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1 Siglas e abreviações 
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CATI: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 

CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

CH: Conjunto Habitacional 

EAT: Escritório de Apoio Técnico 

EES: Empreendimentos Econômico Solidários 

LAPLAN: Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro 

NESDEL: Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local 

PESM: Parque Estadual da Serra do Mar 

PJ-Mais: Projeto de jovens - Meio Ambiente e Integração Social 

PMC: Prefeitura Municipal de Cubatão 

PRSSM: Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar 

RMBS: Região Metropolitana da Baixada Santista 

SESC: Serviço Social do Comércio 

TBC: Turismo de Base Comunitária 

TTS: Trabalho Técnico Social 

UNESP - Universidade Estadual Paulista 

USP: Universidade de São Paulo 
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3 Introdução 
Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da Cooperação 

Técnica entre a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), estabelecida em 17 de novembro de 2015, conforme disposto no Termo de 
Cooperação Nº 9.00.00.00/5.00.00.00/0141/15 (PP 42.53.32.08, Prot 201948/15), 
tendo por objeto a “conjugação do conhecimento advindo do trabalho técnico social 
desenvolvido pela CDHU com o conhecimento teórico da UNESP em relação aos temas 
planejamento ambiental e gerenciamento costeiro e turismo comunitário” (f. 41, Prot 
201948/15).  

Esta Cooperação Técnica se insere no contexto do Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar (PRSSM) em que a UNESP - por meio do Laboratório 
de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro do Campus Experimental Litoral 
Paulista da UNESP - desenvolveu, juntamente com a equipe social da CDHU, a 
implementação de projetos e atividades relacionadas ao Turismo de Base Comunitária 
nos bairros Cota, no município de Cubatão (SP). 

3.1 O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar 
O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar é uma iniciativa do 

Governo do Estado de São Paulo em parceria com o BID, envolvendo as secretarias 
estaduais de Habitação e Meio Ambiente, com o objetivo de promover a preservação 
ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar e melhorar a qualidade de vida da 
população residente nos Bairros-Cota no município de Cubatão (SP), por meio de 
intervenções sociais e urbanísticas e do reassentamento de famílias residentes em 
áreas de risco. 

A ocupação desordenada nas áreas de intervenção se iniciou em 1939 com a 
chegada de trabalhadores para a construção da Rodovia Anchieta (que foi inaugurada 
posteriormente em 1947), trazendo impactos não só à preservação do Parque, mas 
também às condições de vida da própria população moradora. Para a construção dessa 
rodovia, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do governo do estado de São 
Paulo incentivou que os trabalhadores se instalassem em acampamentos provisórios na 
encosta da Serra do Mar. Finalizada a construção, a ocupação dessas propriedades - 
inicialmente provisória e temporária - se consolidou e tornou-se definitiva, dando 
origem a núcleos estáveis, embora instalados em áreas pertencentes ao Estado e 
incluídas nos limites do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM)1. Os Bairros-Cota que 
se formaram ao longo destas décadas constituíram-se num dos pontos de 
estreitamento da Serra do Mar em uma das partes mais frágeis da floresta, com alto 
risco geotécnico. Em mais de 70 anos de ocupação, houve um agravamento dos 
problemas ambientais ao mesmo tempo em que a vulnerabilidade das famílias se 

                                           
 

1 Informações disponíveis em site Novo Milênio, acesso em 06/11/2017: 
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/bcotas.htm e 
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch144.htm 
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intensificou, diante da iminência de deslizamentos de terra, da situação de pobreza, da 
precariedade das condições habitacionais e dos constantes acidentes causados pela 
proximidade das rodovias. 

Em 2007 foi dado início ao Programa, com a proposta de urbanizar as áreas 
passíveis de consolidação, reassentar os moradores residentes em áreas de risco e 
também garantir a conservação das áreas do PESM, com a saída das ocupações em 
áreas de preservação. A intervenção abrange mais de 7 mil edificações, num total 
aproximado de 26 mil moradores em seis núcleos de favela: Água Fria, Cota 200, Cota 
400/500, Cota 95/100, Pinheiro do Miranda e Sítio dos Queiroz (ver Figura 1). Essas 
áreas estão situadas em uma região de enorme importância estratégica, tanto do 
ponto de vista ambiental, pois trata-se da faixa mais estreita de cobertura vegetal de 
todo o território do Parque Estadual, conectando diferentes unidades de conservação, 
quanto do ponto de vista socioeconômico e territorial, pois localiza-se entre as duas 
rodovias mais movimentadas do estado de São Paulo - sistema Anchieta Imigrantes, e 
entre os maiores portos e a região mais industrializada e populosa do país. 

