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A exclusão social, segundo Segrega (1999) é um dos fenômenos que produziram maior impacto na
América Latina durante os anos 80 e 90. O autor sublinha o surgimento desta nova dimensão da pobreza como exclusão
social, com marginalização da economia, da sociedade formal e do circuito de produção-distribuição-consumo,
e não mais como “exploração” . Entre os vários outros desafios levantados, Segrera (1999) cita
também a crescente degradação e destruição do meio ambiente, como conseqüência de um crescimento
econômico irracional.

Destaca-se a complexidade de inter-relações envolvidas e o desafio de se conceber políticas públicas
articuladas para dar conta desta realidade, que carece de um enfoque interdisciplinar para sua compreensão e
enfrentamento. Na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo - RBCV, declarada pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, em 09 de junho de 1994,
os problemas ambientais não podem ser resolvidos se os problemas sociais forem ignorados. Esta situação é
agravada pelo fato de que as áreas mais ambientalmente sensíveis e importantes (as chamadas periferias e zonas
periurbanas) são também as que apresentam maiores concentrações de exclusão social (Izique, 2003).

Especificamente em relação ao município de São Paulo, residem cerca de 11 milhões de habitantes,
em uma área de aproximadamente 800 km . Ao considerar em conjunto os municípios que formam a região
metropolitana, a população chega a 19 milhões de habitantes, ocupando uma mancha contínua de aproximadamente
1600 km . O processo de ocupação do meio físico da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP ocorreu de
forma acelerada e desorganizada. Foram ocupadas as várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, os frágeis morros que
constituem as atuais frentes de expansão urbana, uma periferia física e humana que avança desastrosamente
sobre os espaços vitais da cidade, como os 547 km das áreas de proteção aos mananciais, ocupados por mais
de 1 milhão de paulistanos em condições precárias de saneamento (Lombardo, 2003).ARegião Metropolitana de
São Paulo é cercada por 2.797 favelas em um anel de 70 quilômetros quadrados, que avança sobre as áreas de
proteção ambiental (Soares & Duran, 2006).

Devido à complexidade do espaço urbano, sua gestão sustentável necessita de mudanças estruturais
nas concepções de planos e de políticas públicas. O conceito de reserva da biosfera e sua aproximação ao
contexto urbano, estabelece as bases para um planejamento integrado dos sistemas urbanos e periurbanos,
possibilitando a visualização de suas equivalências com outros sistemas ecológicos, pois evidencia uma série de
características que, em conjunto, conferem unicidade ao ecossistema urbano e periurbano.

Nesta perspectiva, em 1990, iniciou-se o processo de criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
da Cidade de São Paulo - RBCV, declarada pela UNESCO em 09 de junho 1994. Neste mesmo ano, foi
implantado o projeto “ ”, no município
de São Roque, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO.
O respectivo projeto foi reestruturado, consolidando em 1996 o “

”, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e
Cultura - UNESCO. O PJ-MAIS constitui uma proposta de intervenção socioambiental, baseada na constatação
de que as políticas públicas em favor do meio ambiente devem, necessariamente, envolver a sociedade.
O PJ-MAIS é um programa de educação ecoprofissional e formação integral de adolescentes entre 15 e 21 anos
de idade, habitantes de zonas periurbanas e de entorno de áreas protegidas da RBCV, em situação de
vulnerabilidade social.

1 INTRODUÇÃO

strictu sensu

Práticas Agroflorestais e a Participação do Jovem em Áreas Periurbanas

Programa de Jovens, Meio Ambiente e
Integração Social - PJ-MAIS
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Este trabalho teve como objetivo analisar o Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social -
PJ-MAIS, como proposta de intervenção socioambiental adequada ao conceito de reserva da biosfera urbana.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Local de Estudo

2.2 Metodologia

3 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa foi desenvolvida na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo,
declarada pela UNESCO em 09 de junho de 1994, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica. Sua área abrange 73 municípios, totalizando 1.540.032 ha, nos quais residem cerca de 23.000.000 de
habitantes. Em 1996, com o apoio da UNESCO, a RBCV iniciou o Programa de Jovens – Meio Ambiente e
Integração Social - PJ-MAIS, desenvolvendo suas atividades nos chamados Núcleos de Educação Ecoprofissional -
NEEs, estabelecidos emsistemadeparceria entreestado, sociedadecivil, prefeituras e inúmeros parceiros locais.

