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ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS: 
A METRÓPOLE PAULISTANA SOB A ÓTICA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
 
CARGA HORÁRIA PRESENCIAL: 132 horas 
CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 8 horas 
TOTAL: 140 horas 
 
PÚBLICO ALVO: agentes públicos da Prefeitura de São Paulo, formadores de 
opinião, de todos os níveis de escolaridade, carreiras e unidades de lotação. 
 
METODOLOGIA: palestras; aplicação de atividades dinâmicas; debates com 
mediação; apresentação de filmes; análises e estudos de casos; produção de 
conteúdo a cada uma das 33 aulas; formação de compêndio com registro de 
aulas, sugestões e recomendações ao final do curso, com o produto dos 
debates e conteúdos elaborados pelos alunos. 
 
FREQUÊNCIA: o curso possibilita ausência de 25%, uma vez que deverá aferir 
frequência mínima de 75% (ou seja, são possíveis 8 faltas em períodos de 4 
horas). 
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RELAÇÃO DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DE TRABALHO 
ALUNOS CONCLUINTES 

 
 
GRUPO 1: 
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FERNANDA LIMA DOS SANTOS (SMS) 
JOSÉ ORLANDO DA SILVA (SMSU) 
MANOEL LEANDRO DE OLIVEIRA (SMSU) 
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MAPA DAS AULAS: 
 

Tema: Palestrante: Data: Aula: Pg: 

Abertura: a atual situação do 
servidor público no Brasil 

Humberto Luís Braga Alves Mendes, 
Jorge Mattoso e Eduardo Nunes 
Cardoso 

02/10 1 7 

Reavaliação de carreiras públicas x 
necessidade de renovação de 
quadros 

Humberto Luís Braga Alves Mendes, 
Jorge Mattoso e Eduardo Nunes 
Cardoso 

04/10 2 10 

Desemprego e aumento da 
informalidade 

Humberto Luís Braga Alves Mendes 
e Eduardo Nunes Cardoso 

14/10 3 13 

Valorização da cultura produzida na 
cidade de São Paulo 

Gisela del Puerto Jardim Dantas 
Correia 

16/10 4 16 

Perspectivas globais sobre as 
políticas públicas de Direitos 
Humanos 

Rita de Cássia da Cruz Silva  21/10 5 22 

Uso da Língua Portuguesa e sua 
oficialidade no serviço público 

Euro de Barros Couto Jr 23/10 6 24 

Educação de adultos: valorização da 
Educação ao longo da vida 

Rita de Cássia da Cruz Silva 29/10 7 26 

Uso de espaço da escola para a 
comunidade 

Juliana Dimitri Barbi 31/10 8 29 

Tema livre do Grupo 1: saúde do 
servidor e doença do trabalho 

Alexandre Rodrigues, Gabriela 
Santos Pereira, Maíra Ferreira da 
Cunha, Marcelo Sidney Gonçalves, 
Michel Cyrino Ackel Bollos, Renata 
Paula Lucas e Sara Sampaio Bazilio 

01/11 9 31 

Conscientização sobre 
sustentabilidade em São Paulo: 
manutenção e investimento nos 
espaços verdes da cidade  

Mariana Moutinho Monteiro de 
Messas 

05/11 10 33 

Desmistificando o uso da tecnologia 
na carreira do servidor público  

Jaqueline Primiani Mol 06/11 11 35 

Tema livre do Grupo 2: 
acessibilidade 

Beatriz de Abreu Dallari Guerreiro, 
Celso Vitale, Kátia Regina Marques,  
Marcos Medeiros Dantas, Raquel 
Calazans da Silva e Renata Andrade 
de Melo 

13/11 12 38 

Educação intercultural (valorização 
de culturas, etnias e diversidade – 
diálogo entre os diferentes; 
material didático adequado) 

Rita de Cássia da Cruz Silva 14/11 13 40 

Intolerância religiosa Humberto Luís Braga Alves Mendes, 
Eduardo Nunes Cardoso e Jorge 
Mattoso 

18/11 14 43 
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População de rua nos centros 
urbanos 

Humberto Luís Braga Alves Mendes 22/11 15 45 

Inovação na mobilidade urbana: 
investimento em outros modais de 
transporte 

Flavia Ulian 25/11 16 46 

Doenças crônicas (obesidade, 
diabetes, pressão alta etc) 

Miriam Ribeiro de Faria Silveira 27/11 17 49 

Transparência e controle social Eduardo Nunes Cardoso 28/11 18 51 

Ocupações nos centros urbanos Humberto Luís Braga Alves Mendes 29/11 19 53 

Armar ou desarmar a população? Humberto Luís Braga Alves Mendes 02/12 20 56 

Política e ética: provocações para 
(re)pensar 

Danilo Montingelli 03/12 21 61 

Saúde mental (aumento de doenças 
psiquiátricas, prevenção do 
suicídio) 

Miriam Ribeiro de Faria Silveira 04/12 22 64 

Tema livre do Grupo 3: 
acumuladores 

Eidi Santos Cassas, Fernanda Lima 
dos Santos, Jose Orlando da Silva e 
Manoel Leandro de Oliveira 

05/12 23 67 

Destinação do lixo nas metrópoles 
brasileiras 

André Mezzalira 06/12 24 69 

Melhoria no transporte público 
para o usuário final 

Flavia Ulian 09/12 25 74 

Jornalismo de dados Marcelo Soares 10/12 26 77 

Guardiã Maria da Penha Elza Paulina de Souza  12/12 27 80 

Acessibilidade para as pessoas com 
deficiência  

Mariana Moutinho Monteiro de 
Messas 

13/12 28 83 

Gentrificação do espaço público Mariana Moutinho Monteiro de 
Messas 

16/12 29 85 

Tema livre do Grupo 4: rejeitos - 
uma história, um ofício, muitos 
deveres 

Artur Deliberali Barbosa, Bruna 
Carolina Pinto Cavalcante, Joel 
Severino dos Santos, Marcelo 
Fabiano Oliveira e Ricardo Pereira da 
Silva 

17/12 30 87 

As migrações no século XXI Rita de Cássia da Cruz Silva  18/12 31 89 

Observações, sugestões e 
recomendações dos alunos 

Humberto Luís Braga Alves Mendes 19/12 32 92 

Conclusões Humberto Luís Braga Alves Mendes, 
Jorge Mattoso, Eduardo Nunes 
Cardoso, Gisela del Puerto Jardim 
Dantas Correia, Rita de Cássia da 
Cruz Silva, Euro de Barros Couto Jr, 
Jaqueline Primiani Mol e Mariana 
Moutinho Monteiro de Messas 

20/12 33 114 
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AULA 1 (02/10/2019)  
ABERTURA: A ATUAL SITUAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO BRASIL 
Humberto Luís Braga Alves Mendes, Jorge Mattoso e Eduardo Nunes Cardoso 
 
O perfil do servidor perante a sociedade civil está, ou sempre esteve, em crise. 
Existem três visões do papel do servidor: o que de fato existe, o que a 
sociedade enxerga e o que Estado transmite. Há dúvidas sobre o futuro do 
próprio serviço público. Estamos vivendo em um período onde a cidadania está 
sendo trocada pelo consumo. Nesse contexto, o Estado não investe em 
melhorias de serviços públicos e planejamento de carreira, facilitando assim o 
desmonte do serviço público, dando espaço para a terceirização. Esta é 
entendida por muitos como modernização e solução dos problemas que o 
próprio Estado cria. Em suma, o Estado é quem envia a problemática com a 
carta na manga das soluções, resolvendo as demandas apresentadas da 
maneira que ele mesmo planeja desde o inicio.  
 
A população não tem conhecimento das condições de trabalho do servidor 
público, massacrando e deturpando o serviço público, fazendo com que seu 
papel perca o sentido. Embora haja maus servidores e o governo não 
reconheça e não forneça uma melhora das condições, até mesmo pela falta de 
um forte apelo visando o incentivo para tal, o serviço público precisa sair do 
“estado de sobrevivência” para afirmar sua existência, resgatando sua 
essência. Deve haver uma análise permanente: o servidor está agindo para o 
social? Ele tem conhecimento de sua essência (posto que, se não for essencial, 
será descartado)? Sabe exatamente o que faz e qual público atende? Entende 
como sua área de atuação atende os munícipes? A população não tem 
conhecimento de suas reais condições de trabalho e, assim, massacra o 
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servidor público por entender que ele deveria ser “excelente”, antes mesmo 
de essencial.  
 
O Estado é uma abstração. O servidor público é a materialização do Estado; é a 
porção visível, analisável dentro de um pensamento linear (cognição simples). 
O neoliberalismo é um grande supermercado onde os fornecedores, OS’s e 
OCIP’s são produtos de uma grande prateleira. Precisa ser consumido e 
rodiziado com outros produtos ou marcas. O custo público das parcerias 
consome muito mais financeiramente pela sua própria natureza precária 
(temporária), reciclável e superficial. O servidor público neste momento 
neoliberal da contemporaneidade é um bode expiatório para justificar outras 
formas de apagar a imagem do Estado. Esta aula desperta o servidor para a 
realidade, ação organizada para enfrentamento profissional.  
 
Na referida data foi explanada e discutida de forma abrangente a problemática 
enfrentada pelo servidor público. Foram abordadas temáticas que giraram em 
eixos integrados, tais como: a importância e necessidade dos serviços públicos 
para a sociedade; a importância de um servidor público competente e 
consciente de suas responsabilidades; a visão que nós, enquanto pessoas, 
temos de nós mesmos enquanto servidores públicos; a visão que as demais 
pessoas têm em relação ao serviço público e ao servidor; os fatores que estão 
influenciando para que o servidor e o serviço público estejam passando por 
uma crise de identidade e com visão distorcida quanto aos objetivos para que 
eles existem. Pudemos inferir que os participantes seguiram uma linha crítica 
alinhada na percepção de que já há vários anos foi traçado um objetivo para 
desmonte do significado e importância do serviço público ante a “maximização 
do emprego da verba pública” através da terceirização, a partir daí 
estabelecendo diversas metas para atingir este objetivo, tais como: 
desestruturação da coesão do funcionalismo da PMSP (onde se buscou 
segmentar as diversas secretarias com o pseudo objetivo de valorização 
salarial e de carreira de algumas categorias e assim minando forças e causando 
conflito entre os segmentos); falta de investimentos em estruturas, 
tecnologias, produção de treinamento,  desenvolvimento e conhecimento na 
medida necessária e de forma que estes não caminhem no desenvolvimento 
em sua plenitude; produção de um marketing onde subjetivamente busque-se, 
junto à população em geral, o desenvolvimento de uma sensação de que os 
servidores são pessoas privilegiadas ante o resto da sociedade e apesar disso 
são os responsáveis pela má qualidade na prestação dos serviços. É claro que 
ante tantas dificuldades parte dos servidores cedem ao desestímulo e 
garantem fatos pontuais que se tornam evidentes para uso e continuidade do 
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processo de desmonte. Nesse sentido, através da exploração das dificuldades 
vividas pelos servidores representantes das várias secretarias presentes neste 
curso, seus olhares e percepções, a aula proporcionou a interação dessas 
experiências, proporcionando conhecimento mais amplo das dificuldades 
enfrentadas pelo servidor e serviço público do que talvez tínhamos, 
culminando até com suposições de ações com possibilidade de contribuir para 
a mitigação da problemática.  
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AULA 2 (04/10/2019) 
REAVALIAÇÃO DE CARREIRAS PÚBLICAS X NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE 
QUADROS 
Humberto Luís Braga Alves Mendes, Jorge Mattoso e Eduardo Nunes Cardoso 
 
A necessidade da reavaliação de carreiras e a renovação dos quadros é 
permeada por um processo histórico. A maneira de gerir essa necessidade 
acompanha o desenvolvimento da sociedade; existem carreiras que não 
sobrevivem nos anos corridos. No entanto, as pessoas permanecem. Pensando 
no serviço público, onde os profissionais não podem ser desligados, se faz 
necessária a absorção e criação de cargos largos. A problemática analisada diz 
respeito ao servidor poder se desmotivar ao não cumprir sua função ou ter que 
realizar várias outras que não são sua especialidade. Muitas vezes, as novas 
funções são realizadas sem sequer haver uma capacitação e um clareza do que 
se espera como resultado final. A grande questão é como inovar o quadro de 
funcionários e melhorar a qualidade do serviço público, sem deixar de lado os 
servidores já ativos. Como integrar o novo sem excluir o velho? Entendemos 
que se faz necessário um planejamento e estruturação a longo prazo das 
carreiras públicas. No entanto, como fazer, planejar a longo prazo em uma 
sociedade na qual as profissões estão rapidamente se modificando e 
transformando a forma de trabalho? 
 
A população quer o serviço a contento, independentemente de ser executado 
por um servidor de carreira ou por um terceirizado. Um servidor, dentro das 
atribuições de sua carreira, ou desviado de função pela extinção da mesma, 
precisa saber se ele quer ser aproveitável ou essencial. A terceirização 
começou com a concepção de que certos serviços tornaram-se ineficientes, 
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promovendo requalificações. Certos cargos são “caros” para a PMSP, sendo 
aglutinados, juntamente com outros, no mesmo contexto, a uma só carreira, 
pela ineficiência e por este “custo”. Sobre o ativo, quando assume as suas 
funções, deve pensar como QUER SERVIR, se da melhor forma - visando a 
excelência - ou apenas servir pensando em se aposentar. O fator individual não 
pode ser desconsiderado, devendo o servidor reconhecer sua essência e se 
situar diante das suas escolhas e aptidões. Pensar na reavaliação é analisar 
qual é a contribuição de cada servidor no contexto da municipalidade. 
 
A terceirização segundo a interpretação das narrativas apresentadas no 
método design thinking: ela veio como modo de sacramentar a diluição e 
pulverização nas formas de trabalho vigentes na municipalidade. Utilizam 
desse expediente para justificar a terceirização. O uso de aplicativos em 
serviços na municipalidade não contempla plenamente as expectativas e 
objetivos que eram atendidos em parte ou no todo pelos servidores públicos. 
Em perspectiva, sobre os motoristas acreditam que esta categoria é enxergada 
como formatada sem vias de evolução e adequação profissional. A 
terceirização não é solução plena aos problemas atuais no serviço público e da 
metrópole paulistana. Vemos os problemas advindos do neoliberalismo: 
capital, individualismo, lucro, insensibilidade e falta de empatia. Diante do 
cenário contemporâneo, temos algumas possibilidades no meio de tantas 
realidades.  
 
O referido encontro teve como proposta a problematização e reflexão sobre a 
reavaliação não somente das carreiras públicas, mas do futuro do serviço e do 
servidor público. Em primeiro plano, se propôs observar o posicionamento dos 
alunos frente a essa problemática, e após apresentado o conteúdo histórico de 
como a gestão pública tratou o tema “evolução”. Não por unanimidade, mas 
por maioria de consenso, observou-se que a terceirização deve ocorrer em 
campos e atividades específicas. Contudo, chegou-se à conclusão de que a 
terceirização não traz em seu âmago o objetivo de busca de melhoria de 
qualidade da prestação de serviços; entende-se que determinados cargos não 
são mais “necessários”; as carreiras envelhecem e o serviço é tido como mal 
executado. Destacou-se também os impactos negativos que a terceirização dos 
serviços públicos pode trazer tanto para a instituição pública quanto para a 
sociedade brasileira. O tema torna-se muito mais importante do que se 
apresenta, visto que o histórico de reavaliação de carreira sempre foi 
implementado pela alta gestão, independentemente de estudos e 
argumentações apresentados pelos colaboradores. No tocante de toda a 
discussão, focamos na influência da comunicação, nos aspectos de como a 



 
 

EMASP - ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS - COMPÊNDIO 
 

12 

população enxerga os servidores e suas funções de forma denegrida: as 
citações se atém a prejuízo, ineficiência, burocracia e falta de 
comprometimento dos profissionais. Por outro lado, o próprio serviço público 
passa a ser questionado. Trata-se de uma guerra ideológica: “serviço público x 
serviço privado”. Vende-se a ideia que o serviço público é perdulário, como por 
exemplo as atividades desenvolvidas no Complexo do Pacaembu, Interlagos, 
Anhembi, etc. 
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AULA 3 (14/10/2019) 
DESEMPREGO E AUMENTO DA INFORMALIDADE  
Eduardo Nunes Cardoso e Humberto Luís Braga Alves Mendes 
 
Partindo da concepção da relação existente entre desemprego e informalidade 
e após a discussão inicial em grupo, entendemos que a informalidade não 
constitui uma opção na vida da população, visto que ela se apresenta como 
decorrente de fatores sociais historicamente negligenciados, tais como o 
investimento o na educação básica como condição para a formação reflexiva e 
a desvalorização da mão de obra no mercado de trabalho, com repercussão 
nas políticas públicas que serão criadas ou revistas para atender as demandas 
do trabalhador desassistido. Tendo ciência de que a mola propulsora da 
informalidade é determinada por demandas econômicas, questionamos se a 
informalidade e a precariedade das condições de trabalho não constituem um 
projeto, não apenas uma externalidade negativa, sendo coroado no momento 
atual com a queda do arcabouço legal que garantia direitos na área trabalhista. 
Nesse contexto, o desemprego, igualmente determinado pelas condições 
econômicas e pelas mudanças sociais e tecnológicas, retroalimenta a 
precariedade do trabalho. Em suma, diante do cenário exposto, cabe a dúvida 
a respeito de qual será o destino desse percurso, visto que a economia vive de 
ciclos que determinam os modos de produção na sociedade, influenciando 
diretamente no trabalho – e, por conseguinte, na criação, reformulação, 
extinção de carreiras e profissões, deixa interrogado o futuro (porém com a 
certeza que o modelo vigente tende a desaparecer). 
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O que gera desemprego? Concorrência desequilibrada; exigência discrepante 
de tarefas a serem realizadas; carga tributária alta; falta de capital de giro; má 
qualificação e má formação profissional. O que é informalidade? Não está 
dentro dos padrões da lei trabalhista e tributária. A empresa não existe 
formalmente, o emprego também não existe. Os tempos e termos estão 
mudando, desempregado é aquele que não alimenta o sistema previdenciário. 
O ocupado também não contribui, aí entra no teatro de trabalhador informal. 
A informalidade não é uma questão de escolha e sim uma questão de 
necessidade arquitetada e incentivada pelo Estado que não dá condições 
básicas para que os trabalhadores e empregadores mantenham seus empregos 
formais. O Estado não se interessa em formar cidadãos pensantes, não 
manipuláveis, que não são massa de manobra, haja vista a ilusão e 
supervalorização que se dá aos diplomas de nível superior em universidades 
que se tornam empresas de fazer dinheiro, perdendo o foco no conhecimento 
e na formação de bons profissionais. E que não garantem colocação no 
mercado de trabalho: quantos profissionais formados e não trabalhando em 
sua área existem no país? Quantos na informalidade? É necessário, 
acordarmos para não sermos engolidos pelo capitalismo e pela cultura de 
sobrevivência. É necessário investimento na educação básica, é necessário 
investimento na cultura, na família, na vida, na transmissão de valores.  
 