Figura 1 - Localização das áreas de intervenção 

 

 

O Trabalho Social desenvolvido pela Superintendência de Ações Urbanas (SARU) 
no contexto do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar teve como 
principais desafios: (i) lidar com as situações típicas de uma realidade socioeconômica, 
ambiental e política complexa - característica das regiões metropolitanas de São Paulo 
e da Baixada Santista - intensificadas pelo contexto local, onde os eixos de 
infraestrutura viária e de serviços têm grande relevância e importância estratégica no 
cenário regional e nacional; e (ii) fomentar o desenvolvimento local, por meio do 
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fortalecimento sociocomunitário e da adoção de ações de participação e engajamento 
efetivos e de práticas emancipatórias. 

Estes desafios balizaram a estratégia de planejamento e realização do Trabalho 
Técnico Social (TTS), que teve por objetivo não só viabilizar e dar suporte à 
intervenção físico-urbanística, mas também fomentar o desenvolvimento comunitário, 
fazendo do programa de recuperação urbana e socioambiental um indutor do 
desenvolvimento local. Assim, o TTS teve como pressuposto o diálogo permanente 
entre a equipe técnica social e a comunidade, envolvendo múltiplos agentes e grupos 
sociais atuantes nas áreas de intervenção. O TTS desenvolvido pela SARU – 
considerando diretrizes metodológicas e referências do BID - teve início em 2009, 
estruturando-se em três principais linhas de atuação ou processos de trabalho2: (1) a 
pactuação do Programa e dos projetos urbanísticos com as comunidades, (2) a 
viabilização da intervenção físico-urbanística por meio do reassentamento das famílias 
em áreas de remoção, e o (3) desenvolvimento de projetos sociais de fomento à 
organização sociocomunitária e desenvolvimento local nos núcleos urbanizados. Como 
a realização do Programa se deu através de parceria e financiamento do BID (projeto 
Nº BR-L1241, Operação 2376/OC-BR3), a metodologia do trabalho social levou em 
consideração não só os resultados de experiências anteriores e práticas consolidadas 
da SARU, mas também as referências e diretrizes que constam das Políticas 
Operacionais do BID (OP’s) – com destaque para a OP 710 sobre Reassentamento 
Involuntário4 e OP 102 sobre Acesso à Informação5, que dispõem sobre a importância  
da sustentabilidade dos projetos financiados pelo BID, destacando a necessidade de 
evitar e/ou minimizar impactos socioambientais.  

No que se refere ao terceiro aspecto – desenvolvimento de projetos sociais de 
fomento à organização sociocomunitária e desenvolvimento local – a equipe social 
promoveu, juntamente com a comunidade, projetos sociais (vinculados ao PRSSM) 
voltados ao desenvolvimento da cidadania, à valorização das vocações e 
potencialidades comunitárias, à ressignificação socioespacial (tendo em vista as 
transformações nos novos bairros urbanizados) e a própria sustentabilidade da 
intervenção. Embora tenham o mesmo objetivo, tais atividades se organizam em 
diferentes linhas de ação, quais sejam: (1) projetos de participação e organização 
comunitária, por meio do Curso de Agentes Comunitários de Urbanização6 e do Núcleo 

                                           
 

2 É importante ressaltar que a organização em três eixos distintos não implica em 
separação do trabalho em momentos isolados, uma vez que todos estão intrinsecamente 
ligados, não só pelo fato de serem desenvolvidos em tempos paralelos, mas principalmente 
porque são interdependentes e se complementam. 

3 Mais informações na página no BID, em http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BR-L1241 acesso em 06/11/2017. 

4 Disponível em: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-
,6660.html acesso em 06/11/2017 

5 Disponível em http://www.iadb.org/document.cfm?id=39430506 acesso em 06/11/2017 
6 Os agentes comunitários de urbanização são moradores definidos pela própria 

população (ao longo de reuniões realizadas setorialmente) como representantes da população. 
Uma vez definidos, os agentes constituíram o grupo que participou do Curso de Agentes 
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Operacional de Urbanização (NOU); (2) Comunicação Comunitária (Projeto Com 
Com), promovendo a formação técnica da comunidade e da produção de mídias 
mobilizadoras, como jornais, rádio e TV pela própria população; (3) economia solidária, 
por meio do Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local (NESDEL), que 
fomenta o desenvolvimento de grupos produtivos locais, (4) a arte educação, por meio 
do Ateliê Arte nas Cotas, centrado na apropriação dos novos espaços dos núcleos, 
por meio de intervenções de arte urbana; (5) Sensibilização ambiental, através do 
projeto Cota-Viva, que atua na formação de educadores ambientais e na 
manutenção dos espaços públicos.  

