E isso está ligado com o Programa Municipal de 

Educação Ambiental que propunha justamente esse tipo de ação, que era ação integrada 

de você envolver as Comunidades. E se a gente resgatar, a gente sabe que São José tem 

um norte para Educação Ambiental. 

Elisa: A gente ta fazendo um resgate também, viu Andrea...  

Luciano: A gente tem um olhar muito crítico para isso! 

Entrevistadora: Porque, como tudo na vida, precisa ser nutrido. 

Elisa: A gente conseguiu avançar um pouquinho na discussão só que a gente deu uma 

parada. A gente não quer perder... a gente fez uma consultoria de estudo mesmo e agora 

a gente tem que... a ideia é que, com a nova gestão, a gente consiga reavivar, porque, às 

vezes a gente sente que a gente precisa realmente... se a gente não tiver esse norte do 

Programa antes, a gente acaba, parece que invertendo. A gente tem uma série de ações, 

mas você perde a referência, às vezes. A gente acha que este PROMEA é uma 

referência. Só que, na verdade, ele foi criado em um momento, agora ele ta sendo 

realmente revisto. 

Entrevistadora: E ele era, justamente, para ser revisado periodicamente. 

Elisa: Isso. A proposta dele era para ser realizado a cada 2 (dois) anos. E a gente já tem 

há 6 anos e ainda... 

Entrevistadora: Mas na falta de alguma coisa, tem ele! 

Elisa: É importante que ele exista. 

Entrevistadora: É como o Código Florestal. Ele podia estar defasado, ele foi 

modificado, com muitas críticas, enfim, não importa. Mas ele existia. Então, quer dizer, 

tem pra onde olhar. É uma Constituição, tem pra onde olhar. 

Elisa: A dificuldade, às vezes, era de, realmente, a penetração dele, dele ser uma 

referência.  

Entrevistadora: Trazer ele pra vida, para o cotidiano. Entendi gente, olha, eu queria 

falar... Hoje de manhã quando eu levantei e fui me arrumar, fiquei pensando sobre isto: 

como é importante que eu também tenha me afastado do Programa, do operacional, pra 

poder olhar agora, com todo afeto que eu tenho, mas também com afastamento 

(necessário). Eu fiquei longe... agora o que eu descobri? Principalmente agora, 

voltando, vendo a Mostra, vocês, pelos dados que vocês me passaram, pelas visitas que 

eu fiz, que o Programa, ele tem uma estrutura que possibilitou ele se perenizar, ele 



estava bem construído na sua base, mas que teve pessoas que estavam infinitamente 

comprometidas com ele. Então, neste momento, eu queria fazer a minha homenagem 

especial pra Rosana, pela Educação Ambiental, e pra Cristiane, do plantio, da mão na 

massa lá com os homens, eu sei que desde o começo a luta foi grande. E pra vocês dois 

(Elisa e Luciano) que entraram pra remar junto. Foi muito lindo ver o trabalho assim 

como ele andou... Este Programa está com esse status que ele tem hoje porque tem 

trabalho de muita gente. Infinitas pessoas, infinitas mentes, a gente não sabe nem 

quantos são e também a gente não consegue nem quantificar (identificar) os seus 

desdobramentos, que são vários... É um desafio enorme, pra mim, conseguir estruturar 

um documento que dê conta de falar do seu histórico, criação, consolidação, e 

efetivamente se transformar numa política pública. Tem horas que a gente pende mais 

pra um lado, ora pende mais pro outro, mas já de antemão quero dizer pra vocês que 

vocês estão dando a maior contribuição. Que vocês são técnicos, vcs estão aqui na linha 

de frente, pra... vocês são a locomotiva! Vocês puxam o Programa e atrás disso vem 

todas as outras coisas. Então, o meu muito obrigada! 

Elisa: (falando sobre ela mesma) sente que teve esse comprometimento, mesmo 

enquanto SME, ela conseguiu visualizar, lá ela também brigava por isso, ela via essa 

dessa possibilidade fantástica. Além dele estar bem estruturado, material de apoio, tá 

bem amarrado, e essa coisa das crianças botarem a mão na massa. E que não é um 

Programa pra durar um ano, porque o ganho ambiental é...  

Entrevistadora: Ele tem a linha mestra de ser uma área pública, talvez isso também 

seja um fortalecedor da política pública. 

Luciano: o importante desse momento é que a gente fez uma avaliação, uma reflexão... 