O primeiro Núcleo foi implantado no município de São Roque, em 1996. Em 2006 o Programa contava
com14NEEs, implantadosem11municípios integrantesdaRBCV(Caieiras,Cajamar,Cotia,Diadema,Embu-Guaçu,
Guarulhos, Itapecerica da Serra, Santo André-Paranapiacaba, Santo André-Parque do Pedroso, Santos,
São Bernardo do Campo, São Roque, São Paulo-Horto/Cantareira e São Paulo-Perus). Para este trabalho são
considerados os municípios com NEEs implantados até 2006.

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa (Bauer , 2002),
utilizando o estudo de caso como uma análise holística (Yin, 1994). O estudo de caso reúne o maior número de
informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de
uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Para a coleta de dados foram adotados os
seguintes procedimentos: 1) documentação: foram utilizados relatórios e documentos internos da coordenação
da RBCV, guias de implementação de novos núcleos, projetos técnicos, artigos científicos, teses desenvolvidas
sobre o PJ-MAIS; 2) registros arquivais: foram utilizados registros organizacionais, organogramas, registros
com número de alunos atendidos do programa; 3) entrevistas: as entrevistas constituíram-se de natureza
aberta não estruturadas, realizadas com os alunos e técnicos envolvidos no Programa, visando à identificação
da funcionalidade da estrutura de gestão do PJ-MAIS e análise da proposta metodológica/pedagógica;
4) observação-participante: neste tipo de observação o pesquisador não é meramente observador passivo,
podendo assumir uma variedade de papéis em determinada situação. Para este estudo, foram consideradas a
participante nas reuniões de coordenação e de planejamento das atividades para o ano de 2006.

O referencial teórico da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Alcamo . 2003) e do conceito de
reserva da biosfera constituem o modelo conceitual para o estudo de caso (UNESCO, 1996; UNESCO, 2003).

O enfoque ecossistêmico foi definido na segunda reunião das Partes Contratantes da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB) (2ª Reunião Yakarta, novembro de 1995) como “uma estratégia para o manejo
integrado de terras, extensões de água e recursos vivos que promove a conservação e o uso sustentável de modo
eqüitativo” (CDB/PNUMA, 1999a; 1999b). O conceito de serviços ambientais é parte desta discussão e
representa os benefícios que os indivíduos obtêm dos ecossistemas (Daily Alcamo ., 2003). Se por um
lado existe uma demanda crescente pelos serviços ambientais, por outro ocorre uma degradação cada vez mais
aguda da capacidade que os ecossistemas têm para proporcioná-los. A própria falta de conhecimento constitui
uma das barreiras à proteção do patrimônio natural.

Considerando a humanidade parte integrante dos ecossistemas (CDB, 2001), o meio urbano configura-se,
ao mesmo tempo, em habitat do ecossistema humano e em grande gerador de vetores de alteração ambiental,
evidenciando a relevância das tendências demográficas. Devido à complexidade do espaço urbano, sua gestão
sustentável necessita de mudanças estruturais nas concepções de planos e de políticas públicas, desenvolvendo
processos de gestão participativos. Embora o enfoque de gestão das áreas protegidas considerando a “dimensão
humana” não constitua nenhuma novidade (Jaeger, 2005), em geral, esses instrumentais ainda são timidamente
aplicados. Dentro do Programa MAB da UNESCO, as reservas da biosfera se baseiam em um conceito que aponta
explicitamenteparaaconciliaçãodaconservaçãoedodesenvolvimento,numaperspectivasocioambiental integradora.
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Conceitualmente, as reservas da biosfera constituem sítios destinados a explorar e demonstrar
enfoques da conservação e do desenvolvimento sustentável em escala regional (Jaeger, 2005).
Especificamente no tocante às Reservas da Biosfera Urbanas - RBUs, as mesmas são definidas como “reservas
caracterizadas por importantes áreas urbanas dentro ou adjacentes a seus limites, onde os ambientes natural,
socioeconômico e cultural são moldados por influências e pressões urbanas. São estabelecidas e geridas para a
mitigação dessas pressões com vistas à melhoria da sustentabilidade urbana e regional” (UNESCO, 2003).
O conceito de reserva da biosfera e sua aproximação ao contexto urbano, estabelece as bases para um
planejamento integrado dos sistemas urbanos e periurbanos, possibilitando a visualização de suas equivalências
com outros sistemas ecológicos, pois evidencia uma série de características que, em conjunto, conferem unicidade
ao ecossistema urbano e periurbano.

Na RBCV, existem interfaces indissociáveis entre a problemática social e ambiental, principalmente
porque as áreas mais ambientalmente sensíveis e importantes, localizadas nas chamadas periferias e
zonas periurbanas, são também as que apresentam maiores índices de exclusão social (Izique, 2003).
Para o enfrentamento deste desafio, desde 1996, é desenvolvido na RBCV o PJ-MAIS, em um sistema de
parcerias entre estado, sociedade civil, prefeituras e inúmeros parceiros locais.