A temática dessa aula engloba os vários aspectos sociais para apresentar as 
controvérsias nas relações de dominância sobre o trabalhador. A luta entre 
classes sociais, a manutenção de um exército de reserva é o mantenedor da 
prática do Estado x capitalismo selvagem de exploração da mão de obra 
achatando a educação intelectual a serviço do poder do mercado. Nessa ótica, 
salientamos a inviabilidade da educação pública, a impossibilidade de 
concorrência do mercado de trabalho por pessoas à margem da sociedade 
consumista, contribuindo para a precarização dos serviços básicos, tendo como 
consequência a insustentabilidade do sistema previdenciário indo ao encontro 
dos interesses de grupos majoritários econômicos que alimentam o sistema 
privado e estatal predatório. Os cursos superiores EAD também alimentam a 
máquina capitalista para o enriquecimento de grupos tendenciosos, ligados ao 
interesse da manutenção das diferenças sociais para com o exército de reserva 
sempre disponível (uma massa de pessoas a serem exploradas e manipuladas 
politicamente). Manter o primitivismo na educação, nas relações sociais, 
manter a sociedade brasileira num patamar servil, sendo modelo moderno, 
uma colônia acessível aos diversos interesses do capital. 
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Na presente data iniciamos os debates com a reflexão sobre a pergunta: o 
desemprego aumenta a informalidade ou a informalidade impacta no 
desemprego? Foram abordadas nuances como base educacional 
desestruturada, formação de exército de reserva de mão de obra, extinção de 
profissões e surgimento de outras pelo avanço do conhecimento de tecnologia, 
objetivando que as pessoas tornem-se máquinas de produção de bens e 
serviços. Deixamos o papel do governo desaparecer junto à sociedade na sua 
eficácia e efetividade para contribuição da construção familiar e social. 
Destacam-se também os impactos que a alimentação pode trazer para a 
formação biológica cerebral das crianças, o que é prejudicial para o resto de 
suas vidas. Toda essa discussão resulta no compartilhamento de experiências 
vividas agregando dados, informações e conhecimentos. Agora basta 
transformarmos com sabedoria para modificar o status quo.  
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AULA 4 (16/10/2019) 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA PRODUZIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO 
Gisela del Puerto Jardim Dantas Correia 

 
Nome do Projeto/Objetivo: descentralização cultural. O projeto visa promover 
nas regiões periféricas da cidade o que já vem ocorrendo aos domingos na 
Avenida Paulista, usando o mesmo modelo de livres apresentações culturais, 
porém com um controle do que será apresentado (agenda), pois será realizado 
em ruas/praças dos bairros, que são bem menores. Quem será responsável? A 
ideia é que a população (Associações de Moradores), junto às subprefeituras 
locais, tocasse o projeto. A indicação das ruas, bem como o controle da 
agenda, seria de responsabilidade dos moradores. Já à Prefeitura caberia a 
segurança do local, organização do trânsito e divulgação do projeto nos meios 
oficiais de comunicação. Quando? O projeto seria realizado aos domingos, por 
ser um dia que não atrapalharia comércios locais e teria maior participação da 
população. Onde? Em ruas e praças indicadas pelos moradores. Porque? Para 
fomentar a produção local cultural, oferecendo o espaço físico (rua) como um 
grande palco. Consideramos também que muitas pessoas não conseguem ir à 
Av. Paulista ou qualquer outro centro cultural, seja pela falta de informação ou 
ate mesmo pela falta de condições em pagar um transporte para chegar ao 
local. Para quem? Para todo artista das mais diversas áreas, que possa adequar 
sua produção cultural no espaço da rua. Para toda a população local que tenha 
interesse em participar, seja ativamente, seja como público. Quanto custa? 
Custos a serem considerados: policiamento; CET; divulgação: publicidade, 
criação de banners e Flyers. 
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Uma política pública pode ser entendida como manifestação da especialidade 
ou do núcleo social, de modo que é possível existir política pública de 
educação, de saúde, de assistência social, cultural e assim por diante. A 
cientista social Celina Souza entende que “se trata da atividade estatal que 
busca sanar conflitos por meio da articulação de diferentes interesses, 
convivência e equivalência de preferências. Assim, apesar do campo dispor de 
métodos e teorias próprios, também constitui objeto analítico de outros 
ramos, inclusive os de acompanhamento e avaliação e de técnicas próprias a 
cada campo, pois comporta vários olhares. As políticas públicas específicas, 
uma vez formuladas e concebidas, desdobram-se em projetos, programas e 
planos, com bases de dados, sistemas de informação e de pesquisa próprios” 
(SOUZA, 2006). Com relação ao processo de concepção das políticas públicas, é 
necessário compreender de que forma os atores (Estado, instituições, grupos 
de interesses, partidos políticos, movimentos sociais etc.) e vetores externos 
(conjunturas econômicas, políticas, contextos sociológicos e sociais, pressões 
externas etc.) desempenham seus respectivos papéis ou influenciam o 
processo decisório que concerne aos governos. Uma política pública, portanto, 
é resultado da combinação destes diversos vetores, em conjunto com fatores 
políticos. Para as políticas públicas de cultura não é diferente: obedecem à 
mesma lógica tanto na formulação quanto na implementação. A peculiaridade 
das políticas culturais em relação às direcionadas a outros setores envolve um 
conjunto de atores que relaciona poder público, instituições civis (terceiro 
setor), organizações privadas, grupos comunitários e os contemporâneos 
coletivos, visando a satisfazer as necessidades do conjunto da população. É a 
atuação no campo simbólico, no imaginário coletivo e no estímulo às 
capacidades e criações do espírito humano que as distingue. Foi na cidade de 
São Paulo que ocorreu a primeira experiência efetiva de institucionalização da 
cultura, com a criação do Departamento de Cultura em 1935. Estavam 
previstos na regulamentação do Departamento de Cultura as vertentes do 
teatro, cinema, radio escola e discoteca pública municipal, educação e 
recreios, bibliotecas, museus, documentação histórica e social. O projeto de 
São Paulo era de humanização da cultura, rechaçando a ideia de que estava 
restrita às elites, com a missão de ampliar a fruição dos bens culturais, desde o 
“requinte dos Quartetos de Cordas até o incentivo às manifestações folclóricas, 
desde a pesquisa sociológica e etnográfica até a recreação infantil 
pedagogicamente orientada”. O processo de concepção das políticas envolvia 
diálogo com diferentes agentes, como intelectuais, empresários e 
trabalhadores. Vemos atualmente, no Estado de São Paulo, que instituições 
culturais desenvolvem individualmente políticas de aproximação do público, 
ou políticas de formação de público, e não como diretriz de uma política 
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pública instituída para esta finalidade. As ações para formação cultural estão 
associadas às pastas de cultura isoladamente às pastas de educação. É o que 
acontece também no nível federal. Não há um direcionamento claro sobre a 
participação das instituições formais escolares neste processo de aproximação 
entre as políticas públicas de educação e as de cultura. O movimento dos 
direitos culturais reconhecidos com a Conferência da UNESCO de 1970 marcou 
época quanto à compreensão das políticas públicas que se ocupavam das 
temáticas culturais e alicerçavam a definição das diretrizes de atuação do 
governo federal. Os direitos culturais não estão definidos em nenhum 
instrumento legal. Decorrem da compreensão sobre os direitos humanos; 
estes, por sua vez, estabelecidos nos Pactos e Convenções Internacionais, que 
preveem sua obrigatoriedade em relação aos Estados signatários. Portanto, o 
direito à cultura pode ser entendido como o direito de criar, preservar, 
desenvolver e ter acesso a seus bens. O direito de participar da vida cultural é 
a dimensão mais notável dos direitos culturais e reflete cidadania, liberdade e 
protagonismo social. Participar da vida cultural implica, necessariamente, uma 
infraestrutura pública que promova a participação popular para, 
minimamente: a) garantir o acesso financeiro a espetáculos, teatro, cinema, 
museus etc.; b) expandir o acesso também por meios da tecnologia da 
informação; c) eliminar barreiras de comunicação e promover acessibilidade 
física a portadores de deficiência; d) proteger a diversidade cultural, fomentar 
e subsidiar atividades culturais, garantindo estruturas e meios, especialmente 
à produção artística oriunda de territórios mais desprovidos de estrutura; e) 
criar condições favoráveis para o desenvolvimento, expressão, preservação e 
promoção das identidades, línguas, tradições e costumes, reconhecendo a 
diversidade como fator preponderante. A atuação do Estado também tem um 
fundamento jurídico, que o obriga a realizar ações no sentido de promover os 
direitos culturais, conectados ao processo histórico de reconhecimento da 
dimensão cultural das necessidades e da existência humana. Este marco se 
registra na Declaração Universal de Direitos da Organização das Nações Unidas 
de 1966, em que se prevê que “todos têm o direito de participar da vida 
cultural, de sua própria vida cultural e da vida cultural de todos”. 
Resumidamente, o direito à cultura consiste no direito de preservar, 
desenvolver e ter acesso a seus bens. Tal afirmação está em conformidade com 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional para os 
Direitos Culturais e Econômicos e pode-se entender que aí estão 
contemplados, como fundamento jurídico, os direitos de produzir e o de fruir. 
Proposta do Grupo: Quando se pensa em política pública para a cultura na 
Cidade de São Paulo, deve-se refletir sobre o conceito de cultura. Que cultura 
queremos enquanto cidadãos da metrópole? A cultura é um conceito amplo, 



 
 

EMASP - ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS - COMPÊNDIO 
 

19 

complexo que interage com várias linguagens e áreas do conhecimento. Uma 
política pública referente à cultura deve transitar entre o erudito e o popular, 
ou seja, todos os saberes são importantes. Dentro da atuação governamental 
conjunta, deve ter papel de destaque o poder público municipal, uma vez que 
esta esfera de governo é a mais próxima da realidade individual, ou seja, a que 
tem maior possibilidade e meios de identificar as diferentes formas de 
manifestações culturais no âmbito particular mais específico. Nessa esteira, 
importante salientar que as propostas para as atividades deverão seguir 
diretrizes normativas, envolvendo avaliações posteriores. Modelos de 
desenvolvimento e análise de indicadores de desempenho, por exemplo, 
podem ser consultados em diversos manuais governamentais e nos Tribunais 
de Contas, mas não é suficiente para avaliar o sucesso de um programa. Outros 
atores, ou mesmo a utilização do modelo de gestão por meio de organizações 
sociais-OS’s deve ser um mecanismo de consecução dos objetivos e possibilitar 
as análises de eficácia, eficiência e efetividade de quaisquer políticas públicas, 
em especial às relativas aos processos de desenvolvimento cultural e de 
interação social. Nesse contexto, as políticas públicas para a cultura na cidade 
passam pela interface com outras Secretarias, iniciando, por exemplo, com as 
Secretarias do Verde e de Educação. Existe a necessidade de articular na 
cidade políticas integrativas com orçamentos construídos de forma inter-
secretarial, pois assim poderemos trabalhar na cidade, além dos espaços 
próprios da cultura como museus, teatros, bibliotecas e partirmos para 
expandir, alcançando outros espaços também públicos, como os parques. 
Lembrando, uma Política Pública para a cultura deve fomentar as várias 
culturas, deve ouvi-las, entendê-las; a cultura dos refugiados, dos imigrantes, a 
cultura de todas as etnias que vivem nessa cidade e, principalmente, incentivar 
o combate à exclusão social. Por último, é muito sadio que as políticas públicas 
ligadas à cultura tenham diretrizes para estabelecer parcerias, através de 
projetos de pesquisa, resgatando assim as culturas passadas e aprofundando 
as culturas recentes. Referências: RUBIM, Antonio Albino Canelas. Cultura e 
Políticas Culturais. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011; SOUZA E SILVA, 
Liliana. Indicadores para políticas culturais de proximidade: o caso Prêmio 
Cultura Viva. Tese (doutorado em Ciência da Informação). Escola de 
Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007; LIMA, 
Luciana Piazzon Barbosa de, ORTELLADO, Pablo e SOUZA Valmir de, “O que são 
as políticas culturais? Uma revisão crítica das modalidades de atuação do 
Estado no campo da cultura”. Anais do IV Seminário Internacional – Políticas 
Culturais. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2013; Revista 
Observatório Itaú Cultural / OIC – n. 11 (jan/abr.2011). São Paulo: Itaú Cultural; 
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e Democracia na Constituição 
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Federal de1988. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004; SOUZA, Celina. Políticas 
Públicas: uma revisão da literatura. IN Sociologias nº 16. Junho/dezembro 
2006, p. 20-45; REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 2’ edição, São 
Paulo: José Bushatsky - editor, 1974; BONFIM, Eduardo. Políticas públicas 
culturais. Revista Princípios EDIÇÃO 70, AGO/SET/OUT, 2003, PÁGINAS 78, 79. 
 
Proposta de Projeto de Lei: cultura para todos. Objetivo Geral: disseminar as 
ações culturais em todos os equipamentos públicos da Prefeitura de São Paulo, 
para alcançar a todos os cidadãos desta cidade. Objetivos específicos: fazer 
conhecer os equipamentos públicos que realizam atividades culturais e 
democratizar a frequência nesses espaços; incentivar o uso das unidades 
através de decreto intersecretarial via ações integradas de divulgação com a 
pasta da cultura; publicizar os espaços culturais através de empresa de 
publicidade e propaganda, selecionada em chamamento público, em todos os 
equipamentos públicos, que oferecem serviços à população; criar comitês 
territoriais de monitoramento dos resultados da implementação de divulgação 
da cultura na cidade de São Paulo. Recursos: através de termo de cooperação 
com a empresa vencedora do edital, com isenção de 2% nos impostos. Essa 
isenção poderá se estender às empresas privadas que aderirem à divulgação 
através de folders, veiculação em imprensa e distribuição de panfletos nos 
vários espaços públicos. Justificativa: compreendendo a cidade de São Paulo 
como um universo de diversidades e possibilidades, se faz necessário repensar 
políticas públicas de incentivo à cultura, que alcance todos os públicos, 
apresentando e divulgando os espaços já existentes, através de novas 
ferramentas de divulgação para a população paulistana. Sabe-se que nessa 
megalópole existem diversos espaços culturais que infelizmente não são 
ocupados por grande parte da sociedade, ora por falta de informação, ora por 
falta de interesse, ora por desconhecimento. Pensando em cultura como 
expressão de transformação do sujeito, através da música, teatro, cinema e 
tantas outras demonstrações culturais, o estado tem como responsabilidade 
renovar suas ações para levar ao encontro da população a forma de acesso à 
cultura: como lazer, desenvolvimento de suas inteligências e estímulo a 
frequência nessas atividades. Público-alvo: todo cidadão que resida ou visite a 
cidade de São Paulo. 
 
Projeto: música na Comunidade. Início: janeiro de 2020. Término: agosto de 
2020. Objetivos gerais: disponibilização de músicas em estilos variados em 
todas as regiões, sem custo para a população da cidade de São Paulo. 
Objetivos específicos: possibilitar acesso à diversidade de estilos musicais, 
explorando aqueles estilos menos favorecidos comercialmente pela mídia, 
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ampliando o acesso à diversidade cultural pela camada populacional de menor 
poder aquisitivo. Justificativa: proporcionar estímulos para o gosto musical 
diversificado, especialmente para os estilos menos favorecidos 
comercialmente em prol da manutenção e do enriquecimento cultural; 
contribuir para o desenvolvimento de inteligências múltiplas através da 
variedade de estilos musicais; proporcionar uma alternativa de ocupação 
saudável para jovens e adolescentes; estimular a descoberta de novos talentos 
na comunidade; incentivar a profissionalização no ensino da música; promover 
a inclusão, responsabilidade social e valorização da vida. Metas: contratação 
remunerada ou não de grupos musicais ou instrumentistas solos das mais 
variadas modalidades; abertura de inscrições para grupos ou músicos 
amadores que após avaliação por grupo técnico da PMSP quanto às 
competências e trabalho a ser apresentado poderá ser validada a participação; 
estabelecer os próprios municipais e horários de cada evento. Resultados: 
diminuição dos índices de depredação do patrimônio público; diminuição dos 
índices de violência à vida; proporcionar uma cidade mais inclusiva, buscando 
igualdade de acesso cultural em todas as regiões. Custo: disponibilização 
máxima de 100 mil reais em verbas públicas para pagamento de artistas e 
equipamentos a serem utilizados. A oferta de shows, equipamentos de som e 
da escolha do grupo musical ou músico solo dependerá do processo de 
negociação que poderá ser em: doação de tempo do artista; doação ou 
empréstimo de equipamentos, disponibilização de verbas ou patrocínios da 
iniciativa privada. 
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AULA 5 (21/10/2019) 
PERSPECTIVAS GLOBAIS SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS 
HUMANOS 
Rita de Cássia da Cruz Silva 

 
Na discussão, percebemos que conceituar os direitos humanos é mais 
complexo do que imaginávamos. Observa-se que o conceito fica preso ao 
senso comum e não assume sua verdadeira forma. A realidade, porém, é que o 
conceito de “direitos humanos” não engloba somente um grupo, mas todo o 
ser humano. É preciso que sejamos conscientes sobre sua importância e 
relevância, para que possamos cobrar nossos direitos. Salientamos a 
importância do indivíduo se reconhecer como um ser de direito e não um mero 
portador. Enquanto ser humano, seu direito é inalienável. Ao longo da história, 
a construção dos direitos humanos enfrentou muitas dificuldades e, 
atualmente, apesar de “aparentarem-se” menores, as dificuldades ainda estão 
presentes. Faz-se necessário que haja uma união entre o Estado e a sociedade 
civil para que seja fortalecido o real sentido dos direitos humanos, efetuando-o 
assim na sociedade.  
 
O principal desafio dos direitos humanos hoje é a pessoa reconhecer seus 
direitos, onde a educação torna-se primordial desde cedo, justamente para o 
conhecimento e afirmação desses direitos no seu cotidiano. Educação e 
Direitos Humanos é uma relação indissociável para que haja igualdade entre as 
pessoas, garantindo a dignidade e a justiça. As pessoas precisam ser educadas 
para se sentirem responsáveis, com direitos e deveres. Como uma matéria 
obrigatória, a disciplina Direitos Humanos colaboraria para o conhecimento e 
fortalecimento do respeito a esses direitos. Toda a prática educativa deve 
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aplicar introdução aos Direitos Humanos, para a manutenção da sociedade, 
com pensamentos e práticas conjuntas visando o respeito mútuo.  
 
Quais são os principais desafios na sociedade, hoje, quanto aos direitos 
humanos e como superar esses desafios? Direito fundamental ao ser humano 
é ter acesso a todas as possibilidades de qualidade de vida com dignidade. A 
disparidade no acesso entre as camadas sociais acirra o ódio e a vingança, no 
julgamento uns dos outros e não se considera a raiz do problema. O principal 
desafio, no que percebemos nas falas em sala de aula, é desmistificar a 
interpretação de que direitos humanos favorecem a grupos e não como direito 
universal. Para superar o desafio que este grupo aponta, é necessário construir 
uma política que dissemine os entendimentos de direitos humanos, no aspecto 
coletivo, na convivência e deveres de cada um. 
 
Direitos Humanos não se restringe a defender direito de “bandidos”. Há um 
leque muito grande de direitos e deveres e muitas fases. Um discurso de ódio 
que procura conduzir a massa. Quem são os responsáveis pelo discurso de 
ódio? O meio de comunicação tem muita importância e participação 
consciente, nesse contexto é importante buscar ações nos grupos de direitos 
humanos dos conceitos estabelecidos frente a ações disseminadas para que o 
povo aceire essas questões. Uma ação pontual seria tratar do assunto nas salas 
de aula, esclarecendo e quebrando o discurso agressivo para que não vire um 
embate, esclarecendo como se comportar como cidadão, com ações dentro da 
própria família e cotidiano. Com isso, nos responsabilizamos pelas referências 
que escolhemos e nos reconhecemos como cidadãos com deveres.  
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AULA 6 (23/10/2019) 
USO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SUA OFICIALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 
Euro de Barros Couto Jr. 

 
O uso da linguagem expressa ou deixa claro o ambiente ao qual está inserido o 
ser. Entre o discutido em aula, destacamos a problemática em fazer-se 
entender o que está sendo transmitido. A comunicação é algo básico do ser 
humano, o que não quer dizer que é uma habilidade simples. Ela é completa e 
expressa nossos conceitos e preconceitos. Faz-se necessária a adaptação da 
linguagem ao contexto, como condição para a efetiva transmissão da ideia, 
permitindo um retorno por parte do interlocutor. No contexto do serviço 
público não é diferente. É preciso que a linguagem oficial adapte sua estrutura 
de forma a acompanhar a realidade para a qual ela se dirige. 
 
Aplicando a eficiência na transmissão da informação, o servidor promove a 
compreensão de sua mensagem. É primordial que aplique a escuta ativa em 
seu cotidiano, bem como atentar-se à leitura para sua melhor decodificação. 
Deve ainda priorizar a facilidade na comunicação, justamente para que o 
entendimento de quem recebe a informação produza êxito na execução do 
que se pretende. Havendo necessidade, é preciso que reestruture seu intento, 
tornando a mensagem mais clara e precisa. Muitas pessoas sabem ler, mas não 
compreendem o que leem. Outras escrevem com tantos erros de ortografia e 
gramática como se tivessem passado um processo inadequado de 
alfabetização. Daí a importância da melhora gradativa para a clareza de ambas 
as partes. 
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A dificuldade em estabelecer um consenso no conteúdo escrito e oral 
apresentado pelos usuários através das secretarias pode ser repensada. Dadas 
as características das regiões, a multiculturalidade, condições sociais e 
educacionais, não se pode esquecer do problema crônico de alfabetização e 
analfabetismo funcional de grande parcela da população. Os ajustes nas falas 
(narrativas) e os ajustes na redação (escrita) podem ser alcançados 
mutuamente. O caráter dos textos oficiais na municipalidade não pode ser 
modificado a ponto de ser reduzido a uma redação mediana, perdendo sua 
própria natureza. Toda essa nossa problemática é reflexo de um país com 
sérios problemas educacionais que se refletem no cotidiano social em que 
vivemos. 
 