Elisa: é muito bacana essa reaproximação sua, sabe... O tempo inteiro, a gente sempre 

falou isso aqui, a gente sente você no processo. 

 

Conferência por Skype – Carlos Mourthé, Juliana Sundfeld Penido, em 10/12/2012. 

 

Tempo: 00:53:59 

Abertura: Cumprimentos entre os participantes, agradecimentos pelas participações de 

ambas as partes.  

 

Da conferência: 



Expliquei a dinâmica usada com os outros técnicos, em São José dos Campos, da 

apresentação em power point que subsidia a apresentação do histórico do PRN de 2006 

a 2012, e umas perguntas que orientam, sendo para cada grupo de entrevistados, que 

direta ou indiretamente, participam(ram) do PRN (técnicos da PMSJC, de Instituições 

parceiras e de empresas terceirizadas), que iriam vão receber, por e-mail, e me enviar as 

respostas, oportunamente. As perguntas estão relacionadas à apresentação ou ao que 

está na memória dos participantes da conferência. A apresentação foi enviada em 

formato pdf, pois não foi possível o compartilhamento da tela do meu computador, o 

que nos obrigou a mudar a estratégia. Iniciamos a apresentação, as trocas de slides iam 

sendo realizadas simultaneamente por nós três, à medida em que eu evoluía na 

apresentação.  

 

Dados dos participantes convidados: 

Carlos Alberto Mourthé Jr. reside em Nova Lima/MG, principal atividade: escritor de 

livros didáticos. Também trabalha numa Escola de Negócios, Fundação Dom Cabral, 

co-irmã da FGV,  trabalha desenvolvendo uma metodologia de diálogos para a 

sustentabilidade com algumas empresas, e está fazendo outras coisas, como trabalhos 

com uma ONG, fazendo o curso de doutorado na UFMG, etc.  

Juliana Sundfeld Penido é Bióloga, Doutora em Ciência pela USP e, recentemente, 

participou de uma pesquisa em nível de pós-doutorado no ITA. 

 

Desenvolvimento da conferência: 

Iniciei a apresentação discorrendo sobre a alteração do nome do Projeto de 

Revitalização de Nascentes, de seu período de existência, do nascimento, dos objetivos, 

do levantamento e definições das nascentes que integram o Programa, da estruturação 

do PRN e dos resultados, até o presente momento, levantados. Falei sobre a legislação 

que deu suporte às intervenções nas APPs das nascentes: Código Florestal, Resoluções 

CONAMA e SMA, das esferas federal e estadual. Relembrei a intenção que havia de 

envolver a comunidade nos trabalhos de revitalização de nascentes, o que originou o 

Programa de Educação Ambiental específico para revitalização de nascentes, cuja 

criação teve a participação ativa de Carlos e Juliana, e outros técnicos. Comentei da 

estratégia metodológica utilizada no Dia de Imersão, que havia sido sugerida por Carlos, 

quando precisávamos definir como faríamos o trabalho junto às escolas onde o 

programa educativo ia ser implementado.  



Carlos que diz que essas “imersões” o acompanham até hoje nos trabalhos que realiza, 

na semana anterior acabara de fazer uma “imersão” com a temática “Varejo 

sustentável”.  

A estratégia metodológica do Dia de Imersão foi um diferencial para o PRN ir se 

consolidando. Relacionei as principais estratégias metodológicas: atividade de 

sensibilização nos Dias de Imersão, plantio com participação das comunidades do 

entorno das nascentes e das escolas, visitas monitoradas para acompanhamento do 

desenvolvimento das árvores e análise da qualidade da água das nascentes. Na 

sequência foi apresentado um breve histórico das ações de educação ambiental 

ocorridas nesses seis anos, com os dados quantitativos disponibilizados pela SEMEA.  

Ao mostrar as fotografias das nascentes no início dos trabalhos e atualmente são 

ouvidas exclamações do tipo “Nossa!”, “Lindo, né?”... Carlos perguntou sobre o gênero 

do primata que habita o remanescente de floresta nativa no bairro Jardim Mariana II. 

Que, posteriormente ã conferência, descobri se tratar do Callithrix aurita.   

O último slide mostra as logomarcas do Projeto, criada em 2006, e do Programa, a partir 

de 2010. Ressaltei que a política pública se fortaleceu muito em função da educação, do 

envolvimento das escolas, em especial das municipais, que abraçaram o PRN e têm o 

entendimento que o Programa é deles, alunos e professores se apropriaram de fato do 

Programa, conforme constatei durante as entrevistas que realizamos nas escolas.  