Os locais de treinamento do PJ-MAIS são os chamados Núcleos de Educação Ecoprofissional - NEEs.
A secretaria executiva da RBCV, exercida pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
é responsável pela coordenação geral do Programa, realizando permanentemente assessoria técnica,
pedagógica e mercadológica, enquanto a Associação Holística de Participação Comunitária e Ecológica –

Núcleo da Terra - AHPCE atua como parceira desde 1997, na captação de recursos e operacionalização de
ações no âmbito da rede de NEEs. Embora não façam parte da gestão do Programa, a UNESCO, o Ministério
do Meio Ambiente e a Fundação Florestal de São Paulo são apoiadores permanentes da Coordenação.
Dentre os apoiadores pontuais, estão a Fundação das Nações Unidas, Fundo Nacional dos Direitos Difusos e o
Banco Mundial.

Em âmbito local, as coordenações de núcleos são geralmente assumidas pelas prefeituras municipais
em parceira com outras instituições do setor privado, não governamental, acadêmico ou voluntariado.
Embora haja um rol de parcerias em cada núcleo, as prefeituras municipais são as principais responsáveis pelo
desenvolvimento local dos NEEs, disponibilizando espaço, estrutura, equipe técnica e de apoio.Aarticulação de
parceiros locais também é responsabilidade do município.

O Programa cresceu expressivamente nos últimos dois anos, com o ingresso de quatro novos
municípios e seis novos núcleos. Em 10 anos de existência, foram atendidos cerca de 1.300 jovens. Entre 2000 e
2006 o PJ-MAIS e seus parceiros promoveram 670 oportunidades de atuação no ecomercado de trabalho,
beneficiando mais de 300 jovens (RBCV, 2006).

O processo de capacitação tem duração de dois anos e é realizado simultaneamente à educação do
ensino médio. A educação ecoprofissional implica na criação de oportunidades de participação, treinamento e
capacitação em quatro oficinas temáticas: i) Produção e manejo agrícola e florestal sustentáveis; ii) Turismo
sustentável; iii) Consumo, lixo e arte; e iv)Agroindústria artesanal.

As situações de pobreza dos jovens resultam, em parte, da insuficiência das ações do Estado e das
famílias, que não conseguem criar condições favoráveis para que os jovens acumulem as qualificações e
competências necessárias para participar das estruturas produtivas que incorporam aceleradamente inovações
tecnológicas. Além de promover a inclusão social dos jovens participantes do Programa e de suas comunidades,
o PJ-MAIS contribuiu para a conservação e o uso sustentável dos serviços ecossistêmicos proporcionados pelos
ecossistemas da RBCV.

As experiências vivenciadas pelos jovens do Programa no ecomercado de trabalho, registradas no
período 2000 a 2006, podem ser subdivididas por meio das 4 oficinas que compõem o PJ-MAIS. Na área de
Turismo Sustentável, foram registradas 437 oportunidades. Nesta modalidade de experiência ecoprofissional
destacam-se as atividades de caminhadas em trilhas para estudo do meio, monitoria de visitantes em unidades de
conservação, monitoria em áreas naturais ou temáticas de propriedades particulares, atividades de recreação em
meios de hospedagem, orientação a turistas em áreas turísticas.

Na modalidade de produção e manejo agrícola e florestal sustentáveis (PROMAFS), constam 22
oportunidades vivenciadas pelos educandos, por meio de atividades de recuperação de áreas florestais, e
implantação de hortas orgânicas em escolas.
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Na categoria de agroindústria artesanal, são 16 oportunidades. Destaca-se a produção de lanches para
trilhas, como complemento da atividade turística, além de oficinas monitoradas sobre alimentos saudáveis e sua
produção. Na modalidade de consumo, lixo e arte, foram registradas 178 oportunidades. Destaca-se a condução
de oficinas de reciclagem com públicos diversos, abordando a questão de padrões de consumo, descarte do lixo e
sua utilização como matéria-prima para artesanato. Constam ainda os trabalhos encomendados para eventos
específicos, como máscaras para carnaval e cartões de Natal, além da produção de acessórios e enfeites para
consumidores finais.

Além das oportunidades de ecomercado diretamente relacionadas às oficinas, também foram
vivenciadas 17 oportunidades em projetos socioambientais, contemplando atividades de apoio a diversas
secretarias municipais e atividades de apoio administrativo e logístico a projetos socioambientais.