Na introdução da aula foi explanado sobre ESCUTAR-FALAR, LEITURA-ESCRITA 
e a NORMA CULTA, que é o conjunto de regras e padrões linguísticos. Para se 
comunicar em outras línguas, é necessário transmitir e entender as ideias. 
Temos aproximadamente 60.000 dialetos e línguas; logo, mais ou menos 
60.000 culturas pelo mundo, que não têm nada de oficial. A oficialidade vem 
depois, é secundária. É uma obediência à norma culta. As linguagens são 
sempre naturais, adotadas pelos grupos e as pessoas entendem; nascem 
dentro dos grupos culturais mas podem dizer coisas diferentes. Discutimos em 
grupo a problemática de conseguir atingir diversos públicos onde são 
necessárias diferentes linguagens para que haja o entendimento da 
informação e a mensagem chegue de forma clara para aquele determinado 
público. Outro problema discutido foi como renovar a linguagem? Onde se 
acha o meio termo? No caso da PMSP, não temos renovação de quadros e a 
linguagem acaba não sendo renovada, ocasionando falta de entendimento das 
gerações atuais. A linguagem técnica, por sua vez, acaba trazendo uma 
hierarquia social e às vezes pode ser proposital em algumas carreiras. A 
solução para um melhor entendimento dos textos pode melhorar estruturando 
esse texto. O comunicador deve mudar a sua forma de expressa as ideias de 
acordo com o público a ser atingido, visto que o importante é o entendimento 
do assunto a ser transmitido. Deduções levam a erros. É preciso entender. 
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AULA 7 (29/10/2019) 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA 
Rita de Cássia da Cruz Silva  

 
A educação de jovens e adultos (EJA) apresenta múltiplas dificuldades em 
função da diversidade do seu público alvo. A EJA busca reparar a lacuna 
deixada na formação educacional dos grupos que foram excluídos dessa e de 
outras formas de políticas públicas. Os principais entraves elencados na 
discussão estão ligados a questões gerenciais, formação docente específica e à 
complexidade do público alvo em si. As escolas não estão fisicamente 
preparadas, muitas vezes não têm merenda, funcionários suficientes ou 
manutenção em dia. Os professores não dominam a andragogia, os materiais 
didáticos não são preparados para adultos e os professores precisam adaptar. 
Além disso, existe uma deficiência em outras áreas de políticas públicas, o que 
impacta diretamente no cotidiano e nos resultados da EJA. Políticas de saúde 
pública, geração e distribuição de renda, assistência social, segurança pública, 
lazer etc, formam uma visão global do cidadão e de um enfrentamento da 
situação de exclusão social.  
 
A educação de jovens e adultos é um grande desafio, pois engloba não só o 
ensino como a desmistificação de valores, maturidade. Não existe 
obrigatoriedade, ou seja: vai quem quer ir, o desafio é se manter e concluir o 
ensino. Conforme aprendemos, existe uma “campanha política” de troca de 
investimentos para um país onde há o mínimo possível de analfabetismo. O 
problema é que não há preocupação na qualidade deste ensino. É necessário 
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entender a realidade e dificuldades da população em relação aos estudos: por 
que existe? Para qual público? É necessário investir na formação dos 
professores de EJA para que saibam lidar com essas dificuldades e ter a 
postura ideal na sala de aula. Formação direcionada para esse público que já 
tem experiência de vida, crenças definidas, família para criar e/ou sustentar, 
entre outras questões. Existem outras ramificações do EJA, como o CIEJA, que 
oferece outros horários de aula: além do período noturno, oferece oficinas em 
prédios próprios, mas isso não é o suficiente para a demanda. É necessário 
rever todo o planejamento dos EJAS para que vá de encontro às necessidades 
da população, suprindo-as e que também alcance a realidade de cada um, 
motivando os alunos a começarem, permanecerem e concluírem os estudos. 
 
EJA: o problema é nosso? Sim! E a solução também! Diante da questão 
apresentada no estudo de hoje, apresentamos como solução as seguintes 
ações: uma formação específica para os profissionais nas áreas de atuação, 
que contemplasse a andragogia; parceria com instituições iducacionais 
privadas para a absorção do público dos 15 aos 35 anos, com vistas à 
continuidade na formação acadêmica; uma ampla divulgação positiva nas 
mídias de situações que fomentassem a parceria social, visando à valorização 
da educação/ensino a este público. 
 
Começamos a aula falando sobre o EJA (Educação de Jovens e Adultos) que é 
uma modalidade de ensino destinada a jovens e adultos. A educação é 
fundamental para se exercer a plena cidadania. Independente de serem jovens 
ou adultos, as pessoas têm direitos à educação e o público-alvo são pessoas 
que vivem nas periferias, pobres e com condição de exclusão socioeconômica, 
cultural e educacional, ou que nem chegaram a se alfabetizar. Também 
abrange alunos que tiveram problemas disciplinares, o que acaba causando 
vários conflitos entre esses públicos. Há também uma grande diversidade de 
gênero, raça, faixa etária, orientação sexual, religião/credo e percursos de vida. 
Nas especificidades do sujeito do EJA encontram-se diversas condições: 
condição de não crianças, problemas com materiais escolares que são voltados 
para crianças; condição de excluído da escola; alunos trabalhadores, maioria 
está nessa condição; condição de membros de determinados grupos culturais. 
Tratamos um pouco sobre o histórico da educação no Brasil na época da 
colônia, que tinha uma educação popular restrita à catequese. Na Primeira 
República, a educação começa a adquirir valor simbólico, distinguindo a elite 
das outras camadas. Na década de 30 a educação de jovens e adultos ganha 
lugar no Brasil, devido à necessidade de mão de obra. Devido à modernização 
da sociedade, em 1950, começam as campanhas de alfabetização de adultos. 
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Nos anos 60 surge o Movimento de Cultura Popular - MCP do Recife que 
acreditava que toda pessoa é capaz de criar e produzir. Surgiu nessa época o 
método Paulo Freire com o compromisso de transformar essas pessoas e seu 
papel na sociedade. Em 1970 surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização - 
MOBRAL, que visava acabar com o analfabetismo em 10 anos, tentando 
desarticular os movimentos existentes. Posteriormente, foram instituídos os 
centros de supletivo. Diversas transformações ocorreram na década de 80 com 
o fim dos governos militares; o EJA conquistou avanços como ensino 
obrigatório e gratuito para pessoas que não tiveram acesso na idade própria. 
Na década de 90 essas ações passaram a ser responsabilidade de estados e 
municípios. Em 2003 o EJA voltou a ser novamente prioridade para o governo 
devido ao foco na alfabetização. Tratamos sobre a Legislação Nacional sobre a 
Educação de Jovens e Adultos e o Plano Nacional de Educação que ainda está 
válido, instituído pela Lei 13.005, válido até 2024 (10 anos). Os princípios do 
EJA são da equidade, diferença e proporcionalidade. As funções do EJA são: 
reparadora, equalizadora e qualificadora. Na agenda institucional fala-se em 
aprendizagem ao longo da vida e esse é um conceito que está sendo discutido. 
O termo “educação e aprendizagem ao longo da vida” foi inserido em 2018. O 
direito à educação não é só alfabetização e sim um aprendizado e direito de 
aprender e ampliar seus conhecimentos ao longo da vida, sendo papel de toda 
sociedade a educação continuada (novas tecnologias, línguas, etc). Debatemos 
sobre o motivo pelo qual as pessoas que cursam o EJA continuam no mesmo 
emprego mesmo com um nível maior de estudo, chegando ao consenso de que 
o fracasso não é individual e sim da sociedade. Referente às políticas de EJA, 
são políticas de governo suscetíveis à descontinuidade da política 
administrativa. Há muitos problemas e desafios da EJA como: formação dos 
professores, necessidades de formação específica, os alunos que não dão 
continuidade nos estudos, etc. Terminamos a manhã nos dividindo em grupos 
para discutir esses problemas enfrentados por alunos e professores na busca 
por algumas ideias e soluções de melhorias no EJA, tal como inclusão de 
programas esportivos e culturais na perspectiva de intergeração das pessoas. 
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AULA 8 (31/10/2019) 
USO DE ESPAÇO DA ESCOLA PARA A COMUNIDADE 
Juliana Dimitri Barbi 

 
Depositamos muito na conta da educação formal e da escola, quando na 
verdade a educação deve ser construída de forma conjunta, não apenas do 
núcleo familiar ou professores, todas as políticas sociais devem estar 
envolvidas. É de suma importância a comunidade estar inserida nos projetos 
desenvolvidos na escola, tendo participação desde o planejamento até a 
conclusão. Todos os resultados devem ser compartilhados, para que sejam 
reavaliados e ganhem força com as pessoas envolvidas. Só a partir desse 
envolvimento as pessoas se apropriam da escola e assim podem defendê-la e 
acreditar em seu potencial de formação. Enquanto servidores públicos, temos 
que nos conscientizar que todas as políticas públicas estão interligadas. Dessa 
forma, o desafio é ultrapassar as barreiras setoriais e integrar as ações em prol 
do mesmo objetivo: assistir a sociedade. 
 
A escola, sendo um recorte da sociedade, deve entender a realidade de cada 
criança e sua estrutura familiar. Em um território escolar disponível a ajudá-la, 
o educando tem mais possibilidades de escolhas e diálogo. Não existe 
educação sem colaboração da família e da sociedade e nem sem a 
interdependência positiva de outros órgãos. A falta de planejamento pode até 
gerar o improviso; entretanto, descaracteriza a necessária articulação, 
impossibilitando a produção, momento em que devemos interligar nossas 
ações. Sozinho, o servidor não comtempla o êxito de um bom serviço prestado. 
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Devemos reconhecer a importância da intersetorialidade. A escola precisa 
oportunizar o desenvolvimento das relações humanas com projetos sociais que 
comtemplem toda a comunidade escolar, com vistas à construção de um 
mundo melhor. A essência deve permanecer no contexto escolar para, quando 
repassada ao aluno, caracterizar-se como prioridade.  
 
O que ficou claro em todo o nosso encontro é a urgente ação em rede de todos 
os entes da municipalidade. Urge despendermos da postura de reclamação e 
de transferência do problema para a escola. A gestão uma vez interligada 
proporcionará uma ação assertiva que se preocupa muito mais com o processo 
do que com os resultados. A interação de todos conduzirá ao respeito dos 
papeis sociais, bem como a figura de autoridade tão necessária para a 
construção de um ser consciente dos seus direitos e deveres.  
 
Começamos falando sobre a educação integral e suas dimensões (intelectual, 
social, corporal, afetiva e cultural). O porquê dos problemas na escola não 
serem vistos preventivamente, apenas quando já estão acontecendo. Há vários 
fatores que levam a isso, como a descontinuidade familiar. No caso de São 
Paulo, por ser uma cidade grande, os problemas são multiplicados. Discutimos 
sobre a nossa participação como cidadãos na sociedade: a contribuição de 
cada um e o que isso gera no dia a dia. Qual a nossa responsabilidade perante 
os problemas? A escola sozinha não resolve todos os problemas, não há uma 
estrutura familiar “tradicional” hoje em dia e muitas famílias não têm estrutura 
alguma. Essas crianças não são só da escola, mas sim da saúde, da segurança e 
de todo o sistema, pois a escola também tem problemas. É necessário um 
trabalho interligado, que precisa ser integrado também com a família, que é a 
primeira influência na vida dos alunos, desenvolvendo o sentimento de 
pertencimento e clarificando que a responsabilidade é de toda a comunidade e 
não só do poder público. 
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AULA 9 (01/11/2019) 
TEMA LIVRE DO GRUPO 1: SAÚDE DO SERVIDOR E DOENÇA DO TRABALHO 
Alexandre Rodrigues, Gabriela Santos Pereira, Maíra Ferreira Da Cunha, Marcelo Sidney 
Gonçalves, Michel Cyrino Ackel Bollos, Renata Paula Lucas e Sara Sampaio Bazilio 

 
A influência do ambiente de trabalho na saúde dos trabalhadores. 
Levantamento estatístico das principais doenças motivadas por questões 
físicas e psíquicas decorrentes das condições de trabalho. Foram apresentados 
os diferentes painéis sobre condições e organização de trabalho em áreas 
distintas dentro do funcionalismo público. Demonstração de aplicação prática 
de ginástica laboral e preventiva possível de ser aplicada em diferentes 
ambientes e rotinas distintas. Concluiu-se que, apesar das condições quase 
sempre adversas das condições de trabalho nos diferentes setores, existe a 
preocupação com a saúde dos servidores e a possibilidade da adoção de 
medidas preventivas ao adoecimento. 
 
Proposta: criar a obrigatoriedade de programa de ginástica laboral em todas as 
secretarias e órgãos, destinando período semanal para tal. Fiscalização MP 
para que os recursos materiais e financeiros sejam distribuídos 
equitativamente da gestão ao operacional. Contratos de prestação de serviços 
por terceiros, melhor elaborados para que haja a manutenção e pronta 
reposição de equipamentos e materiais danificados. Promover mais debates 
conscientizadores com efetivo de servidores municipais. 
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Iniciaram as atividades se apresentando e propondo uma ginástica laboral 
destacando subjetivamente a importância desta atividade para o bem estar 
físico e psicológico, além da interação entre turmas. Foram destacadas 
também diversas doenças a que somos acometidos pelo excesso de carga de 
trabalho com esforços físicos e mentais. O referido trabalho contou com 
apresentação de índices que dão base à necessidade de desenvolvimento de 
políticas públicas mais sensíveis e de forma mais efetiva à prevenção. O tema 
contribuiu também para o despertar de um comportamento individual voltado 
à prevenção da saúde. Houve manifestação por parte dos alunos quanto à 
preocupação do serviço público dispor de melhores equipamentos e bens 
materiais para melhor desenvolvimento do trabalho. 
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AULA 10 (05/11/2019) 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE EM SÃO PAULO: 
MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NOS ESPAÇOS VERDES DA CIDADE  
Mariana Moutinho Monteiro de Messas 

 
A ideia de sustentabilidade representa um luxo no entendimento do público. 
Na verdade, é uma necessidade básica, pois trabalha com bases de 
desenvolvimento social, econômico e ambiental em equilíbrio e harmonia. 
Apesar de existir zoneamento e políticas de espaço verde, na prática pouco 
acontece. O espaço verde não é só um espaço verde (pela cromatização da 
área): é um espaço que traz acesso democrático, cria um ambiente de 
segurança pública, influi na qualidade de vida e, portanto, na saúde pública. 
Dessa forma, as políticas para o meio ambiente devem ser desenvolvidas de 
maneira holística, em comunhão com as outras políticas públicas, como 
educação, saúde, segurança, cidadania etc. O investimento na política do meio 
ambiente deve prever a contribuição da iniciativa privada e do restante da 
organização civil, como meio de garantir o direito do desenvolvimento 
sustentável de fato.  
 
Sustentabilidade requer equilíbrio entre o suportável, o equitável e o viável, 
principalmente porque é preciso áreas verdes, assim como é preciso habitação. 
Sendo assim, o interesse social precisa estar sintonizado com o interesse 
ambiental. Para que tenhamos o êxito da sustentabilidade visando gerações 
futuras, devemos repensar algumas relações, como: descarte de resíduos e 
onde estão sendo acomodados, desmatamento e consciência, produção e 
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exploração, acessibilidade e uso eficiente dos recursos naturais, capitalismo e 
necessidade do consumismo, ações e parcerias. Devemos repensar também 
nossas atitudes no que tange a modelos de costumes, observando nossos 
hábitos para verificação do que podemos melhorar para alcançar esse objetivo. 
Políticas públicas para um melhor sistema sustentável precisam ser priorizadas, 
com o barateamento de captação de energia, aplicação de tecnologia para 
fiscalização e manutenção de espaços adequados para tratamento dos 
materiais coletados e um estudo do índice populacional por subprefeituras 
para uma mobilização de questões ambientais para uma área mais sustentável.  
 
Percebemos de forma clara e objetiva que a proposta de estabelecimento de 
uma mentalidade de sustentabilidade é por demais necessária. A disseminação 
de uma cultura em que o tripé da sustentabilidade seja difundido deve estar 
contemplada nas políticas de ações públicas e privadas. O conhecimento, 
implantação e perseguição das metas 20/30 deve ser algo a ser observado nos 
mais diversos segmentos sociais. Criaremos então com as posturas acima uma 
mentalidade sustentável, visando à construção de um legado social sustentável 
para o mundo que deixaremos. 
 
Na exposição de hoje tivemos a apresentação dos benefícios das áreas verdes 
na cidade, a diferença dos ambientes e qualidade de vida das pessoas, 
proporcionando melhoras na qualidade do ar, conforto térmico, presença de 
animais como pássaros, insetos polinizadores, etc. Outro ponto abordado foi a 
produção sustentável, seu conceito, sua importância em preocuparmos-nos 
com o meio ambiente, o ser humano no processo de produção, como 
consumidor e o contato deste com os resíduos gerados, bem como a 
possibilidade da implantação dos 4R (Reciclagem, Reaproveitamento, Redução 
e Repensar), hábitos de consumo. Mais que o lucro de qualquer produção, é a 
valorização dos cidadãos envolvidos direta ou indiretamente com o processo 
produtivo. 
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AULA 11 (06/11/2019) 
DESMISTIFICANDO O USO DA TECNOLOGIA NA CARREIRA DO SERVIDOR 
PÚBLICO  
Jaqueline Primiani Mol 

 
As tecnologias têm evoluído muito rapidamente nos últimos anos. O serviço 
público, por vezes, não acompanha as mudanças. Não só pela velocidade: são 
várias as dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho público que 
barram a modernização e o uso de ferramentas tecnológicas: equipamentos 
desatualizados, falta de materiais, pouca manutenção, servidores 
desinteressados, falta de estímulo de aprendizado etc. As bandeiras são 
muitas; no entanto, é preciso avançar. A natureza do serviço público demanda 
uma linguagem unificada e integrada. Portanto, é necessário que o sistema de 
informação cubra tanto o todo como as especificidades das unidades, o que 
não acontece na realidade atual. Apesar de já ter evoluído muito, o sistema de 
informação usado no município ainda é carente de inovação e investimento. A 
tecnologia, além de otimizar tempo nas atividades exercidas, também será 
economia de recursos. Dessa forma, ela não é antagônica da burocracia, pelo 
contrário: é elemento fundamental para a melhoria dos processos 
burocráticos. Para que haja melhorias, se faz necessário que a modernização 
seja planejada e efetivamente aplicada. O envolvimento de toda a equipe, do 
gestor ao servidor na ponta do processo, é de suma importância para que os 
resultados sejam alcançados.  
 
Há uma carência no suporte tecnológico da PMSP que atrapalha o 
desenvolvimento do servidor em seu dia a dia, mas também há servidores 
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resistentes às mudanças, descrentes e pessimistas, bem como servidores 
dispostos em ajudar. Este servidor precisa do incentivo de sua chefia para 
conhecimento e aprimoramento, para até mesmo ser um multiplicador, 
principalmente em cursos de capacitação tecnológica. Servidores com 
deficiência nessa área sentem necessidade de saber para trabalhar, 
necessidade esta que pode ser suprida através de parceiras da unidade do 
servidor com sindicatos (já que este precisa ser produtivo para ter adeptos); do 
auxílio de colegas que estejam mais ambientados na área tecnológica, visando 
um melhor aproveitamento dos recursos propostos; da solidariedade entre 
colegas na formação contínua e mutua; do incentivo do gestor ao servidor 
fazer cursos on-line; do compartilhamento de saberes entre um colega que fez 
um curso com os demais. O impacto na carreira do servidor é positivo, 
possibilitando, ao menos, que ele se torne um multiplicador. No que tange à 
tecnologia ser inimiga da burocracia, depende se ela vai facilitar ou não o 
processo, afinal deve ser eficiente para propiciar resultados facilitadores.  
 