Carlos: Andrea, esta apresentação é sua ou ela é pública? Porque da mesma forma que 

eu fiquei emocionado, eu fiquei imaginando... voltei lá em 2004, 2005. Na verdade, 

como é que a gente desenhou um tanto de sonho lá,  quando a gente tava começando a 

pensar nessa ideia, não tinham nada pronto, e a ideia, a gente ficava viajando se ia se 

tornar um negócio grande? Se um monte de gente ia fazer? Ficava parecendo uma 

viagem de maluco. E era um monte de gente comprando esse sonho, foi muito legal! Eu 

queria saber como é que isso, depois vai ser... Certamente tem umas 30-40 pessoas que 

se envolveram, assim, profundamente nisso, e que ficariam tão emocionadas quanto eu 

de ver um resultado tão legal como esse.  

Entrevistadora: então Carlos, é exatamente isso, como a gente não se emocionar, eu 

falei pro pessoal da Secretaria (SEMEA) o quanto eu estou me emocionando por estar 

resgatando essa história. Então, quando eu montei isso tudo aqui (ppt), é de arrepiar, é 

de chorar, é de tudo... de muita alegria. Quando a gente vai pras escolas, com os alunos, 

quando a gente vai para a comunidade, falar com as pessoas que moram perto, toda hora 

é muita emoção... Eu não consegui mostrar isso para todas as pessoas que participaram 



naquele momento da criação. Eu escolhi umas dez pessoas (técnicos), porque eu não 

conseguiria ouvir todos, não haveria tempo...  

Juliana: não é possível fazer um Fórum? Um Encontro? Oficial mesmo, pela 

Prefeitura, em São José, e você fazer esta apresentação? Pedir para as escolas e fazer um 

miniencontro científico, pedir pros alunos apresentarem trabalhos. Não daria para fazer? 

Entrevistadora: eu acho que até dá... 

Juliana: aí teria umas palestras, dá fazer um negócio bem legal. 

Entrevistadora: Ah sim, acho que dá, mas eu não sei o quanto isso vai me ajudar, 

nesse momento, a consolidar a minha tese.  

Juliana: acho que com a sua tese não estaria envolvido, mais com a divulgação e fazer 

essa explanação para todo mundo que participou mesmo.  

Entrevistadora: Carlos, quando você fala isso (sobre a apresentação ser pública ou 

não) a Juliana veio com uma ideia, eu já tenho uma apresentação que conta os 6 anos do 

Programa e vocês se lembraram de mais alguma coisa? Podem me enviar o que 

consideram importante, relevante aparecer, me passa isso que a gente acrescenta. A 

história da Juarez Wanderley eu conto mais detalhadamente no texto do trabalho, aqui 

eu mencionei como status do Programa. De fato, para a Prefeitura, foi a partir daquele 

grupo de pessoas (do Colégio Embraer) que vieram procurar é que a gente começou a se 

mexer. Mesmo a Secretaria sendo nova, poderia ter ocorrido essa ideia, mas não houve 

essa ideia, foi mesmo a partir do momento em que o Colégio Juarez Wanderley foi 

procurar a Prefeitura/Semea é que tudo começou. O objetivo da apresentação é 

apresentar para os técnicos o PRN, desde sua criação até os dias atuais e, que em 

princípio, ela não foi pensada para ser publicada, mas pode pensar nisso...  

Carlos: é que eu pensei que as pessoas que viveram isso aqui ficassem tão emocionadas 

como eu fiquei. 

Entrevistadora: Claro! Eu acho que não tem problema algum, Carlos, é só a gente 

pensar como fazer isso. Porque você tem muitos alunos que você falou, em 2004/2005.  

Carlos: na verdade foi de 2002, 2003 e 2004, foram nesses três anos que eles 

trabalharam intensamente nesse projeto.  

Entrevistadora: quer dizer, a partir daquele sonho, conseguiu mais adeptos ao sonho 

ainda, né? 

Carlos: é uma rede né?  

Entrevistadora: É bárbaro! 



Carlos: Isso para mim é a expressão máxima da formação de uma rede colaborativa 

transgeracional.  