De acordo com o Marco Estatutário (UNESCO, 1996), as funções das reservas da biosfera são:
conservação: contribuir para a conservação das paisagens, dos ecossistemas, das espécies e da diversidade

genética; desenvolvimento: impulsionar um desenvolvimento econômico e humano que seja sustentável do
ponto de vista social, cultural e ecológico; e apoio logístico: apoiar projetos demonstrativos, de educação e de
capacitação em temas ambientais, e a investigação e observação permanente dos aspectos locais, regionais,
nacionais e globais vinculados à conservação e ao desenvolvimento sustentável. Em relação a estas funções,
a linha de ação do PJ-MAIS se configura como estratégias de intervenção relacionada à conservação,
desenvolvimento e apoio logístico. No tocante à conservação, faltam, entretanto dados quantitativos
para validar a eficácia dessas ações na conservação dos ecossistemas, espécies e diversidade genética.
Na função de desenvolvimento, nota-se que o PJ-MAIS cumpre esse papel à medida que se delineia como
estratégia integrada que busca inserir segmentos de comunidades excluídas das regiões periurbanas, no chamado
ecomercado de trabalho, com o objetivo de viabilizar a geração de renda a partir de atividades econômicas que
contribuam com a conservação ambiental (Rodrigues , 2006).

Uma das lacunas existentes em relação ao Programa é a ausência de dados quantitativos sobre sua
contribuição para a conservação ou recuperação dos ecossistemas ameaçados.Abase local do PJ-MAIS constitui
o principal ponto frágil, em decorrência da descontinuidade gerencial das prefeituras. As mudanças quadrienais
no governo municipal podem acarretar alterações no corpo técnico dos núcleos, inclusive comprometendo a
condução. Para consolidar a base legal e institucional do PJ-MAIS, e minimizar um dos principais obstáculos à
sua sustentabilidade, está em curso seu processo de institucionalização, compreendendo três pilares: i) edição de
Decreto Estadual no âmbito do Governo do Estado de São Paulo; ii) edição de decretos e leis municipais no
âmbito dos núcleos existentes (parcialmente implementado, com a edição de decretos nos municípios de
Guarulhos e Cotia); iii) estabelecimento de convênio entre as partes envolvidas, incluindo as entidades da
sociedade civil.

Sobre o apoio logístico, nota-se forte atuação do PJ-MAIS, onde ocorrem processos de educação e
capacitação profissional em temas ambientais.

Analisando as características desejáveis às RBUs (UNESCO, 2006), o PJ-MAIS constitui linha de
ação adequada ao conceito de reserva da biosfera urbana, uma vez que: i) possibilita o reconhecimento do
valor e dos serviços oferecidos pelo ambiente urbano; ii) configura-se como proposta de conservação da
biodiversidade urbana, bem como dos seus serviços ambientais; iii) fomenta o interesse local na conservação da
natureza e o compromisso dos governos locais e regionais no sentido de internalizar as questões ambientais nas
política sociais e de desenvolvimento; iv) incentiva a adoção de práticas inovadoras com benefícios ambientais;
v) apresenta escala adequada para a gestão ecossistêmica com atenção às dinâmicas temporais; vi) desenvolve
capacidade de pesquisa e educação para investigar os processos e respaldar as políticas urbanas; vii) contribui
com a construção de práticas e modelos para a redução da exclusão social em áreas urbanas e periurbanas,
promovendo o desenvolvimento local a partir do ecomercado de trabalho.

A utilização do enfoque ecossistêmico na RBCV, a partir do conceito de reserva da biosfera urbana,
representa um instrumental de expressiva importância para a tomada de decisão neste espaço constituído por
ecossistemas significativos, cuja conservação é fundamental para a manutenção dos serviços ambientais que
proporcionam e para o bem estar de sua população urbana e periurbana.

i)
ii)

iii)

et al.
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Na RBCV, as agressões aos ecossistemas são constantes, todavia, não é possível enfrentar os
problemas ambientais se os problemas sociais forem ignorados. Os resultados obtidos em 10 anos de atuação do
PJ-MAIS evidenciam a adequação da estratégia de intervenção ao conceito de Reserva da Biosfera
Urbana. O PJ-MAIS contribui na agregação de benefícios tangíveis para a área urbana e periurbana, integrando a
necessidade de sustentabilidade econômica de jovens com a preservação e recuperação ambiental, mudando
atitudes e paradigmas em relação ao seu meio e melhorando a qualidade de vida das comunidades envolvidas.
Cabe ressaltar ainda a sustentabilidade da proposta e seu potencial de replicabilidade, evidenciado pelo crescente
número de núcleos implantados e pela continuidade dos mesmos que permanecem em funcionamento mesmo
com as mudanças quadrienais de governo.
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