Proporcionar aos ambientes organizacionais a disseminação da ideia de que a 
tecnologia é uma aliada; pesquisar as características dos colaboradores e trazê-
los para serem trabalhados em suas barreiras; desmistificar e provocar o uso 
da tecnologia na prestação do serviço. O que propomos como solução: as 
escolas de governo promoverem cursos de formação de multiplicadores; as 
unidades de trabalho serem extensão da sala de aula do curso ministrado; 
responsabilização dos colaboradores positivos no sentido de cargos e 
gratificações; responsabilização dos colaboradores negativos com destinação 
para outras unidades ou avaliação de capacidade laborativa. 
 
Considerando a evolução tecnológica e sua importância, necessidade e 
facilidades para atendimento das necessidades humanas em toda sua 
existência psicológica, física, emocional e intelectual. Atualmente não há como 
as pessoas manterem-se “analfabetas” ou “leigas” com relação ao uso e 
aplicação das novas tecnologias, principalmente aos aplicativos convencionais 
ou recursos mais acessíveis, como: pacotes de edição de textos, apresentação 
de slides, aplicativos de redes sociais, bem como hardwares, computadores 
pessoais, tablets e celulares. Muitas pessoas, principalmente as mais idosas, 
têm dificuldades de aceitação quanto ao uso por interpretar que estarão em 
situação de vulnerabilidade frente às pessoas mais novas que cresceram com 
estas tecnologias. Isto se reflete no serviço público que constitui-se 
basicamente de pessoas mais antigas pela falta de renovação dos quadros de 
pessoal acarretando este impacto em várias nuances, como: dificuldade de 
operadores das novas tecnologias; dificuldade de registros confiáveis e 
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organizados de forma a produzir conhecimentos e respostas sociais mais 
efetivas à população. Outros impactos positivos que a tecnologia pode 
produzir: necessidade de responsabilidade ambiental, economia de papel, de 
espaço e diversos outros envolvidos nesta cadeia de produção. Uma mudança 
ou quebra de paradigma quanto à desmistificação e fatores de motivação seria 
através de cursos, palestras, treinamento e desenvolvimento de pessoal com a 
proposta de captação de novos servidores com base de conhecimentos nestes 
recursos. 
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AULA 12 (13/11/2019) 
TEMA LIVRE DO GRUPO 2: ACESSIBILIDADE 
Beatriz de Abreu Dallari Guerreiro, Celso Vitale, Kátia Regina Marques, Marcos Medeiros 
Dantas, Raquel Calazans da Silva e Renata Andrade de Melo 

 
Observando as dificuldades apresentadas pelo Grupo 2, verificamos a 
baixíssima disponibilidade e/ou interesse, ou ainda acesso, de servidores para 
capacitação em LIBRAS. Sendo assim, proporíamos maior oferta de cursos de 
formação para um atendimento mais direcionado à população com deficiência. 
Ficou patente pela apresentação que a acessibilidade necessariamente inclui a 
presença de alguém capacitado para assistir o portador de deficiência nos 
diferentes cenários, não implicando apenas na adequação das condições 
físicas. O desafio deve ser prover a acessibilidade com o material humano e 
físico de forma que um complemente o outro, visando a real inclusão. Se faz 
necessária uma releitura do modelo assistencial vigente, onde a estrutura 
biomédica não contempla a complexidade das necessidades biopsicossociais. 
Pela apresentação, foi denunciada uma realidade até então ignorada por este 
grupo: mais ou pouco mais de 40% dos declarados deficientes no Brasil são 
deficientes visuais. Dessa forma se faz necessário um reforço nas políticas 
voltadas para a atenção dessa população. 
 
Percebemos que existe legislação bastante estruturada sobre o assunto. 
Contudo, como a realidade da maior parte dos problemas da municipalidade, a 
acessibilidade sofre com a aplicação daquilo que a lei determina. Não há, a 
curto prazo, possibilidade de mudança na estrutura arquitetônica da cidade, 
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vez que tudo depende de recursos, vontade política e da devida sintonia com 
os interesses sócio-econômicos dos mais diversos setores (público/privado). 
Agora de partida, no que tange a LIBRAS, percebe-se um analfabetismo geral. 
Isso posto, deve-se criar a política de erradicação de tal questão, tanto para os 
portadores da deficiência quanto para os que não “possuem deficiência”. 
Propomos a formação dos servidores em LIBRAS nas mais diversas escolas de 
governo e demais escolas da SME, com o viés promocional nas carreiras. 
 
Percebemos que, apesar de muitos esforços e ações empreendidos no que 
tange à acessibilidade, muitos locais carecem não só de acesso/rampa ou 
elevadores: carecem também de pessoas treinadas com a sensibilidade para 
auxiliar fisicamente e poder orientar aqueles que procuram pelos serviços 
públicos aos quais estamos designados. Outro fato relevante é a participação 
das pessoas portadoras de deficiências nos espaços comuns a todos, até 
mesmo para que as demais pessoas as tratem com naturalidade e 
transcendam o tipo de atendimento que as pessoas requerem. A exemplo 
disso, temos os cegos que portam bengalas diferenciadas, capazes de indicar o 
nível de deficiência que têm; um cego não deve e não pode receber o mesmo 
tratamento de um cego-surdo. A falta de pessoas treinadas e disponíveis para 
atender as PcD com exclusividade, normalmente para prestar atenção 
necessária a essas pessoas, muitos procuram deixar os postos de trabalho para 
prestar o auxílio, deixando vulnerável o local e em muitos casos causando 
prejuízo ao atendimento dos demais usuários. 
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AULA 13 (14/11/2019) 
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (VALORIZAÇÃO DE CULTURAS, ETNIAS E 
DIVERSIDADE – DIÁLOGO ENTRE OS DIFERENTES; MATERIAL DIDÁTICO 
ADEQUADO) 
Rita de Cássia da Cruz Silva 

 
A diferença não é uma dificuldade ou problema a ser superado. No contexto da 
educação, somente a partir da diferença é que podemos gerar conhecimento. 
Portanto, são as desigualdades que devem ser vencidas e as diferenças 
valorizadas. Considerando a produção de conhecimento, é importante 
ressaltar as diferenças entre educação multicultural e intercultural. Ambas 
entendem a variedade cultural; porém, a intercultural se propõe a dialogar e 
gerar uma outra cultura, fruto da mistura de diversos fenômenos, quando a 
multicultura corre o risco de isolar cada cultura em seu próprio espaço, ainda 
que de forma respeitosa. O Brasil historicamente é formado a partir de muitas 
culturas; dessa forma, deveria gerar mais compreensão e aceitação de 
diferenças. No entanto, vemos que, em certos períodos mais e em outros 
menos, a intolerância é muito presente. Os confrontos gerados dessa 
intolerância são muitos e complexos. Só é possível superá-los investindo e 
fomentando políticas de educação intercultural, que valorizem a riqueza das 
diferenças e sirvam de instrumentos de transformação na sociedade. As 
políticas de ações afirmativas têm esse objetivo, corrigir as desigualdades e 
respeitar as diferenças. Porém, elas não são ponto de chegada e sim de 
partida, e devem ser acompanhadas de mudanças estruturais a longo prazo. 
 
De início foi conceituado cultura, multiculturalidade e interculturalidade de 
forma ampla. Discutimos que a cultura, de modo geral, fundamenta e 
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caracteriza sociedades distintas. As sociedades são plurais e tendem a ser 
preconceituosas onde os movimentos sociais são marcados por “minorias” 
como mulheres, negros, homossexuais, indígenas, imigrantes e outros. A ideia 
de interculturalidade propõe diálogos entre os diferentes grupos, buscando 
entendimento das diferenças sem negar os conflitos. Esse é um campo 
propício para a educação promover a criticidade, a contextualização e o 
diálogo. A educação intercultural tem o poder de reconhecer de maneira 
ampla e mútua todas as culturas sem hierarquização; possibilita outras 
estratégias de construção de conhecimento. Já a educação multicultural 
promove a reflexão sobre a diversidade para eliminar a discriminação ao 
possibilitar abertura e aceitação das diferenças étnicas, raciais e linguísticas. 
Conclusão: é importante investir em formação e valorização dos profissionais 
envolvidos com a educação; ressignificação de agendas e calendários públicos; 
revisão da legislação vigente em relação à manutenção de direitos humanos e 
atenção às ações promovidas pela opinião pública. 
 
Ao considerarmos os conceitos apresentados de cultura, multicultura e 
intercultura, concluímos que o grande desafio para o servidor público é deixar-
se interagir no processo como um agente multiplicador do diálogo das 
culturas. Agora urge considerar também a própria cultura do servidor, suas 
crenças, seus valores, devendo-se tornar claro também a cultura 
organizacional da Prefeitura, algo que a nosso ver não está claro e definido. No 
âmbito escolar deve-se a construção de conteúdo planejado que visa a 
propagação, respeito à diversidade, visando a médio prazo que o radicalismo, 
seja de qual matriz venha, acabe. Como proposta, sugerimos o aprimoramento 
dos mais diferentes profissionais da Prefeitura, virando a desconstrução da 
hierarquização de culturas, vislumbrando as diferenças como oportunidades 
de crescimento e integração do saber. 
 
Na aula de hoje tivemos como tema a discussão sobre a pluralidade cultural e 
transformação da visão de um problema para oportunidade ao 
enriquecimento pessoal e social. Foi observado que a multiculturalidade no 
âmbito mundial gera conflitos e desigualdades pelas suas diferenças 
caracterizadas pela negação, não reconhecimento ou hierarquização. Também 
foram apresentados conceitos legais e de possibilidades positivas nos levando 
a reflexão sobre a possibilidade de avanços no inter-relacionamento pessoal e 
social quando do respeito ao multiculturalismo e que essa compreensão em 
respeito não se converte na necessidade de desconstrução dos valores 
culturais adquiridos a não ser por convencimento próprio. Diante dos fatos e 
do conhecimento apresentado, observamos que o espaço escolar é um dos 
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espaços democráticos e apropriados para possibilitar a troca de 
conhecimentos, análise dos conceitos do desenvolvimento do senso crítico e 
da reflexão sobre o tema, inclusive, com propostas de atividades lúdicas e 
práticas como reforço de multiculturalidade. Temos que observar também 
como trabalhador a mitigação das influências pessoais daqueles responsáveis 
pela transmissão do respeito pela pluralidade cultural de forma a evitar a 
homogeneização, tornando o espaço mais producente. 
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AULA 14 (18/11/2019) 
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 
Humberto Luís Braga Alves Mendes, Jorge Mattoso e Eduardo Nunes Cardoso 

 
A intolerância religiosa pode ser definida como a atitude mental caracterizada 
pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou 
crenças religiosas de terceiros. Está fundamentada, principalmente, em dois 
princípios: desconhecimento e fanatismo (acreditar na superioridade de sua 
crença). Considerando essa questão dentro do serviço público, podemos dizer 
que existe uma atuação voltada para a denúncia de situações de intolerância 
religiosa, mas não para sua prevenção. Políticas voltadas para a 
conscientização do que é intolerância poderiam, nesse sentido, ser mais 
efetivas a longo prazo. Conteúdos fundamentais na formação do indivíduo, 
como sociologia e filosofia, são considerados “facultativos” nos programas 
educacionais atuais. Precisamos ter cautela para que os benefícios que tais 
disciplinas oferecem para a construção de uma sociedade mais tolerante e 
menos preconceituosa não sejam abafados ou descontruídos. O grupo 
considera que a intolerância é fomentada pela falta de informação e pela falta 
de um pensamento crítico de que todos têm o direito de ter ou exercer sua 
crença, ou a falta dela, sem críticas ou julgamentos. 
 
A questão da intolerância religiosa perpassa pela falta de respeito ao outro, 
pelo fanatismo e extremismo. É a visão de que só o que se vive e se acredita é 
o correto ou valorado. Infelizmente, algumas religiões divergem de sua 
essência que seria o ligar-se a Deus ou a um ente maior; chegando ao limite de 
promover massacres, mortes coletivas em nome da religião, percebendo-se aí 
o interesse político e de poder. A expressão da religiosidade não pode se impor 
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ao outro, então o que cabe de fato é o respeito ao modo de viver do outro. 
Questionamos nas discussões o papel de fato das religiões: cada um precisará 
avaliar o intuito de criação das religiões e grupos, pois os grupos exercem 
influência na vida em sociedade. Acreditamos que formas de melhor 
convivência se dão pelo conhecimento, respeito e educação. 
 
Diante da aula apresentada percebe-se a grande questão que promove a 
intolerância é a ignorância. Como proposta, entendemos ser necessário: 
promover a conscientização de que há uma realidade cultural heterogênea; 
mostrar através das mídias/marketing que a liberdade religiosa não pressupõe 
libertinagem e que o respeito é uma mão dupla; fomentação de diálogo entre 
os profissionais na municipalidade diante da diversidade religiosa/cultural. 
 
Nesta data foram discutidas as diversas referências religiosas presentes no 
nosso dia-a-dia e os impactos positivos e negativos dessas relações. Os 
impactos negativos se dão basicamente por desconhecimento e crença 
exclusivos. Percebemos que esse comportamento na maioria das vezes é 
agressivo, reflexo da negação de nosso processo de construção histórica, 
formado por diversos grupos culturais. Ignorar esse processo é ignorar nossa 
memória e enfraquecer nosso desenvolvimento de identidade. Os 
conhecimentos apresentados reforçaram a necessidade de valorização do 
diálogo, respeito dentro de um processo democrático de aceitabilidade de 
diversidade religiosa.  
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AULA 15 (22/11/2019) 
POPULAÇÃO DE RUA NOS CENTROS URBANOS 
Humberto Luís Braga Alves Mendes 

 
Os registros dessa aula estão compilados com a aula 19. 
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AULA 16 (25/11/2019) 
INOVAÇÃO NA MOBILIDADE URBANA: INVESTIMENTO EM OUTROS MODAIS 
DE TRANSPORTE  

Flavia Ulian 

 
A mobilidade urbana deve ser pensada utilizando de forma integrada diversas 
formas de deslocamento. O advento dos aplicativos favoreceu a possibilidade 
de soluções para o deslocamento; no entanto, ainda então concentradas no 
modal rodoviário e de uso privado. Pensando no modelo predominante e na 
necessidade de favorecer o conceito da caminhabilidade, o grupo propõe o 
desenvolvimento de um aplicativo destinado ao pedestre que mapeie as 
calçadas, incluindo não apenas a via mas também condições gerais, tais como a 
iluminação, altimetria, segurança baseada no registro de ocorrências. A ideia é 
que o sistema possa ser alimentado por informações fornecidas pelos próprios 
usuários, sendo construído por realmente quem utiliza e se beneficia. O 
aplicativo incluiria a previsão de um canal aberto para comentários dos 
usuários sobre suas experiências ao circularem pelas regiões da cidade, 
respeitando uma política de uso. A proposta constitui mais uma ferramenta 
que se agrega às demais já existentes, para favorecer a mobilidade urbana. 
 
Inovação na mobilidade urbana não é “invenção”, é um novo olhar para o 
mesmo problema. Para que um usuário sinta que deve pertencer a um grupo 
que vise o coletivo de forma a aderir a micromobilidade e/ou ao transporte 
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público. É preciso que se sinta contemplado com o custo-benefício e obtenha a 
conscientização da sustentabilidade. Algumas formas de gastos urbanos mais 
eficazes poderiam ser melhor discutidas, como: implantação de mais sistemas 
de compartilhamento de bicicletas; conscientização da importância da 
caminhabilidade; redesenho de ruas para que a faixa de circulação torne-se 
mais estreita para os veículos, facilitando o trânsito de pedestres; 
regulamentação adequada para o uso de patinetes; conscientização de ações 
mais coletivas, pormenorizando as individuais. A diminuição de custos deve ser 
o principal atrativo para um futuro usuário aderir a novas modalidades. Uma 
melhor divulgação ajudaria a população a conhecer e pensar mais em uma 
possível adesão. 
 
O uso do táxi por app; migração de usuários de ônibus para o aplicativo; 
impactos no trânsito no meio ambiente, no sistema de transporte por ônibus, 
no custo operacional; sua importância para a microacessibilidade ou 
micromobilidade, necessidade (ou não) de regulamentação. Ao observarmos o 
impacto do uso de táxi por app na sociedade, devemos considerar toda a 
problemática que perpassa as relações do cidadão com o seu dia a dia e as 
relações com o transporte. Considerando que esse tipo de transporte auxilia a 
micromobilidade, observamos que o aumento do uso se deu pela má 
qualidade do transporte público e pela pouca previsibilidade de horários. 
Apesar de oferecer a possibilidade de sair para noite e fazer uso de bebidas 
alcoólica, já se tem notícias dos riscos para o passageiro uma vez que não tem 
fiscalização eficiente para garantir segurança para utilizar o serviço. Incorre 
também na relação de trabalho dessas empresas com os motoristas, além de 
aumentar o número de veículos na cidade, facilitando o lucro das empresas 
locadoras sem regulamentação adequada. Desdobra no risco das empresas de 
ônibus aumentar tarifa e além disso concorrer com o transporte coletivo. Esse 
modelo de serviço impacta nos recursos financeiros das pessoas, que passam a 
investir em aparelhos mais modernos e caros, alimentando o interesse das 
empresas no aumento de frota e menos interesse no meio ambiente que 
repercute na qualidade de vida do cidadão. Propomos que o Estado entre 
efetivamente na regulamentação dessas empresas, organizando diretrizes que 
sejam transversais aos aspectos de trabalho, segurança, mobilidade urbana e 
meio ambiente. Esse nicho de lucro para certos empresários tem alimentado a 
manutenção do exército de reserva, que por falta de trabalho se submete a 
esta prática exploratória de mão de obra. 
 
Na aula de hoje foram expostos os modais mais comuns nos dias atuais, com 
destaque e diferenciação de transportes estruturantes e não estruturantes, 
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motorizados e não motorizados. Foi demonstrada por dados oficiais a 
diferença na capacidade dos transportes coletivos, dada a estrutura urbana 
que propicia melhor fluidez e ampliação das capacidades nas condições de 
faixas exclusivas, corredores de ônibus e integração entre os terminais ou 
estações. Dos modais apresentados (ferroviário, rodoviário, dutoviário, 
hidroviário e aeroviário), destaque para o rodoviário por receber maior 
investimento das políticas públicas em detrimento aos interesses dos grandes 
empresários e satisfação da individualidade das pessoas. O tema abordou o 
destaque para a necessidade do transporte estruturante, que é o que promove 
transporte organizado nos espaços da cidade melhorando a qualidade de vida 
das pessoas. Os dados estatísticos apontam a necessidade de melhorias em 
macro e microacessibilidade e micromobilidade; a macroacessibilidade como 
sendo a medida pela quantidade e ou diversidade de destinos que o usuário 
consegue alcançar com determinado transporte; a microacessibilidade chega 
perto do destino sem, contudo, tê-lo alcançado - essa a sua maior dificuldade. 
Transitou-se também na exploração do mundo colaborativo e coletivo atual e 
sua possibilidade de compartilhamento de transportes individuais. Falou-se 
também do DOT (Desenvolvimento urbano Orientado pelo Transporte), para o 
que destacaram-se estudos de indicadores de compartilhamento dos espaços 
para as modalidades de transporte. O curso encerrou-se propondo reflexão e 
apresentação de propostas de melhorias. 
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AULA 17 (27/11/2019) 
DOENÇAS CRÔNICAS (OBESIDADE, DIABETES, PRESSÃO ALTA ETC) 
Miriam Ribeiro de Faria Silveira 

 
Com base nas vivências individuais nos diferentes ambientes de trabalho, os 
componentes do grupo elaboraram as seguintes propostas para prevenção de 
doenças crônicas: campanha de identificação dessas doenças nas diferentes 
unidades de serviço, produzindo um mapeamento epidemiológico da 
população dos servidores; criação de grupos de assistência voltada às 
demandas mapeadas; disponibilização de condições para a educação em saúde 
da população servidora da unidade, fomentando a prática informativa 
continuada, com profissionais de diferentes áreas responsáveis pelos 
programas de educação; criação de espaço receptivo, de fácil acesso, 
incentivador de práticas saudáveis para que sirva de referência para o servidor 
quando houver uma demanda de saúde; produção de indicadores de 
resultados obtidos com os grupos sob assistência, como forma de incentivar os 
demais servidores a procurarem auxílio e fidelizar os já engajados nos 
diferentes programas; previsão de horas semanais de atividade física 
incorporadas no expediente de trabalho, controladas através dos diferentes 
aplicativos já existentes no mercado com esta finalidade. 
 