Entrevistadora: Olha só que lindo isso! Ai meu Deus, mas é uma emoção mesmo... A 

dificuldade agora, eu fico pensando como é que eu escrevo isso numa tese? Como é que 

eu coloco toda essa bagagem, essa energia? Transformar isso num documento sério 

(formal) como é uma tese sem que se perca essa emoção, o histórico, enfim... a ideia é 

fazer uma avaliação nesse intervalo de tempo (6 anos), mas este programa pode ser 

reavaliado inúmeras vezes. Porque ele pode crescer, pode se transformar, eu acho que 

ele vai carregar sempre a metodologia básica, foi o que percebi durante as minhas 

entrevistas nas escolas. Porque a base do Programa que a gente estruturou ela 

permanece sendo realizada. Então, as ações, as atividades todas continuam... O que 

estamos sentindo agora são novos acréscimos a este Programa, mas a política está 

estruturada naquele que a gente desenhou.  

Juliana: muito bonito... 

Entrevistadora: então, agora, se você quiser... 

Carlos: Andrea, deixa eu te falar, eu fiquei de te mandar o artigo que conta a história 

completa, eu estou com ele aqui, agora, e já no e-mail para você, não te mandei não, né? 

Entrevistadora: Não ainda.  

Carlos: já tá no e-mail aqui, to mandando no seu Hotmail agora. 

Entrevistadora: perfeito. 

Entrevistadora: o que você quer Carlos? Você quer mandar esta apresentação para 

todo mundo? Porque para mim não há problema algum.  

Carlos: sabe o que estava pensando em fazer, porque eu tenho contato com 80% dos 

meninos, mais que 80% desses meninos que participaram no facebook. Tava querendo 

fazer uma conversa com eles e, de repente, fazer no Skype mostrando isso aí, alguma 

coisa assim, se você achasse que aí, de repente, eu já sensibilizava esses meninos para 

uma atividade futura que você viria a fazer. Mas para conversar com eles, resgatar 

inclusive isso.  

Entrevistadora: Com certeza.  

Juliana: posso dar uma sugestão? 

Carlos: você não vê problema de fazer essa mesma coisa que fizemos aqui eu fazer com 

alguns, ou não? 

Entrevistadora: não, acho que não tem problema algum.  



Juliana: acho que vale a pena, de repente, dependendo da época que o Carlos conseguir 

fazer isso, ele passar esse mesmo questionário que você passou para a gente, encaminha 

para eles, se eles tiverem interesse em responder e te encaminhar, deixa seu contato 

embaixo e eles te enviam. 

Entrevistadora: pode ser... 

Juliana: Afinal são pessoas que participaram ativamente.  

Carlos: isso. 

Entrevistadora: e até participar, Carlos. Se eu puder no dia em que você for fazer, se 

tiver disponibilidade, no dia em que você marcar. 

Carlos: ótimo. 

Entrevistadora: ficar junto, ouvir e é muito mais para ouvir até. 

Carlos: ótimo. 

Entrevistadora: aí que delícia, Carlos, que bom que vocês gostaram. 

Carlos: eu adorei, eu adorei, adorei, achei que você foi feliz demais em ter feito isso aí, 

viu Andrea, parabéns! 

Entrevistadora: que delícia! Sabe uma coisa que eu não canso de falar é que esse 

trabalho é um trabalho que eu to sistematizando, eu coordenei uma equipe e tal, mas  eu 

acho que este trabalho é tão maior, é tão de todo mundo, sabe?  

Juliana: é. 

Carlos: e esse é na verdade o fundamento do meu trabalho hoje. Como é que a gente 

constrói relações sustentáveis de forma que elas sejam... que elas se perpetuem à 

inspiração da natureza. Essas nascentes aí, elas são muito mais do que árvores que 

nasceram. Elas são inspirações para conexões humanas que podem se desenvolver à luz 

desses exemplos, entendeu? Isso para mim é de uma riqueza incomensurável, sabe? 

Esse aí á um grande exemplo educacional muito maior que esse grande feito que é a 

recuperação das nascentes. 

Entrevistadora: o resultado material, quer dizer, as árvores lá implantadas, o 

reflorestamento exitoso, as árvores estão grande, a gente perde a condição de mensurar 

os resultados desse trabalho, na verdade. 

Juliana: e parques estão sendo criados entorno de tudo isso também, né? 

Entrevistadora: isso mesmo Juliana, e tem uma coisa que aconteceu, nesse encontro 

que eu tive na Secretaria dos técnicos perceberem que eles têm que voltar à origem do 

Programa porque tem coisas que, pelo volume de trabalho que eles têm, eles se 

distanciaram de coisas fundamentais que eles precisam resgatar, nesse caso. 