Propostas para uma boa qualidade de vida: sugestões para colegas de trabalho 
visando melhorias de doenças crônicas. A conscientização da importância do 
equilíbrio entre emoção, alimentação, atividade física e exames preliminares é 
primordial para a sensibilização de uma mudança de hábitos que visem uma 
melhor qualidade de vida. Entretanto, ao buscar esse equilíbrio, devemos 
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aceitar as mudanças do decorrer dos anos, entendendo a variação do nosso 
metabolismo. Alguns exemplos de práticas conscientes seriam: prática de 
ginástica laboral (poderia ser instituída diariamente, não necessariamente em 
período longo, e sim em curtos períodos ao longo do expediente); palestras 
sobre assuntos relacionados à saúde mental; se o próprio município tiver uma 
copa adequada, incentivo aos servidores trazerem alimentos de suas casas, 
influenciando uma alimentação mais correta; possível implantação de “espaços 
zem”, como jardins de inverno, espaços lúdicos com tabuleiros de jogos e 
biblioteca para breve permanência nos horários de intervalo e até mesmo 
empréstimo de livros; criação de mutirão para manutenção de determinado 
setor necessitado, o que gera aproximação, intimidade e união entre 
servidores; parcerias com empresas que oferecem exames básicos, como 
aferição de pressão, teste de glicemia e biopedância. 
 
Com vistas a prevenir danças crônicas, o ambientes de trabalho precisa ser 
monitorado. Respeitar o horário de almoço dos trabalhadores que fazem a 
refeição no trabalho. Implementar atividades físicas planejadas e monitoradas 
com o objetivo de diminuir o stress no ambiente de trabalho. Formar grupos 
de roda de conversa para orientação de saúde física, mental e relação de 
trabalho por ocasião da realização de SIPAT – Semana Interna de Prevenção e 
Acidente de Trabalho. 
 
Ações inovadoras para melhoria da qualidade de vida e controle ou prevenção 
de doenças crônicas: palestras obrigatórias sobre prevenção dessas doenças; 
criação da semana anual da boa alimentação; questionário anual sobre 
qualidade de vida; semana da abstinência alcóolica; gestores proporem 
atividades lúdicas no ambiente de trabalho, em que se destaque a reflexão 
sobre o próprio estado de saúde e cuidados a adotar (alimentar, postural, 
físico); proposta de maior ingestão de água no ambiente de trabalho, pois 
muitas vezes comemos não por fome, mas por sede. 
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AULA 18 (28/11/2019) 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
Eduardo Nunes Cardoso 

 
Para o mundo contemporâneo, é preciso que os governos entendam a 
transparência e a tecnologia da informação como direito fundamental. 
Portanto, como um dever do estado, assim como uma ferramenta para uma 
boa gestão. O município de São Paulo é referência na transparência de dados, 
porém ainda existem ajustes a serem realizados. A alimentação dos dados 
precisa ser mais trabalhada, a linguagem utilizada mais simplificada para 
facilitar a compreensão do cidadão e, também, a publicidade mais ampla. A 
unificação em curso para um portal (dados) favorece a centralização, acesso e 
trabalho sobre os conteúdos. Quando se fala sobre transparência não se fala 
somente sobre a publicação dos dados, mas também sobre se sua 
compreensão é efetiva. Nesse sentido, o programa Linguagem Simples, 
conduzido pela SMIT, é um bom ponto de partida a ser fomentado para que a 
transparência alcance de fato seu objetivo. 
 
O acesso amplo e irrestrito a informações deve ser apresentado da forma mais 
simples possível ao cidadão. O servidor deve ser um facilitador das demandas 
que lhe forem apresentadas, fornecendo as diretrizes para que se obtenha 
êxito na procura. Dessa forma, deve ser detentor de um diversificado 
conhecimento que o possibilite solucionar a maior quantidade de informações 
solicitadas à solução de seu problema. Infelizmente, há servidores que 
oferecem resistência no que tange a certas informações disponibilizadas, 
principalmente às informações individuais, como a exposição de sua 
remuneração. Partindo deste princípio, deixa de perceber que o sistema 



 
 

EMASP - ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS - COMPÊNDIO 
 

52 

oferece informações valorosas de prestação de contas pela Administração 
Pública Municipal. Sendo assim, o servidor deve reconhecer e aderir ao 
sistema na sua íntegra, independente de discordar de alguns pontos 
divergentes de sua opinião pessoal. 
 
A lógica de controle social ainda é algo muito desconhecido na sociedade. O 
governo aberto através da transparência ao cidadão permite a aproximação do 
povo às ações do Estado e ao exercício efetivo da cidadania. Saber monitorar 
as ações do Estado facilita a avaliação quanto aos empenhos nos gastos 
públicos a fim da tomada de decisão nos processos de orçamento, pois todo 
investimento da administração pública é patrocinado por divisas 
movimentadas pela força de trabalho do povo. Faz-se importante a 
consolidação de cultura de governo aberto na democracia, com vistas à 
atuação do cidadão no controle do Estado através da retroalimentação dos 
dados pela transparência e participação dos conselhos participativos para 
controle social. Transparência e controle social se retroalimentam, mas para 
acontecer, propomos introduzir a matéria do controle de dados da 
Administração Pública, visando desde a contabilidade até os órgãos e leis que 
regulam a prestação de serviços. Capacitar e incentivas os gestores públicos a 
fim de consultar os dados de transparência para elaborar projetos adequados 
ao território de atuação. 
 
Nesta data tratamos sobre o tema transparência e controle social. Iniciou-se 
contextualizando sobre os aspectos legais destacando a legislação que versa 
sobre a temática. Discutiu-se sobre a importância de transparência na 
condução de processos de governabilidade de forma que todas as pessoas 
possam ter acesso a todas as informações (exceto aquelas restritas 
legalmente) para que se possa ter um “controle” e busca por participação e 
exercício de cidadania. O que se busca com a transparência é justamente coibir 
os abusos na condução do processo decisório quanto às formas de 
“governabilidade”. Também propiciar a participação do cidadão no controle e 
uso do erário público. Com isto acreditamos caminhar para um processo de 
real democracia, muito além das palavras. 
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AULA 19 (29/11/2019) 
OCUPAÇÕES NOS CENTROS URBANOS (plus aula 15, população de rua nos 
centros urbanos) 
Humberto Luís Braga Alves Mendes 

 
Na cidade de São Paulo, qualquer demanda ganha enormes proporções. Na 
mesma velocidade, os conflitos são criados. A disputa por território dentro da 
cidade reproduz claramente a desigualdade social, tornando-a mais visível. Nos 
últimos anos, é notório o crescimento da população em situação de rua, por 
diversos causas. Por outro lado, morar não é fácil assim: a garantia da moradia 
como expressão desse morar é conflituosa, embora esteja prevista enquanto 
direito constitucional. Nas duas problemáticas apresentadas, políticas públicas 
integradas são de extrema importância. Não há solução simples para problema 
complexo. Para atender a população de rua as diferentes políticas nos campos 
da habitação, assistência social, segurança e saúde precisam de um 
direcionamento comum. Só uma política pública efetiva quebra o círculo 
vicioso do assistencialismo (ou caridade). As ocupações são tentativas de 
forçar a atuação do poder público a garantir o direito à moradia como previsão 
na constituição. Existe um déficit quantitativo significativo no município de São 
Paulo de moradia; ao mesmo tempo, observa-se um alto número de imóveis 
vazios em áreas dotadas de infraestrutura, em especial na região central. 
Existem instrumentos jurídicos para garantir esse direito à moradia, em 
especial a função social da propriedade. O estatuto da cidade, como exemplo, 
possui diversos instrumentos para evitar e combater a especulação imobiliária. 
O que precisamos enquanto sociedade é pressionar o poder público e 
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judiciário para que se façam valer esses instrumentos, a fim de diminuir as 
desigualdades existentes. 
 
Em um primeiro olhar, observa-se que o indivíduo é compelido a morar na rua 
por questões familiares ou econômicas. Todavia, em um segundo momento, 
verifica-se que eles adoecem e não têm mais discernimento para optar ou não 
por continuarem nessa situação - ou, até mesmo, têm o receio de perderem 
sua identidade ou costumes, como um lugar específico onde já se instalaram, 
pessoas e comerciantes que já o conhecem e, principalmente, animais de 
estimação que já estão aos seus cuidados, motivos estes que o levam a 
dispensar os serviços de um albergue. Por outro lado, muitos que não têm essa 
peculiaridade de já terem um local definido para “acamparem” e precisam do 
albergue para não dormirem em ruas, sujeitos a maus tratos e ações 
temporais, não conseguem vagas devido à crescente demanda diária, tornando 
as vagas dos albergues insuficientes. Na qualidade de servidores públicos, 
devemos procurar ter um olhar mais humano para essa população “invisível”, 
conscientes que não iremos resolver o problema deles, mas podemos 
influenciá-los a resgatar um ínfimo de amor próprio que lhes permita enxergar 
a busca de possibilidades que possam reinseri-los na sociedade. Há a 
necessidade de uma política afetiva que contemple essa população em 
situação de rua de forma a “reduzir danos” de forma mais participativa frente 
a um controle social. No que tange às ocupações, o que nos cabe observar, 
como servidores públicos, é se o cadastramento das famílias ocupantes está 
sendo feito de forma a integrar informações (como, por exemplo, se pessoas 
de uma mesma família estão ocupando vários imóveis simultaneamente e, 
havendo a desocupação, todos receberão o aluguel social). Alguns movimentos 
de ocupação são sérios e priorizam instigar o poder público a mobilizar-se 
quanto a essa questão social, mais até do que a facilidade ou gratuidade de 
uma moradia. Todavia, a ocupação deve ser precedida por uma devida 
desapropriação - afinal, a propriedade é um direito que o poder público deve 
fiscalizar delegando essa ação a agentes públicos que deveriam observar a má 
ou nenhuma conservação do imóvel “abandonado”. 
 
A questão social da população de rua e as ocupações nos centros urbanos 
abarcam questões que transpassam desde a cultura, moradia, educação, saúde 
e segurança. Desde os anos 50, com o advento da televisão no Brasil, o 
conceito de propriedade privada foi massificado, considerando a construção de 
Brasília, atraindo trabalhadores com a ilusão da riqueza. Apesar de existir 
políticas públicas que tentam resolver as demandas elencadas, a inexistência 
de vontade política, perfil para gestão pública, comprometimento com ações 
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de qualidade de vida e bem estar social, desdobra em projetos pontuais com 
pouca significância para a reestruturação do modo de viver em sociedade em 
todos os seus nichos. Ainda que nos pareça utópico, acreditamos que o 
sistema público e os serviços a serem ofertados pelo Estado deverão sofrer 
uma revisão mediante as necessidades humanas nos aspectos culturais 
incidentes na educação das relações entre o ser e o ter, o respeito das 
individualidades, na direção ao respeito mútuo no que diz respeito às nossas 
expectativas sociais. 
 
Iniciamos os trabalhos com uma proposta de reflexão sobre a aula de 
22/11/2019, “população de rua nos centros urbanos”. Além das abordagens 
anteriores, tais como indicadores dessa população de mais ou menos 0,25% 
que aparenta ser pequena, mas de grande importância não só pelos impactos 
sócio-econômicos, mas principalmente pelos impactos humanitários e a 
desumanização não só da população vulnerável, mas de toda a sociedade. 
Permeou-se sobre as diversas nuances que contribuem sobre a problemática 
(drogas, exploração financeira, tráfico de órgãos, esconderijo para bandidos e 
assassinos) acerca de pessoas que realmente necessitam, pessoas com 
problemas psicológicos entre outras diversas questões. Já para a aula de 
29/11/2019 foi apresentado um vídeo que versou sobre a invasão e função 
social dos imóveis, com foco na região do centro de São Paulo. Ficou para o 
grupo o indício de tendências por parte do entrevistador em não aprofundar 
sobre a temática mas apenas demonstrar a existência e que não há intenção 
momentânea de solução. Diante dos fatos, parece que teremos que conviver 
com cocos jogados e balas de borracha, entre explorados e exploradores. Ficou 
evidenciado para o grupo que existe diferença entre “população de rua” e 
“grupos de ocupação de imóveis” e que as políticas devem ser diferenciadas, 
buscando melhor análise entre suas particularidades. 
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AULA 20 (02/12/2019) 
ARMAR OU DESARMAR A POPULAÇÃO? 
Humberto Luís Braga Alves Mendes 

 
A segurança pública é um dever básico inerente ao Estado. Ainda assim, 
grande parcela da sociedade vive cotidianamente na insegurança e na 
impossibilidade de lutar contra a situação. Se a segurança pública não 
funciona, a população clama para si a responsabilidade de zelar por suas vidas, 
familiares e propriedades. Para que isso aconteça, é preciso que a população 
tenha em mãos a solução, isto é, é preciso armar o cidadão. No entanto, dar ao 
povo o poder de fogo é complexo e delicado. Se, por um lado, aumenta-se a 
sensação de segurança, aumenta-se também a possibilidade de acidentes e 
violências domésticas. Para mediar a situação, o governo federal sancionou o 
Estatuto do desarmamento, estabelecido pela lei n° 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que apresenta uma sistematização e organização do 
comércio, posse e porte de arma no território nacional. E em 2005 realizou o 
Referendo sobre o comércio de armas de fogo e munição no Brasil, onde 
63,94% dos votantes optaram pela não proibição desse setor do comércio. A 
resposta do Referendo não destoa do Estatuto, que cadastra e regulariza toda 
arma de fogo comercializável e todo cidadão apto a posse ou porte de arma. É 
interessante observar que o Estatuto não está engessado. Em 17 de setembro 
de 2019 foi decretada e sancionada a lei que se considera residência toda a 
extensão do imóvel rural, permitindo que o cidadão apto à posse circule por 
toda a sua propriedade rural cadastrada. Portanto, o Estatuto do 
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desarmamento é o meio eficiente que já existe para armar a população. 
Aquele que clama o direito de segurança através da arma de fogo, apenas 
precisa cumprir o protocolo e a burocracia processual e estar de acordo com a 
lei regente. 
 
Não há comprovação de que retirar a arma do cidadão diminui a violência, ao 
mesmo tempo em que a autodefesa e a liberdade de escolha são pilares de 
uma sociedade livre e democrática. Desarmar o cidadão de bem é deixa-lo 
desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências, uma vez 
que nada é feito no verdadeiro combate à criminalidade, onde criminosos 
continuam a ter livre acesso às armas de fogo de forma ilícita. Desta forma, o 
problema passa a ser da sociedade, que paga impostos e deveria ser protegida 
contra qualquer violência. Enquanto o Estado não consegue coibir a violência, 
os criminosos continuam sendo tratados com o máximo cuidado pelos direitos 
humanos e a sociedade de mãos dadas. A população em geral é intolerante, 
imatura e sem educação para portar armas. Armar um cidadão de bem é dar 
poder a ele e, quando levado a um estado de stress, quem garante que não 
usará seu armamento para investir contra alguém? Falar em liberar porte de 
armas em um país com fortes problemas sociais ainda sem solução, é falar em 
lembranças como tiroteios em escolas provocados por adolescentes, como já 
ocorrido, incluindo feminicídios e crimes de ódio. No que tange à defesa 
pessoal, há estudos dizendo que não há nenhuma relação de diminuição da 
violência com o porte de armas liberado. Enquanto não tivermos políticas 
públicas que favoreçam, de fato, a diminuição das desigualdades sociais, não 
há como viabilizar o armamento da população, ainda que aleguem sensação de 
segurança pessoal. Corre-se o risco de um cidadão de bem revelar-se 
intolerante em um momento de descontrole, reforçando a violência com um 
armamento em mãos. Políticas devem ser adotadas, como aumento de 
monitoramento nas vias públicas e aumento da fiscalização nas fronteiras 
visando diminuir o tráfico de armas, ao invés de armar a população, 
aumentando a intolerância e a imaturidade de querer defender uma pessoa ou 
patrimônio a qualquer custo. É preciso investimento na educação, convivência, 
melhores condições de trabalho e habitação para um verdadeiro 
empoderamento da população. O atual panorama sócio econômico/crise 
política, perda de credibilidade de instâncias jurídicas, economia enfraquecida, 
aumento do desemprego e outros fatores associados à legalização do porte de 
armas pode facilmente nos levar a uma guerra civil. Com todos os critérios e 
exigências legais atendidas, o porte de arma ao cidadão requerente, bem como 
o controle legal das armas e os devidos registros, são fiscalizados pela Polícia 
Federal. Armar é conceder ao cidadão o acesso à autodefesa e preservação de 



 
 

EMASP - ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS - COMPÊNDIO 
 

58 

seu patrimônio, através destes critérios rigorosos. Além da idade mínima de 25 
anos, é preciso comprovar real necessidade e passar por diversos exames 
psicológicos. A arma de fogo serve como proteção pessoal; assim, criminosos 
terão receio ao invadir uma casa para cometer um roubo. Há capacitação 
exigível, para quem atende os requisitos, por convênio em curso na Academia 
de Polícia, onde o cidadão é sujeito a condições de extremo stress para 
verificar sua capacidade. 
 
O tema deve sempre ser olhado pela esfera sócio/cultural, pois não há como 
negar ao particular o direito de se proteger, principalmente quando o braço 
armado do Estado não é onipresente, por isso é nosso posicionamento o 
armamento da população seguindo sempre critérios técnicos, que visam 
autorizar o porte ao cidadão de bem. Com relação ao desarmamento da 
população, deve-se seguir esses passos: 1 - estatização de toda a produção de 
armas de fogo e munições seja qual for o calibre; 2 - estatização de todo o 
comércio de armas de fogo e munições seja qual for o calibre; 3 - campanha de 
desarmamento permanente, com o devido reembolso conforme critérios de 
diferenciamento dos calibres, observando a não investigação da origem da 
arma e munição; 4 - criação da Guarda Nacional de Fronteiras 
Terrestre/Aérea/Marítima, com vistas a inibir a entrada de armas e munições, 
e por fim abastecer o ignóbil comércio irregular de armas de fogo e munições; 
5 - proibição de fabricação de brinquedos e/ou simulacros que promovam a 
simulação de armas de fogo e/ou munições; 6 - criação do porte pleno (não 
haverá mais a figura isolada da posse, visa-se acabar com o mito de quem tem 
posse não pratica o porte) para: 6.1 - só poderão ter o porte pleno os cidadãos 
que: 6.1.1 - trabalhem nas forças de segurança pública ou urbana, forças 
armadas em suas três instituições, lembrando que os profissionais que se 
aposentaram ou na reserva fazem jus ao porte pleno; 6.1.2 - juízes, 
promotores e advogados; 6.1.3 - proprietários de empresas; 6.1.4 - 
proprietários de áreas em zonas rurais; 6.2 - para a concessão do porte pleno: 
6.2.1 - extinguir o conceito de posse, obrigando assim o treinamento contínuo 
do tiro prático por parte do proprietário da arma; 6.2.2 - os cidadãos 
contemplados no item 6.1.1 serão avaliados pelos setores responsáveis de suas 
respectivas Forças, que após a aprovação do requerente, emitirão o referido 
porte; 6.2.3 - os cidadãos referidos nos itens: 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 deverão ser 
avaliados pela Polícia Federal do Brasil, que após a avaliação emitirá o referido 
porte; 6.3 - tornar crime hediondo toda e qualquer conduta criminosa que fora 
praticada com o emprego de arma de fogo sem o devido porte pleno; 6.4 - 
tornar obrigatórios os exames técnicos e psicológicos, além da prática 
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obrigatória de tiros técnicos bimestrais em clubes de tiros; 7 - divulgação 
permanente do desarmamento em todos os meios de comunicação do país. 
 
Até o final do milênio passado, a discussão sobre armas se restringia aos meios 
policiais e de filmes do faroeste americano. Ao longo da segunda metade do 
século XX, com a expansão dos meios de comunicação, do crescimento dos 
centros urbanos e com a sempre crescente desigualdade social, verificou-se 
um aumento da criminalidade e sua midiatização. No rádio, os programas 
padrão Gil Gomes, na TV os “Aqui e Agora”. Assim, as cenas de violência 
ficaram mais perto da população e foram exploradas diuturnamente por todos 
os interessados: imprensa sensacionalista, vendedores de segurança, indústria 
armamentista, corporações policiais e políticos. A sensação de insegurança 
aumentando, vimos nossos condomínios tornarem-se verdadeiros bastiões, 
com muros cada vez mais elevados, cercas elétricas, sistemas de 
telecomunicação etc. Os governos, não resolvendo os problemas basilares que 
causam as desigualdades sociais, os bairros favelados e a falta de educação, 
foram aumentando os efetivos militares, as prisões e o poder judiciário. 
Inverteu-se o fluxo natural de recursos. Criou-se uma casta desnecessária do 
ponto de vista social que custa uma fortuna de 400 bilhões de reais ao ano 
(5,3% do PIB), enquanto que o Governo Federal dispõe para o programa social 
do Bolsa Família 30 bilhões e para a Educação 100 bilhões. Posto que a 
situação não se resolveu, a panaceia passou a ser o armamento individual para 
a defesa pessoal e da família - outra falácia, certamente. De um lado, existem 1 
milhão de armas legalizadas; de outro lado, 8 milhões irregulares. A população 
já está armada! Aqueles indivíduos dispostos a ter uma arma já a possuem, 
legal ou ilegalmente. E as estatísticas do crime não diminuem. Sabe-se que o 
treinamento para o uso de uma arma é rigoroso. Que sua manutenção é 
custosa e necessária. Sabe-se que o atacante sempre surpreende o atacado, 
que não fica em estado de alerta permanente. As reações positivas de defesa 
de um atacado armado são episódicas e raríssimas. Do ponto de vista 
estatístico, não se justifica a propriedade e o porte de armas por cidadãos não 
treinados. Por derradeiro, vê-se que na esteira de um desentendimento banal, 
o porte de armas pode levar a acidentes letais, que seriam evitados facilmente 
sem a existência de armas. Para os casos em que a legislação permite o acesso 
a posse da arma, critérios de idade mínima, teste psicológico, curso de tiro 
etc., são importantes para selecionar os aptos. Para os argumentos recorrentes 
sobre a "liberação do aceso às armas": aqueles que defendem o 
desarmamento porque, em caso de alguma briga banal, o sujeito poderia 
matar o outro desnecessariamente. Não é preciso de uma arma de fogo para 
matar alguém, se quiser eu faço isso com um pedaço de pau, uma faca. Mesmo 
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com um carro ou moto eu posso matar alguém. O Estado, no caso a polícia, 
não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não existe Estado 
onipresente. Então, ter o direito ao porte de armas é completamente válido, 
visto a incapacidade do Estado em fazer a minha segurança. Alguns dizem que 
não se poderia banalizar a compra e venda de armas. As armas usadas na 
criminalidade são armas ilegais e contrabandeadas, bandido quando quer tem 
arma à sua disposição. 
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AULA 21 (03/12/2019) 
POLÍTICA E ÉTICA: PROVOCAÇÕES PARA (RE)PENSAR? 
Danilo Montingelli 

 
Hoje nos deparamos com um intensivo curso de filosofia e sociologia, 
abordando a realidade existencial em sociedade. Com uma grande felicidade e 
capacidade de síntese, acompanhamos uma trajetória sócio-histórica das 
relações humanas mediadas pelo conceito da ética e da política. De tudo o que 
foi abordado, alguns pontos destacamos: a condição do ser humano como ser 
político faz com que obrigatoriamente seja impossível a isenção. O simples fato 
de não escolher já é uma opção de escolha, ou seja, configura um ato político. 
A isenção permite que outros atores tomem as decisões em seu lugar dando 
sentido à máxima de quem não gosta de política não pode e não deve ignorar 
que será governado por quem gosta. Temos observado uma crescente 
retomada de orgulho em ser apolítico, como se a política fosse, em si mesma, 
algo negativo e antiético. Essa narrativa é perigosa e fortalece as más práticas 
de governo e sociedade. É interessante para os grupos dominantes que não 
haja controle social sobre suas ações para que sigam perpetuando velhos 
valores e práticas. Dada a dificuldade de se criar ações que atinjam a política 
econômica dominante, na macroescala, é mais viável pensar e implementar 
ações cotidianas que garantam a propagação da empatia, do direito do outro e 
o acesso ao conhecimento. Somente com o desenvolvimento pleno das 
capacidades/potencialidades das pessoas podemos garantir a dignidade 
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humana. Portanto, é preciso que a dignidade humana seja parte do projeto de 
Estado e que políticas públicas contemplem as diferentes necessidades dos 
indivíduos. 
 
Como as reações humanas são imprevisíveis, faz-se necessário priorizar a ética 
como um bem comum, para que haja uma boa socialização, havendo um 
equilíbrio para um bom entendimento. Devemos sempre pensar para aquilo 
que acreditamos e, como tudo se expressa no campo político, regras de 
convivência precisam ser respeitadas. O próprio modo de nos relacionarmos 
gera política, onde criamos culturas, criando novas relações. Nossa visão ética 
do que é bom ou é ruim é necessária, pensando caso a caso, para criarmos 
relações consensuais com outras pessoas. Se a razão traz determinada 
resposta, gera a crença, surgindo a ideologia como um “controle de 
comportamento”. Ao rever nossas crenças, obtemos perspectivas para 
acreditarmos em novas ideias, ampliando nosso conhecimento. 
 
A política como modo de mediar os desejos ainda o é para atender os 
detentores do poder. A ética pressupõe uma forma de equalizar os bens 
disponíveis. Como as relações interpessoais e o viver em sociedade, no que diz 
respeito ao coletivo são fatores muito novos, o relacionar-se com o outro e o 
respeitar suas singularidades tem como base os cálculos racionais. Os cálculos 
racionais tendem a nos afastar das nossas emoções, de ver no outro todas as 
possibilidades de direitos, dentro da sua vivência. O alargar no pensamento 
individual das possibilidades éticas teria que ser repensado no aspecto 
educacional das relações interpessoais desde as relações na primeira infância. 
Ainda que se tenha perdido esperanças, a utopia de dias melhores está na 
formação ética dos adultos de amanhã, salvaguardando as liberdades e as 
diversidades. Conhecereis a verdade e ela libertará, é a base de entender que a 
individualidade incide diretamente no coletivo e as escolhas éticas aglutinam 
pessoas que, em suas percepções, defendem as suas verdades em detrimento 
a outras verdades. Liberdade já, respeitando todas as liberdades! 
 
Na presente data tratamos sobre o tema “política e ética: provocações para 
(re)pensar”. O assunto foi iniciado nos contextualizando sobre a importância 
do desenvolvimento biológico e do processo de cognição que influencia no 
processo de cálculo emocional e interpessoal. Dentro do processo de 
interdependência para sobrevivência do ser humano, ressaltou-se que 
buscamos a vida em sociedade e a necessidade da política como gestão de 
desejos contraditórios, conforme Clóvis de Barros Filho, tendo em vista um 
ambiente de igualdade e equidade evitando-se a sobreposição desigual de 
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interesses que podem conduzir a conflitos irracionais que levam à guerra e 
destruição. Foram apresentados alguns conceitos sobre o processo de 
desenvolvimento e formas de imposição de ideologias como forma de controle 
e de verdades individuais e de grupos. Ao reconhecer a liberdade como 
responsabilidade, muitas pessoas “terceirizam” o seu processo reflexivo em 
aceitação a imposição de ideologias impostas, o que não as isenta das 
responsabilidades inalienáveis. 
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AULA 22 (04/12/2019) 
SAÚDE MENTAL (AUMENTO DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS, PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO) 
Miriam Ribeiro de Faria Silveira 

 
A saúde e as doenças de um povo dizem muito sobre ele. No âmbito da saúde 
mental, apesar de um componente químico individual, não podemos desprezar 
os gatilhos gerados pela interação coletiva. Na lógica econômica 
predominante, o individualismo tem grande peso e valor. Se por um lado 
temos nossa individualidade engolida, também somos cobrados e culpados por 
nossas ações. Dessa forma, o problema é complexo e demanda soluções 
estruturais. Podemos observar que a sociedade pós guerra tinha fortemente o 
sentimento de dever. Ao não encontrar sentido no que deveríamos fazer como 
obrigação, adoecemos. No entanto, podemos também adoecer pelo 
sentimento de poder. Quando podemos tudo, nada é impossível ou temos 
todos os recursos, sofremos ao não conseguir realizar. Nesse sentido, as 
doenças mentais, depressão, ansiedade e outras aparecem como reflexo de 
um modelo de sociedade individualista e baseada na ilusão de poder. Se não 
podemos mudar nossa sociedade a curto prazo, é preciso implementar 
soluções paliativas, de diminuição de danos. A ampliação da rede pública de 
saúde, que assista a população carente com apoio psicológico deve ser uma 
política pública constante. 
 
Uma pessoa depressiva convive com um “fantasma” que a impede de se 
sociabilizar com outras, na vã consciência de que a companhia desse fantasma 
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a afasta das demais. A desmotivação de fazer coisas que outrora fazia ou de 
até mesmo viver o impossibilita de priorizar seu amor próprio e entender que 
só estaremos bem com as pessoas quando, primeiramente, estivermos bem 
conosco mesmos. Podemos apontar como possíveis causas da depressão a 
proteção excessiva dos pais com os filhos, causando seu despreparo na 
resiliência, problemas futuros a serem resolvidos e a autocrítica exacerbada, 
como cobranças de resultados e conquistas. No âmbito do serviço público, nos 
órgãos públicos, a cultura organizacional precisa ter um olhar mais preciso e 
sensitivo com os servidores que passam a produzir menos, procurando o 
entendimento de ser ou não apenas uma desmotivação passageira ou 
depressão. O gestor deve ter esse olhar atento de aceitação do próximo, 
procurando perceber quando é preciso conversar mais com ele, tentando 
entende-lo e, se possível, demovê-lo de pensamentos negativos, fazendo-o 
entender que é útil para a sociedade e importante para alguém. 
 
O ambiente que forma o ser humano tem total inferência na sua relação 
consigo mesmo, nas questões do mundo pessoal e seus desejos. Quais 
mecanismo a sua primeira comunidade, que é a família, lhe oferece? Sem uma 
construção de valores a partir de conceitos e conhecimentos, pautados no 
respeito aos seus limites e aos dos outros, não é possível conceber uma 
relação com o filtro de segurança emocional. São tantas situações que 
começam na relação entre o bebê e a mãe, que expande com o pai, com os 
conviventes no lar e assim por diante, que vão se estruturando os sentimentos. 
Quando essas relações estão comprometidas por históricos que construíram 
caminhos negativos, não é possível dar subsídios positivos para que o indivíduo 
torne-se adulto, com condições de encontrar saídas para conviver com seus 
anseios e as demandas do outro, além das vicissitudes da vida. Gostaríamos de 
enfatizar que a educação no sentido integral do ser humano em sociedade, 
urge na formação escolar. O conhecimento apresentado nas escolas precisa ser 
associado à formação das pessoas no aspecto social, possibilitando as relações 
interpessoais, desenvolvendo a aceitação de si diante das diversidades 
humanas. A depressão é o mal que transparece o sofrimento da pessoa, 
prejudicando suas relações familiares, laborais, no todo da sua vivência social. 
O impacto no desenvolvimento pessoal causado pela depressão acarreta 
consequências no trato dos gastos públicos, como saúde, previdência social e 
força de trabalho. Para tanto, há que se ter atenção do Estado, pois o maior 
número da incidência da doença é na idade produtiva, que regula, através da 
sua produção, a sustentabilidade da previdência do país. 
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Na referida aula, discutimos sobre a saúde mental. Iniciamos os trabalhos 
buscando refletir sobre o que seria doença mental e apresentando alguns 
exemplos. Muitos de nós não tínhamos conhecimento sobre a definição da 
OMS, que nos foi esclarecida. Consideramos importante a apresentação de 
algumas estatísticas que reforçaram a importância do tema e de seus impactos 
com destaque para o território brasileiro. Discutimos que muitas vezes 
ignoramos os fatos por desconhecimento ou por não acreditar na realidade 
por vários motivos: fuga, preservação, ignorância, sobrevivência ou mesmo 
egoísmo. O vídeo apresentado nos trouxe a visão de que não adianta 
ignorarmos os fatos, mas que enfrenta-los é o melhor caminho. Que a pessoa 
com problemas mentais ou psicológicos, muitas vezes sozinha, não consegue 
reagir e que precisa de ajuda. Aprendemos que não há classe social ou que o 
problema se dá só por questões financeiras e que o entendimento evidencia 
nossa humanidade. Prova disso foi a exposição de experiências pessoais vividas 
ou presenciadas por alguns dos participantes. Como gestores, aprendemos que 
precisamos ter um olhar atento para ofertar ajuda e que também não 
podemos atuar sozinhos, mas com ajuda multidisciplinar. Ter consciência que 
devemos fazer o máximo e que existe a possibilidade de não obter êxito e que 
não nos devemos culpar. 
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AULA 23 (05/12/2019) 
TEMA LIVRE DO GRUPO 3: ACUMULADORES 
Eidi Santos Cassas, Fernanda Lima dos Santos, José Orlando da Silva e Manoel Leandro de 
Oliveira 
 
O ato de acumular é caracterizado pela compulsão de se obter sem ordem ou 
organização objetos ou animais, perdendo o controle e a noção sobre as 
quantidades e sua utilidade prática. Existe uma dificuldade em identificar 
pessoas propensas a se tornarem acumuladores. Em comum, observa-se um 
trauma como mecanismo de gatilho para o processo. Levando em 
consideração essa dificuldade de identificação, a criação de uma política de 
prevenção torna-se quase impossível. Logo, todos precisam ter um cuidado e 
uma atenção a sua saúde mental e a daqueles com os quais convive. Cabe ao 
poder público a divulgação e conscientização sobre a problemática do 
acumulador, para que possa haver uma visão “humana” sobre essa pessoa e 
saber que acionar para o auxílio. O fortalecimento, crescimento e divulgação 
das redes existentes, dotando-as de estrutura para que possam cumprir sua 
função social, deve ser o foco do planejamento público, voltado à assistência 
dessa demanda. 
 
A síndrome que desencadeia a acumulação no indivíduo condiz com impulsos e 
vícios que chegam ao exagero, levando-o ao isolamento e à resistência de 
estabelecer relações sociais. Adquirindo um vínculo afetivo com seus 
pertences, o acumulador pode chegar a adoecer se tiver seus objetos 
“arrancados” de si, motivo este que nos faz ter a certeza de que a abordagem 
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do agente de endemias deva ser a longo prazo, para a criação de um vínculo 
que construa uma relação de confiança. Esses acumuladores, ditos como 
pessoas em situação de acumulação, mesmo detentores do direito de 
acumular, se ligam à comunidade com exageros e todas as possibilidades de 
resolução por parte dos agentes se esgotarem, têm seus casos levados ao 
CRASA, para melhor análise e possível solução. Os agentes de endemias são, 
inclusive, procurados para que tentem contato com a família do acumulador, 
chegando ao ponto da instauração de inquérito policial que os responsabilize 
por eles. Há a necessidade de políticas públicas que favoreçam um controle 
reprodutivo de cães e gatos, controle de fontes (monitoramento de descartes 
irregulares de lixo para evitar o reaproveitamento por acumuladores), controle 
de comércio (orientação a lojas de pequenos animais para que não efetuem 
vendas aos conhecidos acumuladores). Na qualidade de servidores, precisamos 
nos programar para a aposentadoria, o que faremos e o que seremos, para 
evitarmos o aparecimento dessas patologias e tenhamos nossos tempos vagos 
preenchidos. 
 
Apresentação do Grupo 3. Na primeira exposição, tratou do tema de 
acumuladores. Reflexão: “acúmulo/guarda desnecessária”. Diferença 
fundamental: junta qualquer coisa; associada a trauma ou transtorno. 
Colecionador: específico, mostra e orgulha-se dos colecionáveis e é 
organizado. Decreto municipal 57.570/16 – Política Municipal de Atenção 
Integral às Pessoas em Situação de Acumulação. Considera-se acumulação o 
acúmulo excessivo de objetos, resíduos ou animais, associado à dificuldade de 
organização, higiene e acesso, muitas vezes associados a distúrbios 
psicológicos e comportamentais, gerando riscos à saúde pública. 
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AULA 24 (06/12/2019) 
DESTINAÇÃO DO LIXO NAS METRÓPOLES BRASILEIRAS 
André Mezzalira 
 
A produção do lixo envolve a consciência coletiva em relação à necessidade 
crítica de redução do consumo e de direcionamento desse consumo, evitando 
a aquisição de embalagens com pouca quantidade do produto. Campanhas 
nesse sentido, reduzindo o consumo e mostrando, principalmente, que há 
economia ao se adquirir em maior quantidade, passando o fracionamento a 
ser realizado pelo consumidor, deveriam vir casadas com a conscientização 
relativa à redução do consumo. Os investimentos na consciência da reciclagem 
deveriam ser estimulados, orientando quanto ao que pode ser reciclado e 
como tratar o material reciclável. Grandes produtores de lixo poderiam 
receber incentivos fiscais para otimizarem a coleta seletiva, por exemplo, a 
partir de desconto de IPTU. A exemplo do já praticado em Curitiba, nas 
comunidades carentes: o lixo reciclável é trocado por vale transporte e/ou 
gêneros da cesta básica, a partir de crédito acumulado em função dos 
diferentes materiais recicláveis coletados e comercializados dentro do 
programa. Apostar em formas de coleta não convencionais, que permitam a 
participação de catadores que poderão ser credenciados e preparados, com 
incentivo da Prefeitura, por exemplo, subsidiando a troca das carroças por 
veículos motorizados elétricos, nos moldes dos famosos Tuc-Tuc indianos, viria 
de encontro ao reconhecimento da contribuição dos mesmos para a 
coletividade, disciplinando a área e incrementando o serviço prestado. 
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O desgaste irregular de resíduos acarreta enchentes, proliferação de pragas, 
mau cheiro, entre outros problemas. Quando esses problemas ocorrem, todos 
sofrem as consequências e a maneira mais eficaz de evitar isso é o descarte 
correto dos resíduos. Algumas ações podem ser tomadas em relação a isso, 
como ampliar a informação de como o descarte pode ser feito, em campanhas 
que mostrem a realidade do problema, aplicação de sanções para os que não 
separam o lixo comum do reciclável ou até mesmo multa para os que 
desprezam o dia correto do recolhimento. Quem se encarrega de coletar e dar 
um fim ao lixo nas cidades são os órgãos específicos que as prefeituras 
dispõem para isso e podem pertencer à própria prefeitura ou podem ser 
empresas particulares contratadas. De todas as formas de coleta, a seletiva é a 
mais importante, se organizada, facilitando a reciclagem. As práticas 
sustentáveis para o tratamento do lixo estão associadas à reciclagem, 
eliminação do desperdício, compostagem, entre outras. Adoção de atitudes e 
estratégias sustentáveis são precisas para garantir a adequada destinação do 
resíduo. Algumas práticas sustentáveis podem facilmente ser implantadas, 
como: redução do consumo, compartilhamento de ideias, incorporação de 
práticas sociais e ambientais, entre outras. Sobre a destinação dos reciclados, 
resíduos orgânicos podem produzir o biogás ou, através de sua combustão, 
produzir eletricidade. O lixo recolhido vai para as cooperativas, que existem 
até mesmo dentro das compostagens, e lá são separados. Por exemplo: os 
plásticos vão para as empresas em busca da transformação de nova matéria 
prima, igualmente os vidros e o lixo orgânico é transformado em adubo. 
 