Carlos: resgatar os fundamentos epistemológicos. Eu concordo com você 

profundamente.  

Entrevistadora: exatamente isso. 

Carlos: Porque essa transversalidade epistemológica desse trabalho ela tem que se 

conservar. Eu acho que a maior ação que nós precisamos ter, e se você precisar da 

minha ajuda eu vou ter o maior prazer em fazer, é fazer o resgate epistemológico, a 

transversalidade epistemológica desse trabalho que eu acho que é a maior riqueza que 

ele tem. 

Entrevistadora: a gente pode mesmo evoluir aí, de repente a gente fazer um encontro, 

seminário, sei lá o que a gente pode... 

Carlos: vamos publicar um artigo juntos. Vamos escrever um artigo. 

Entrevistadora: vamos sim. 

Carlos: na verdade, independente dessa questão da sua tese, eu faço esse resgate 

fundamental do trabalho e você faz essa construção da continuidade, coisa assim, a 

gente constrói junto isso aí... 

Entrevistadora: vamos fazer. 

Juliana: olha que beleza. 

Entrevistadora: bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, em tudo mesmo! 

Juliana: agradeço a oportunidade de participar com vocês... 

Carlos: muito legal, eu também tenho que te agradecer muito por isso que fez aí. Isso 

aqui para mim é um negócio de um impacto muito profundo.  

Juliana: nossa eu tava vendo aqui e borbulhando aqui minha cabeça de ideias. Só não 

sei como começar essas coisas 

Entrevistadora: você pode nos ajudar a escrever o artigo, Juliana.  

Carlos: aí Juliana... 

Entrevistadora: A gente pode escrever juntos. 

Juliana: vamos que vamos. 

Carlos: “Vambora! Bora!” 

Juliana: então vamos, mas agora vou deixar vocês refletindo, olhando as imagens aí, e 

depois vocês me mandam as respostas. 

Carlos: eu já olhei isso aqui dezenas de vezes, nós estamos conversando aqui eu tô aqui 

indo e voltando nas imagens.  

Entrevistadora: então, deixa eu contar como é que eu fiz para chegar na população. 

Você não vai levar um equipamento para a apresentação que assusta o povo, né? Eu 



preparei um álbum de fotografias com o antes e o agora. Coloquei debaixo do braço e 

fui conversar com as pessoas que estavam na rua, perguntava se morava perto e tal... 

Tinha gente que me levava pro meio do mato: “vem cá para você ver, eu tomo conta...” 

Vocês não acreditam, é uma doideira, é muito maravilhoso! Aí que você vê crianças 

com seus sonhos, seus projetos de vida, felizes de estarem envolvidas com isso. Sabe, 

teve uma menininha que falou para mim: “eu sinto até uma alegria no meu coração 

porque eu sou responsável por isso também!”. Então, eu acho que é esta emoção que 

está transbordando, sabe? 

Carlos: se você tiver a possibilidade, vamos ver se a gente faz uma conversa lá... essa 

ideia da Juliana foi boa... A gente fazer uma conversa lá na Secretaria de Meio 

Ambiente para a gente fazer esse resgate, o que se conserva em torno desse projeto na 

sua trajetória? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante porque ela reascende 

os fundamentos, a transversalidade do projeto. 

Entrevistadora: faz a gente revisitar aquele trabalho de construção que a gente fez, e 

para trazer de volta alguma coisa que a gente possa ter esquecido, durante o caminho. 

Carlos: isso mesmo. 

Entrevistadora: Bárbaro! Então tá meus amores, meu muito obrigada a vocês! 

Carlos: Muito bacana! Meus parabéns, Andrea! Estou muito feliz e obrigado por essa 

oportunidade de te ouvir nesse negócio... muito legal! 

Entrevistadora: hoje eu vou encerrar, mas depois a gente vai se falar para ver como é 

que a gente vai desenhar isso. Pode ser por e-mail, pode ser por Skype, aí a gente vai 

trabalhando, tá bom? Vou estar com maior disponibilidade no período da noite, enfim, 

aí a gente vai se falar. A gente começa a amadurecer essas ideias de escrever o artigo e 

fazer o encontro em São José dos Campos. 

Juliana: Combinado. E eu também me disponho a ajudar lá na Secretaria, alguma 

coisa... eu estando disponível, tranquila por aqui, vamos que vamos... 