Projeto: tudo se reutiliza, nada se joga fora. Visão geral: mudar o cenário atual 
da cidade de são Paulo referente ao lixo, de forma sustentável e que beneficie 
a população no que se refere à destinação consciente dos resíduos produzidos 
por ela mesma; transformar a cidade de São Paulo em referência para 
tratamento dos resíduos e sua destinação. Objetivos: conscientização da 
população; formas de coleta; tratamento sustentável na própria cidade de São 
Paulo; destinação de produtos reciclados. Especificações: a conscientização da 
população irá acontecer nos espaços das diversas lideranças religiosas, 
representantes de unidades públicas onde haja permanência de munícipes, 
associações comerciais, locais destinados a apresentações artísticas, musicais e 
esportivas, dentre tantas outros onde houver aglomeração de pessoas. Locais 
onde haja em seus quadros agentes multiplicadores, previamente capacitados 
por LIMPURB/EMASP, os quais reportarão aos seus membros e associados. 
Haverá criação de instrumentos virtuais de registro e estatística em tempo real 
por Subprefeituras das solicitações de coletas seletivas e das efetivamente 
realizadas, para que os agentes multiplicadores tenham sempre dados 
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atualizados que possam apresentar no momento que qualquer cidadão possa 
requisitar ou até mesmo pesquisar por conta própria. A conscientização 
precisa estar nos currículos escolares: criar a semana da conscientização sobre 
coleta seletiva em todos os equipamentos municipais da administração direta 
e indireta por meio de legislação. Distribuição de informativos à população nas 
Subprefeituras, Descomplica, Poupatempo e outros. As formas de coleta em 
pontos fixos passarão a ter um sistema que será informatizado. Sistema será 
criado de forma a pontuar cada munícipe que levar seus resíduos sólidos aos 
Ecopontos. Igualmente para os munícipes que entregarem resíduos recicláveis 
nos Ecopontos ou Cooperativas cadastradas pelo município. A contabilização 
será realizada por territórios conforme a Subprefeitura de abrangência, de 
forma que cada volume entregue por munícipes se transformará em 
bonificação para a destinação orçamentária que será aplicada conforme mais 
mobilizar seus moradores. A pontuação individual será mensurada e após 
atingir determinado score, será usada para troca de cestas básicas; entrada em 
cinemas; estádios de futebol, ou servirá como auxílio transporte. Cada 
munícipe que descartar de forma correta seus resíduos nos respectivos locais 
já citados e totalizando 200 quilos ou 200 litros ao longo dos descartes se 
beneficiará das colocações acima. Para tanto, haverá um cadastro simples de 
cada morador, que ao entregar seus resíduos receberá cupons numerados que 
serão lançados virtualmente nos respectivos cadastros. Todo munícipe que não 
tiver acesso às redes informatizadas poderá procurar as praças de 
atendimento público para serem auxiliados no registro dos seus respectivos 
cupons. Levando em consideração os locais de descartes irregulares, tais 
pontos serão revitalizados, haverá colocação de caçambas e iremos promover 
uma pontuação maior que terá consequentemente maior bonificação para 
incentivar os moradores do entorno a denunciar (garantindo o sigilo da fonte) 
por intermédio do app SP+Segura, de forma a poderem inserir fotografias dos 
descartadores irregulares, a fim de que sofram as consequências 
administrativas e legais de seus atos. Partindo desse pressuposto, o 
tratamento sustentável se dará na própria cidade de São Paulo, através das 
seguintes medidas: habilitar um espaço da administração direta e indireta para 
criação e implantação de tecnologias voltados exclusivamente à destinação dos 
resíduos, onde os profissionais de TI irão trabalhar constantemente na 
elaboração de ideias para facilitar a implantação de sistemas que consigam 
facilitar o acompanhamento e controle dos resultados das destinações dos 
diversos tipos de resíduos; criar parceria no setor privado com empresas de 
pavimentação que possam trabalhar com resíduos  que sirvam como parte de 
matéria prima para utilização da fabricação do asfalto; incentivar o 3R (reduzir, 
reutilizar e reciclar) em todo campo da administração direta (escolas, hospitais, 
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creches, parques e outros) de forma a servir de exemplo a todos os demais; 
incentivar a abertura de mais cooperativas com vários segmentos específicos, 
como coleta de óleo, materiais tóxicos e outros, facilitando através de 
incentivos fiscais a parceria com empresas que dariam destino na 
transformação desses materiais; criar feiras anuais que demonstrariam o 
resultado final das transformações dos resíduos em novos produtos, 
mostrando que o lixo tem outras serventias; fiscalizar com mais rigor os aterros 
clandestinos; modernizar os aterros sanitários existente para o melhor 
aproveitamento da captação do biogás e revertê-lo em energia útil para a 
cidade de São Paulo; incentivar as pesquisas nas universidades paulistanas no 
processo de transformação dos resíduos em materiais ou substâncias 
reaproveitáveis para a sociedade; criar um setor na Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente que trabalhe com compostagem, tratar o lixo orgânico, 
principalmente o que sobra das feiras livres. Desde os primórdios, o 
tratamento e destinação dos resíduos nunca foi algo fácil de se realizar, ora por 
falta de interesse político ou social, ou simplesmente por não pensar o mal que 
estamos fazendo contra o planeta.  Durante décadas não se pensou em sua 
destinação e não se percebeu que somente a sociedade como um todo perde 
por falta de seriedade no tratar de seu lixo. Pensando que todas essas ações 
venham a ser adotadas, nos perguntamos: o que fazer com a destinação dos 
produtos recicláveis? Consideramos que partes destes resíduos serão 
utilizados pelas empresas participantes, como a transformação do óleo de 
cozinha em biodiesel, produção de sabão, resina para tintas, detergente, ração 
para animais, podendo esses produtos ser comercializados na cidade de São 
Paulo com menos impostos de forma a incentivar sua continuidade. O 
comércio ganha e a população também, ao não ver esse tipo de resíduo 
poluindo nossos mananciais ou a até mesmo a rede de esgoto que não tem 
uma cobertura de 100% do seu tratamento. E pensando em um bem estar 
social, toda a compostagem produzida será utilizada em parte nos canteiros 
públicos e outra será doada para os munícipes que quiserem usar em suas  
residências adubando suas hortas, plantas etc. A Prefeitura se compromete a 
ser, durante um período de 5 anos, a principal compradora de parte ou todo 
dos materiais que possam ser utilizados nos espaços públicos,  pensando que 
esses materiais possam se transformar em tantas coisas (bancos, enfeites, 
tapumes, telhas, asfalto, recipientes). Com isso, a Prefeitura incentivará e 
apoiará todas as empresas participantes, estimulando-as e a população a 
consumir os produtos reciclados, fazendo valer os 3R e tendo uma cidade mais 
sustentável. 
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A sociedade capitalista baseia-se no consumo. Consumo este não 
necessariamente obrigatório por parte da população. Objetivando a criação de 
mercado e a geração de lucros, o sistema acaba impondo o consumo 
desenfreado e supérfluo de um grande número de itens. Desde a produção se 
criam resíduos. Alguns perigosos e contaminantes. No processo de entrega do 
produto, mais resíduos: poluição do ar pela queima de combustíveis, 
necessidade de fabricação de veículos e estradas, construção de entrepostos, 
etc. E finalmente, nas lojas, uso exagerado de energia elétrica e decoração.  
Tudo isto, para promover a venda e a criação da necessidade por parte do 
consumidor final.  Nas mãos do consumidor, caberá a ele o descarte das 
embalagens, seja o papel do embrulho, a garrafa pet, as caixas de papelão, etc. 
E, finalmente, o descarte do produto, propriamente dito, pela sua rápida 
obsolescência. Portanto, consumir menos e estritamente o necessário é a 
primeira contribuição que o consumidor pode dar para o meio ambiente e a 
diminuição de resíduos. Partindo do princípio que o objeto comprado foi 
parcialmente utilizado, o consumidor poderá contribuir descartando menos e 
corretamente.  Triar os materiais recicláveis, utilizar os restos orgânicos em 
hortas caseiras, com compostagem domiciliar e reutilizando materiais ajudará 
a diminuir os resíduos e aumentar a vida útil dos aterros sanitários. O 
município deverá aumentar a participação da compostagem, de forma a evitar 
o aumento de adubos químicos nos parques e jardins. Havendo sobra, o 
município deveria doar ou cobrar um preço simbólico pelo composto não 
utilizado na própria cidade, de forma a ser exportado para outros centros 
agrícolas. Os aterros sanitários de São Paulo estão se esgotando. Vários países 
utilizam a incineração como solução de destinação final. Para se evitar a 
emissão de gases cancerígenos, deve-se adotar um caríssimo sistema de 
filtragem de gases. Talvez não haja outra solução em médio prazo. No entanto, 
sabe-se que é possível aproveitar o vapor como produtor de energia elétrica, o 
que, de certa forma, minimiza o impacto negativo da emissão de gases. Os 
produtos recicláveis geram empregos tanto na sua coleta quanto no seu 
preparo para a entrega na indústria. Deve-se procurar industrializar cada vez 
mais o processo, de forma a aumentar o interesse da indústria e o 
barateamento do reciclado. Caberá à engenharia de transformação criar e 
elaborar novos processos, de forma a alimentar a cadeia produtiva. É plausível 
que, em um esforço conjunto dos órgãos públicos, entidades ambientais e 
industriais, com a participação da população, num prazo de 5 anos se veja uma 
transformação positiva do cenário da limpeza pública na cidade de São Paulo. 
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AULA 25 (09/12/2019) 
MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO PARA O USUÁRIO FINAL 
Flavia Ulian 

 
Assim como em outras áreas de políticas públicas, o interesse coletivo deve ser 
mais forte do que o interesse lobista. Para que isso aconteça é preciso que a 
sociedade tenha participação ativa e decisória sobre as políticas de transportes 
públicos. Só a partir dessa participação social as demandas reais serão 
atendidas. Para melhor qualidade no serviço de transporte, é preciso que a 
cidade esteja integrada, quanto à pavimentação de vias, sistema de tráfego e 
comunicação. É preciso que a política de transporte seja entendida como uma 
política de governo, ou seja, que não dependa de uma visão de partido para 
que funcione, mantendo assim a continuidade do serviço e dos projetos de 
sucesso. O transporte público precisa ser apropriado pela população, fazendo 
valer o seu direito à locomoção, e exigindo melhorias. Assim, a melhoria não 
será apenas de tempo, e sim na qualidade de vida como um todo. Quando o 
transporte público funciona, toda a cidade flui melhor, uma vez que a 
integração com outras políticas traz bons resultados. 
 
Todas as modalidades de transporte público são prioridade perante a 
legislação (Política Nacional de Mobilidade Urbana), procurando reduzir as 
desigualdades e promover a inclusão social, como primeiro plano. O objetivo 
da estruturação do transporte público deve priorizar a acessibilidade e o 
favorecimento à proteção ambiental. O transporte urbano necessita de uma 
participação social visando melhores resultados para todos. Para que um 
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usuário se convença a fazer uso do transporte público, é preciso considerar 
algumas medidas que poderiam ser mais efetivas: pontos de ônibus precisam 
estar mais próximos, visando a diminuição da caminhada do usuário; travessias 
de pedestres precisam estar sinalizadas e iluminadas, objetivando sua 
segurança; pontos de parada precisam ser informativos, oferecendo clareza no 
que tange às conexões; novas linhas precisam ser projetadas, com a intenção 
de suprir a demanda, atendendo a maior área possível dos bairros. 
 
O transporte público como direito social, assim como todos os outros direitos, 
ainda no Brasil atende aos apelos da classe dominante. A relação entre usuário 
e sistema está aquém das necessidades devido ao público ainda estar 
manuseado pelo interesse privado do mercado. O transporte público, além de 
atender a movimentação de um local para outro, tem que servir à qualidade de 
vida no que tange à sustentabilidade do meio ambiente, além de acolher a 
todos com suas diversidades, tanto pessoas com deficiência como pessoas que 
precisam de movimento para melhorar a performance física. Neste último 
aspecto, a integração de todas as possibilidades de transporte é urgente e 
necessita de uma política de mobilidade e transporte coletivo como direito, 
implementada pelo Estado, sendo passivo do gestor público responder pela 
não continuidade dos projetos que visam melhorar a vida do coletivo. 
Viabilizar as iniciativas privadas, como por exemplo o U-Bus, como nova 
modalidade de transporte integrado ao sistema existente, com vistas a fluir o ir 
e vir do usuário final, atraindo cada vez mais o interesse dos motoristas que 
usam o seu veículo individualmente. Ainda que tenhamos pessoas que usam 
integralmente o transporte coletivo, observamos que existem outras pessoas 
que pouco o utilizam; daí suas expectativas de qualidade estarem no campo do 
incômodo que a superlotação causa. Sendo assim, acreditamos que a educação 
aliada à comunicação adequada e universalização de aplicativos como subsídio 
de decisão para o transporte x destino, precisa ser aplicada nessa cidade que 
tem um perfil muito especial de usuário de transporte no geral. 
 
Na referida data, foram apresentados conteúdos referentes às vantagens de 
investimentos em transportes públicos. Observamos a trajetória do transporte 
coletivo e individual através do tempo, de acordo com as necessidades 
temporais. Atualmente, observamos que se torna de extrema necessidade a 
massificação desse tipo de transporte através da interligação dos diversos 
modais: transporte rodoviário e ferroviário de massa, observada a 
capilarização da utilização de bicicletas, entre outras. Observamos que há 
muito por fazer e já há grandes projetos mas por falta de vontade política não 
se consegue implementar. Outro fator importante é o interesse financeiro de 
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grandes empresários que buscam, através do marketing, conquistar a atenção 
para a necessidade de uso dos veículos (automóveis de passeio). Observamos 
que há muito por fazer, principalmente trabalhar a mente das pessoas e da 
comunidade como um todo para a mudança de conceito, comportamento e 
atitudes para que todos juntos possamos mudar o quadro de colapso atual do 
transporte. 
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AULA 26 (10/12/2019) 
JORNALISMO DE DADOS 
Marcelo Soares 

 
A gestão dos dados está, ainda, em construção na cultura organizacional dos 
órgãos públicos. Uma vez que a informação é uma ferramenta de poder, o uso 
e a interpretação da mesma está sujeita ao jogo político. É clara a falta de 
interesse, recurso para a coleta, tratamento e uso dos dados para a formulação 
das políticas públicas. Muitas vezes, a transparência das ações governamentais 
é entendida como inimiga para líderes políticos, assim como um trabalho 
desnecessário para o funcionário público. Existe ainda a falta de entendimento 
sobre a importância dessa ferramenta de controle social da população como 
parte de uma ferramenta democrática. Dessa forma, para o avanço da 
qualidade da informação é preciso que haja mobilização e cobrança por parte 
da população. Nesse sentido, notamos avanços na lei e, um pouco menos, nos 
programas de governos. A manipulação desses dados pela mídia tem grande 
impacto para a avaliação de políticas públicas e na pressão sobre a atuação dos 
governantes. Aqui vale também ressaltar a importância de uma mídia séria, 
que trate a informação de forma limpa e não favoreça ou prejudique baseada 
em personalismos. Nesse ponto, novamente, o controle social sobre a mídia é 
de extrema importância para a manutenção de um Estado democrático de 
direitos. 
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Há que se atentar para as intenções e uso dos dados pois há várias solicitações 
que nos chegam que sofrem recortes, e por vezes esses dados não são 
utilizados de forma global, denotando informações que não são reais. 
Pensamos na forma como o palestrante Marcelo Soares tratou a questão das 
fontes de dados. Como sabe e porque conta a informação o que nos remete a 
discutir a responsabilidade e relevância da informação e do seu uso. Por outro 
lado, a disseminação dos dados possibilita à população conhecer, avaliar os 
serviços e sua prestação. A facilidade do acesso aos dados possibilita maior 
discussão e avaliação dos serviços. Só reforçamos que há uma preocupação no 
uso dos dados pois há sim mal uso e análises tendenciosas. Observamos que 
São Paulo avançou muito em relação às informações, porém há algumas áreas 
que possuem registros com maior qualidade e em outras há bancos de dados 
que não se conversam, somando-se aí a falta de incentivo ao seu uso e 
manuseio, desqualificando a informação. 
 
O que se percebe ainda é uma morosidade na compilação dos dados, bem 
como o seu tratamento. Os equipamentos e o treinamento dos profissionais da 
área pública (servidores) não acompanham a mesma velocidade do setor 
privado. Isso acaba trazendo uma desvantagem competitiva, bem como baixa 
assertividade nas ações, vez que há imprecisões, dada a falta de indicadores 
que norteariam a construção de políticas públicas. Estas ações, sem o devido 
alinhamento, além de não atenderem o cliente, geram no prestador de 
serviços a sensação de “enxugar gelo”. Contudo, percebemos que com a Lei de 
Acesso à Informação, tem-se mudado as metodologias de compilação. Porém, 
há muita coisa a ser aprimorada e ajustada, e em nossos dias tão tecnológicos 
será de fundamental importância a correta compilação, o devido tratamento, 
para que além de promover a transparência, auxilie o servidor a prestar o 
serviço com excelência e a população a promover o devido controle social dos 
investimentos de recursos. 
 
O jornalismo de dados surge na década de 60 quando os dados passam a ser 
públicos, possíveis de serem consultados por civis. Os dados passam a ser 
cruzados e estudados e as informações que antes eram analisadas 
separadamente passam a apresentar novas perspectivas. Pensa-se em 
apresentação interativa de dados com uma leitura dinâmica das informações. 
Dados são pistas sobre a realidade que atendem um critério de apuração. Os 
dados são fontes e hoje é possível acessá-los facilmente via on-line em sites de 
organizações públicas. Porém, conclui-se que são quase inexplorados. Com 
avanços das ferramentas tecnológicas as leituras com infográficos, por 
exemplo, são mais acessíveis à compreensão. Através dos dados, leituras de 
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ranking comentam sobre eficiência dos municípios brasileiros que podem gerar 
conclusões e ideias para desenvolvimento. Para as conclusões, os dados 
apontam pontos de contraste entre os municípios, comparando transporte, 
unidades de educação e saúde que justificam indicadores bens e ruins no 
ranking. Observamos que a tecnologia que proporcionou a digitalização dos 
dados associados às várias ferramentas digitais para o cruzamento desses 
dados transformando-os em informação e inteligência provocam a sociedade e 
estimulam os poderes públicos a investir em soluções de políticas públicas com 
custo benefício maior que ações empíricas isoladas. Outro fator preponderante 
para a disseminação de dados e informações foi a LAI (Lei de Acesso à 
Informação). Uma lei recente para o Brasil, que ainda não se encontra bem 
explorada pela população, apenas por alguns grupos técnicos e políticos. 
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AULA 27 (12/12/2019) 
GUARDIÃ MARIA DA PENHA  

Elza Paulina de Souza 

 
A intenção inicial na criação da Guarda Civil Metropolitana pelo prefeito Jânio 
Quadros era a formação de um efetivo humanizado e acolhedor próximo à 
população, se contrapondo a um modelo existente de polícia repressora criada 
e transformada no período da ditadura militar como órgão de repressão. A 
coexistência da Polícia Militar e da Polícia Civil reforça a ideia de que uma 
terceira polícia seria desnecessária; no entanto, a função bem delineada da 
Guarda Civil Metropolitana traz clareza a sua necessidade e a intenção do seu 
vínculo com a comunidade, intencionalmente expresso na sua própria 
denominação, “GUARDA CIVIL”, e no seu lema “AMIGA, PROTETORA e 
ALIADA”. Especialmente na cidade de São Paulo, considerando o universo de 
particularidades de uma megalópole e os programas desenvolvidos, mostra a 
importância de uma estrutura própria com as características que nortearam a 
sua criação. As particularidades dos programas já desenvolvidos mostram a 
ação preventiva como instrumento maior da Guarda Civil na criação de 
políticas preventivas locais, mostrando que a vocação vem sendo cumprida e 
assim validando sua existência. A percepção inicial do grupo em relação à 
função da corporação foi modificado positivamente, principalmente após a 
ciência dos programas desenvolvidos. 
 
A GCM é parte principal do sistema de segurança pública por colaborar 
efetivamente com a manutenção da ordem pública, no limite territorial do 
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município. Com destaque na construção e reformulação da segurança pública, 
a GCM agrega medidas preventivas, sociais e integradas, visando o 
cumprimento de Leis, como a de nº 13.022 de 2014 e a nº 13.765 de 2018. 
Devido a sua proximidade com o público em geral, em razão da amplitude de 
suas atribuições, o apoio da GCM na prevenção de crimes torna-se mais 
frequente; afinal, é mais comum um Guarda ser acionado pessoalmente do 
que o 190 ser solicitado, principalmente na região central. A presença da GCM 
inibe atividades que infringem a ordem coletiva e individual e seus agentes de 
segurança efetivam sua participação na sociedade de forma direta e 
responsável. Algumas colaborações reconhecidas são: segurança nas escolas 
municipais, assistência aos transeuntes, preservação em local de crime, 
segurança em hospitais municipais, assistência em casos de calamidades 
públicas, entre outras. O maior benefício de um Município é ter uma 
corporação de Guardas Civis que atenda às demandas específicas no âmbito da 
segurança pública, com expansão até a área rural e indígena, visando rondas e 
policiamento preventivo. 
 
Devido à natureza da prestação do serviço preventivo e comunitário, as 
guardas municipais possui grande aceitação dos munícipes e usuários dos 
serviços públicos. Pelo uso de procedimentos humanizados, respeito aos 
direitos humanos e procedimentos operacionais voltados à preservação da 
vida, as guardas municipais se firmaram como essenciais na efetivação das 
políticas de segurança pública e/ou urbanas. Mesmo, às vezes, aquém de uma 
formação profissional de excelência, em especial nos pequenos municípios, 
não se pode pensar em segurança, sem pensar na figura do agente municipal 
de segurança: guarda municipal. Através dessas corporações, os municípios 
ocuparam a parcela em segurança pública que lhes cabia. A exemplo de outros 
países, a polícia deveria ser municipalizada e de ciclo completo. 
 
Com a segurança percebemos que nos reconhecemos na nossa região e 
interagimos com o espaço. Considerando que o agente de segurança, sendo 
morador e atuando dentro do próprio município, mais do que o conhecimento 
técnico para o desenvolvimento de suas atividades, suas ações podem ser 
potencializadas pela sensação de pertencimento pois é o espaço em que 
convive e compartilha com familiares e amigos. No cenário atual, percebemos 
que há um descompasso político de relação de interesses que interferem na 
organização da estrutura de segurança, criando nichos para a política de venda 
de segurança privada com a pseudo sensação de suprir a necessidade 
apresentada. Acreditamos que um sistema único de segurança pública 
municipal, preferencialmente de ciclo completo, poderia contribuir para a 
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mitigação da problemática ora apresentada. Observamos que além da 
estruturação do sistema de segurança individualmente não será a solução para 
a construção de uma cidade tranquila. Salientamos a importância de políticas 
públicas voltadas à educação, formação de emprego, habitação etc, como base 
para a construção de uma sociedade equilibrada. 
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AULA 28 (13/12/2019) 
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Mariana Moutinho Monteiro de Messas 

 
O futuro das cidades e do desenho urbano precisa considerar a diversidade da 
população, incluindo as necessidades especiais de mobilidade e comunicação. 
Deve-se considerar que a funcionalidade para as atividades humanas necessita 
ser priorizada no momento em que se pretende implantar condições ou 
políticas para a inclusão. Em muitas situações, a deficiência não constitui a 
principal barreira para a inclusão, mas sim os fatores ambientais e sociais. Para 
a efetividade de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, 
devemos considerar a importância de dois fatores, além das questões de 
projeto: informação e empatia. Os dois fatores são atados pensando nas 
pessoas que não tem deficiência. A informação é essencial para o 
conhecimento das sinalizações e padronizações necessárias para a mobilidade. 
Pode se considerar um primeiro passo para gerar a empatia, fundamental para 
o sucesso de políticas voltadas para deficientes. A participação dos 
beneficiários dessas políticas, principalmente através das entidades que 
representam, é de suma importância, pois são eles que indicarão as demandas 
e necessidades de adequações. 
 
A aula de hoje nos possibilitou a reflexão acerca das normas, dos 
planejamentos e projetos de acessibilidade. Há que se pensar sempre na 
manutenção e observação do público que acessa e utiliza os espaços porque 
existem situações que precisam ser revistas de acordo com tamanho (altura), 
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peso das pessoas e condição. Uma preocupação discutida são os transportes 
públicos que não apresentam padronização de usos e costumes; como os 
metrôs e trens em SP são muito cheios, as pessoas viajam em pé e com muita 
dificuldade para se segurar porque as barras (balaustres) são altos e as pessoas 
de menor estatura não conseguem se segurar. Em algumas estações os 
desníveis do trem e da plataforma não são comunicados, causando muitos 
acidentes. Logo, a acessibilidade precisa ser respeitada pela legislação e 
também ser revista constantemente. Para garantir a acessibilidade, há que se 
respeitar as normativas de forma clara e objetiva. 
 
Ao nos depararmos com a notícia de que existem normas e soluções para 
promover acessibilidade a todos com qualidade na mobilidade, nos sentimos 
sensibilizados e interessados em questionar como expandir esse 
conhecimento. Observamos que, relativamente aos direitos universais, este 
assunto está interpretado pela sociedade como um problema individual e não 
coletivo. Ora, se essas pessoas convivem conosco em todos os ambientes 
sociais, faz-se necessário conhecer as deficiências individuais que, de certa 
forma, influenciam a autonomia dos outros. É imprescindível que todas as 
pessoas saibam que existem normas e por isso as soluções estão sendo postas 
nas áreas conviventes. Propomos que a educação, a assistência social e a 
saúde empreendam em seus espaços ações de educação com relação ao 
respeito a esses usuários, além da sensibilização e empatia, para a inclusão 
total. 
 
Na aula de hoje foi apresentada a necessidade de repensarmos nosso 
comportamento a fim de ser promovida a ideia de inclusão. Nesse sentido, foi 
abordada uma ampliação de acessibilidade nos meios de transporte, infra 
estrutura urbana e na comunicação e sinalização nesses espaços. Percebemos 
que, com o passar do tempo, tendo em vista as normas, a reflexão é 
considerada em novos projetos, discutida em âmbitos institucionais e 
reconhecida cada vez mais na rotina urbana. Entretanto, um desafio ainda 
persiste: a cultura da população. Por falta de cuidado, sensibilidade e 
conhecimento, o princípio da autonomia ainda não é plenamente atingido. A 
mudança de comportamento é um passo longo, porém viável, uma vez que a 
integração deve ser fruto do coletivo. Um prédio seguindo as normas de 
inclusão é motivo de nova rotina para os seus frequentadores que 
reconhecerão no seu dia a dia que são tomadas ações para contemplar a todo 
e qualquer público. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de adotar 
também a linguagem de inclusão. 
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AULA 29 (16/12/2019) 
GENTRIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Mariana Moutinho Monteiro de Messas 

 
A gentrificação deve ser entendida como uma manifestação mercadológica 
sobre o espaço urbano. Muitas vezes entendida como um processo natural, 
associado à evolução da cidade, representa de fato uma manifestação e 
intencionalidade de grupos econômicos moldando o espaço público. Por trás 
do conceito da gentrificação existe a ideia de uma higienização dos espaços 
públicos, apresentada como uma política de revitalização local. Como 
consequência, vemos espaços cada vez mais segregados. Nesse sentido, há um 
processo forçado e velado de desenho da cidade, onde os mais pobres ocupam 
as periferias, sem estruturas públicas de convivência e lazer. Embora o discurso 
sobre o tema já ultrapasse meio século de discussões, o desafio é conseguir 
incluir a população dentro das transformações que ocorrem no tecido urbano. 
 
Por ser uma ação consciente de “limpeza social”, a gentrificação visa a 
revitalização do local, mas compromete sua cultura. A gentrificação tende a 
valorizar o bairro, focando no desenvolvimento social. Todavia, muitas vezes 
compromete o aspecto ambiental, por exemplo promovendo a destruição de 
espaços verdes para dar lugar a novos empreendimentos e formação de novos 
pontos de poluição atmosférica por conta da prolongação do trânsito. 
Buscando qualificar determinado espaço, acaba promovendo um urbanismo 
excludente, expulsando camadas de baixa renda que não conseguem se 
adaptar a essa qualificação, fomentando a “higienização social”. Não 
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necessariamente, a gentrificação é ruim, mas pode resultar na 
descaracterização total de um bairro, ocasionando um impacto social que gera 
a perda da identidade de seus moradores. Reorganizando a geografia do local 
com a substituição de um grupo por outro melhor qualificado, muda o estilo de 
vida e as características culturais de quem não se adapta às novas tendências, 
valorizando apenas determinados grupos. A gentrificação propicia a 
especulação imobiliária, resultando na descaracterização do bairro. 
 
O discurso do coletivo ainda está longe de alcançar uma verdade. Ainda se 
pensa nas relações sociais nos espaços públicos em selecionar e caracterizar o 
ambiente, atendendo demandas particulares. A gentrificação no centro das 
cidades que tem grande concentração de diversidades, os grupos que se 
mantém pela especulação e exploração da área, sempre encontrará meios e 
adeptos de expulsar, ao invés de agregar, entrosar, mediar a convivência. Uma 
saída para dar oportunidade às pessoas que vivem em situação de rua, de 
segunda a sexta, mas que tem seus lares na periferia da cidade, seria organizar 
empreendimentos, com aluguéis acessíveis e perfil de espaços, condizentes 
com a demanda. Apesar da livre concorrência, há que haver um controle na 
ação da mão invisível. O Estado precisa regular as relações imobiliárias, através 
do teto para o lucro, uma vez que empreendimentos voltados para moradia 
precisam viabilizar acesso a todas as pessoas. As leis que regulam as relações 
de mercado podem ter livre iniciativa e concorrência. No entanto, a exploração 
não pode ser predadora: até a cadeia alimentar tem meios de regular a 
sustentabilidade. 
 
Nesta data foi abordado o processo de gentrificação. Foi destacado que o 
processo não seria “natural”; contudo, após as discussões, consideramos que 
seria, sim, natural. Também não seria bom ou ruim, pois pode dar sentido a 
tudo que envolve comportamentos e o próprio ser humano. Entendemos que 
todo e qualquer processo de mudança seria apenas um processo de mitigação 
e prolongamento do tempo de um processo intensivo. O conhecimento e 
esclarecimento do processo de gentrificação nos proporciona a possibilidade 
de reconhecimento do contexto em que estamos vivendo, ajudando a nos 
preparar para sobrevivermos, possibilitando-nos saber a hora de nos retiramos 
com o menor impacto possível. 
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AULA 30 (17/12/2019) 
TEMA LIVRE DO GRUPO 4: REJEITOS: UMA HISTÓRIA, UM OFÍCIO, MUITOS 
DEVERES 
Artur Deliberali Barbosa, Bruna Carolina Pinto Cavalcante, Joel Severino dos Santos, Marcelo 
Fabiano Oliveira, Ricardo Pereira da Silva 

 
O tratamento dos resíduos produzidos na cidade de São Paulo ainda é um 
assunto complexo. Nem todos tem a consciência da importância do assunto. A 
questão da coleta seletiva envolve diversos aspectos, entre eles campanhas 
informativas, voltadas não apenas para a coleta, mas para como separar e 
acondicionar de maneira correta, para que o material não seja perdido. É 
preciso que a política de tratamento de resíduo/coleta seletiva seja contínua 
de modo a se tornar um hábito. Começar a inserir desde o ensino básico de 
educação o aprendizado da coleta seletiva, mostrando o resultado final desse 
trabalho. A política pública para a reciclagem em São Paulo precisa ser mais 
incentivada. A Prefeitura necessita assumir de vez esse projeto e buscar 
melhores resultados, levando em consideração que apenas 3% são reciclados 
em uma cidade tão populosa. Mais divulgação, campanhas de incentivos e 
aumento da coleta porta a porta seriam opções para melhoria do serviço. 
 
Existem fatores específicos para a escolha do local de aterros sanitários, como 
análise topográfica e investigações geotécnicas, sendo que o principal objetivo 
da operação é minimizar os impactos ambientais e não causar danos à saúde 
pública. Os aterros são importantes pois solucionam parte dos problemas 
causados pelo excesso de lixo de forma ambientalmente correta para tratar a 
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decomposição dos resíduos. É possível reduzir e melhorar o aproveitamento 
do lixo que produzimos e, para isso, existe a coleta seletiva que, além de gerar 
renda para muitas pessoas e economia para as empresas, também traz 
vantagens para o meio ambiente, diminuindo a poluição dos solos e rios. É 
preciso, em todas as maneiras de reduzir o lixo, reaproveita-lo ao máximo e, 
após, reciclar, diminuindo grandes problemas ambientais. O processo de 
reaproveitamento do lixo descartado, a reciclagem, dá origem a um novo 
produto, mas também diminui a produção de rejeitos e seu acúmulo na 
natureza, reduzindo o impacto ambiental. Quanto mais se recicla, mais se 
reaproveita e, assim, menor é a necessidade de extrair novos materiais da 
natureza, ajudando, inclusive, a movimentar a economia, gerando emprego e 
renda para sustento de muitas famílias. 
 
Como percebemos nas duas aulas que a nós foram ministradas, não há 
possibilidade de sobrevivência para uma cidade que não trata de maneira 
profissional, equilibrada e sustentável os resíduos. A demanda produzida na 
cidade requer um investimento de grande monta como ficou comprovado, 
alinhado à proposta apresentada na aula anterior, percebemos principalmente 
com os vídeos apresentados hoje uma necessidade de: conscientização da 
população quanto ao descarte indevido, que produz pontos viciados que 
afetam a saúde, depondo e construindo uma imagem deplorável da bela São 
Paulo; responsabilidade do ente estatal no que tange ao processo de coleta 
dos resíduos divisíveis e indivisíveis, pois é inadmissível enganar a população 
prometendo passar para recolher e de forma contínua e matemática 
negligenciar tal serviço; ampliar o serviço de eco-ponto tendo no mínimo 3 por 
distritos dentro dos bairros, aumentando a quantidade de metragem; 
divulgação nas mídias televisivas e sociais.  
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AULA 31 (18/12/2019) 
AS MIGRAÇÕES NO SÉCULO XXI 
Rita de Cássia da Cruz Silva 

 
Os movimentos migratórios são históricos e contribuíram para a evolução 
humana. Ao mesmo tempo, o sentimento de territorialidade gera reações 
contrárias a esse movimento. A globalização vivida na última década exacerba 
as trocas culturais e assim demanda que existam e intensifiquem-se os fluxos 
migratórios. A migração em si não deveria ser vista como um problema, pois 
pode ser benéfica cultural e economicamente; porém, o medo do diferente e o 
falso sentimento de ameaça, reforçado em tempo de crise econômica, gera o 
conflito que vemos em grande escala. A criação de políticas específicas para 
essa população é importante, deve fazer parte do plano de governo e ser 
conhecida/aceita pela população – o que é completamente contraditório no 
cenário atual: o Brasil foi um dos países que não assinaram o documento da 
ONU que reforça a necessidade de um planejamento para receber e inserir 
migrantes. Como o brasileiro não possui uma estrutura ou conhecimento 
político de visão mundial, a tendência de aceitar de se juntar ao discurso do 
medo, implantado pelo governo e pela mídia, é maior. Para mudar esse 
cenário, precisamos de políticas de longo e curto prazo. A curto prazo, é 
preciso integrar esses migrantes ao país (exemplo: política de vacinação nas 
fronteiras, processo de documentação e inserção no mercado de trabalho). A 
longo prazo, apenas uma política de educação e de formação de espírito cívico 
pode fazer frente ao discurso vigente do medo. 
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Embora o assunto imigração seja visto como algo negativo, não é algo tão ruim 
assim, pois a economia dos países é fortemente favorecida com imigrantes. Os 
imigrantes contribuem de diversas formas no desenvolvimento de país, como 
no processo de urbanização e desenvolvimento de atividades de comércio, 
além da prestação de serviços. Pesquisas mostram que o número de 
imigrantes é na verdade bem menor do que a mídia divulga ou se imagina. É 
preciso considerar que são vários os fatores que desencadeiam esse 
fenômeno, sendo os principais: conseguir trabalho em outra região, fuga de 
conflitos políticos em estados ditatoriais, recessão econômica e crises, busca 
de oportunidades para garantir a sobrevivência. Os movimentos migratórios 
inevitavelmente também enriquecem a diversidade do ponto de vista cultural 
e do conhecimento, pois levam para a cultura costumes e valores para os 
países. É necessária uma política mais clara de acolhimento aos imigrantes, 
com um olhar humanizado e empático, considerando que a maioria dos 
imigrantes vem como refugiados, fugindo de uma situação insustentável em 
seus próprios países, apenas buscando sobreviver. 
 
Ficou claro que o processo migratório na atualidade se dá, em sua maioria, em 
função da preservação da vida decorrente de conflitos bélicos nos locais de 
origem, bem como da busca de novas oportunidades laborais com melhor 
perspectiva econômica. Diferente dos processos ocorridos em décadas 
anteriores, atualmente o imigrante, em geral, mantém vínculo familiar das 
pessoas de sua terra natal ou de sua anterior residência. A tecnologia propicia 
essa condição. Parte dos valores auferidos no país acolhedor é enviada para 
seus familiares no país de origem. A falta de política pública consistente e a 
existência de mídia televisiva tendenciosa tem fortalecido os pré conceitos 
arraigados internamente na população não esclarecida. Que o processo de 
envelhecimento da população produtiva dos países desenvolvidos surgem 
como uma grande oportunidade de acolhimento de imigrantes que, em sua 
maioria, são pessoas muito qualificadas profissionalmente. Mas permanece a 
necessidade de revisão do processo de acolhimento e de legislação que 
contemple a velhice desses mesmos imigrantes. Somos fruto da miscigenação 
dos diversos povos e isso já deveria ser suficiente para desconstruir qualquer 
preconceito existente em nós. Diversos órgãos e organizações empreendem 
esforços para minimizar as mazelas e os sofrimentos decorrentes das disputas 
étnicas e de poder, que reforçam a necessidade de imigrar. 
 
Na referida data discutimos sobre os migrantes e os processos que induzem e 
estimulam estes comportamentos. Abordou-se sobre as vantagens e 
desvantagens na construção e evolução social e individual do imigrante. A 
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discussão serviu para o desfazimento do desatendimento de pontos críticos 
que poderiam manter ou levar ao preconceito. Abordou-se também a 
investigação sobre fatores motivadores de pertencimento a este ou aquele 
país ou a esta ou aquela nacionalidade. Identificamos que estes fatores muitas 
vezes deveriam ser utilizados apenas como instrumentos de busca de soluções 
de convivência e aprendizado de respeito, não explorados como forma de 
discriminação e separatismo. O processo de globalização com destaque para a 
informação tem proporcionado o contexto com as mais diversas culturas e as 
dificuldades enfrentadas para o reconhecimento dos direitos fundamentais da 
pessoa humana como cidadão do mundo. Acreditamos que as pessoas, de 
forma geral, pecam por ação ou omissão quando terceirizam a 
responsabilidade de busca de solução apenas aos atos abstratos (poder 
público), quando deveriam reconhecer a responsabilidade direta e individual 
por contribuir efetivamente para buscar a mitigação da problemática. 
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AULA 32 (19/12/2019)  
OBSERVAÇÕES, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES DOS ALUNOS 
Humberto Luís Braga Alves Mendes 
 
Agrupamento de temas e aulas: 
 
Grupo A: 

 EDUCAÇÃO: aulas 7, 8 e 13 

 SAÚDE: aulas 17, 22 e 23 

 TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E POLÍTICA: aulas 21 e 26 

 
Grupo B: 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL: aula 15 

 CULTURA: aulas 4 e 14 

 TRABALHO E GESTÃO DE PESSOAS: aulas 1, 2, 3 e 9 

 
Grupo C: 

 COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO: aulas 6, 11 e 18 

 DIREITOS HUMANOS E MIGRAÇÃO: aulas 5 e 31 

 HABITAÇÃO: aulas 19 e 29 
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Grupo D: 

 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE: aulas 12, 16, 25 e 28 

 SEGURANÇA: aulas 20 e 27 

 SUSTENTABILIDADE: aulas 10, 24 e 30 
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AULA 33 (20/12/2019) 
CONCLUSÕES 
Humberto Luís Braga Alves Mendes, Jorge Mattoso, Eduardo Nunes Cardoso, Gisela del 
Puerto Jardim Dantas Correia, Rita de Cássia da Cruz Silva, Euro de Barros Couto Jr, Jaqueline 
Primiani Mol e Mariana Moutinho Monteiro de Messas 

 

O curso Estudo de Problemas Brasileiros terminou com uma avaliação bastante 

positiva na visão da EMASP. Desde seu lançamento, tratamos de uma 

experiência inédita em termos de capacitação na PMSP. Houve o interesse de 

141 candidatos, dos quais 30 foram selecionados. Desses, 4 acabaram não 

iniciando o curso e outros 4 desistiram ao longo da jornada, havendo portanto 

22 concluintes. Nunca antes tivemos um curso com carga horária tão longa 

(140 horas). Da mesma forma, tivemos 15 instrutores/palestrantes diferentes, 

envolvendo vários setores da PMSP (Gestão, Educação, Subprefeituras, Saúde, 

Guarda Civil) bem como da sociedade civil. Toda essa pluralidade nos fez 

chegar ao termo final, resumido neste compêndio (outro fator de ineditismo), 

com o registro diário dos debates e produtos das discussões em cada uma das 

32 aulas. 

 

Registramos aqui nossos mais cordiais agradecimentos a todos os 

participantes! 