É importante mencionar que a realização do Projeto de Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar (PRSSM) compreendeu a atuação integrada de 
diferentes secretarias de governo e promoveu uma metodologia que permitisse à 
comunidade a efetiva participação no processo de tomada de decisões sobre a 
intervenção físico-urbanística, o fortalecimento do tecido social e o desenvolvimento 
local. O desenvolvimento do PRSSM - associado à forte participação comunitária - teve 
como resultados, entre outros fatores, importantes transformações urbanísticas – por 
meio do desadensamento do bairro e da implantação de infraestrutura urbanística, 
melhorando as condições de habitabilidade e a qualidade de vida dos moradores. Além 
disso, houve também importantes desdobramentos relativos às dinâmicas sociais 
locais: antes do PRSSM, os Bairros-Cota eram estigmatizados por problemas de 
violência local. Com a realização do Programa, houve uma valorização da região e – 
por meio dos projetos sociais e diferentes trabalhos participativos conduzidos ao longo 
da intervenção – um novo sentimento de pertencimento aos Bairros-Cota, com as 
transformações urbanísticas e ambientais. Assim, questões como a integração do 
núcleo à cidade (menor segregação socioespacial), melhorias das condições 
urbanísticas e a percepção dos moradores quanto a melhorias na segurança pública, 
na identidade do bairro e na qualidade de vida são aspectos e desdobramentos de 
destaque no âmbito do PRSSM e do trabalho social. 

3.1.1 Pós-urbanização e o Turismo de Base Comunitária 
Uma vez concluída parte das obras de urbanização na Cota 200 e no Pinheiro do 

Miranda – núcleos em que foi possível a consolidação da infraestrutura urbana - a 
equipe social da CDHU observou a necessidade de construir uma nova relação de 
identidade da população em relação ao ambiente transformado, para o enfrentamento 
do desafio que se configura em vista da convivência e proximidade das áreas 
ambientalmente protegidas, da sustentabilidade do novo bairro e manutenção dos 
novos espaços livres. Este processo “pós-urbanização” teve como estratégia-âncora o 

                                                                                                                            
 

Comunitários de Urbanização, com duração de seis meses, que abordou temas como 
urbanização e protagonismo comunitário; memória, cidadania e comunicação social; 
democracia e cidadania; transformação socioambiental; desenvolvimento local sustentável e 
autonomia comunitária. Os agentes são responsáveis por acompanhar o processo da 
intervenção urbanística, representar a comunidade, ao longo das diferentes atividades 
realizadas pela equipe social da CDHU, bem como divulgar/transmitir informações importantes 
sobre o Programa (ou levar demandas dos moradores) e atuar como mediadores entre a CDHU 
e a população. 
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Turismo de Base Comunitária (TBC), adotado por conta da vocação do território e 
seus ocupantes. O TBC foca principalmente na renovação da relação entre os 
moradores destas áreas e o Parque Estadual da Serra do Mar - PESM (Núcleo Itutinga-
Pilões), de modo que aqueles que antes eram vistos como invasores responsáveis pela 
degradação ambiental do parque venham a ser indutores de seu uso público. Além 
disso, o desenvolvimento do TBC também se justificou no intuito de articular os 
diferentes projetos sociais – Projeto Com Com, NESDEL, Ateliê Arte nas Cotas, Projeto 
Cota Viva – buscando sua autonomização e atuação em rede. Assim, as atividades do 
TBC vêm pautando-se pela integração dos projetos sociais e pela promoção de 
estratégias voltadas ao fortalecimento da organização sociocomunitária.  

No contexto do TBC há três principais linhas de trabalho: o (i) Curso de Pós-
Urbanização com Ênfase em Turismo Comunitário - seguido pela implementação do 
(ii) “Tur na Serra” - e (iii) o Projeto de Ecologia da Paisagem, descritos nos próximos 
itens. Tanto a formação em TBC quanto a Ecologia da Paisagem vem sendo realizadas 
por meio da Cooperação Técnica entre a CDHU (SARU) e a UNESP (LAPLAN), firmada 
em 17 de novembro de 2015. Essa Cooperação viabilizou o desenvolvimento das ações 
realizadas e em curso, uma vez que sua execução tem como pressuposto a articulação 
de conteúdos e aspectos aportados pela universidade – referências e contribuições de 
trabalhos e pesquisas do LAPLAN da UNESP – e também pela CDHU – experiência da 
SARU no desenvolvimento de projetos voltados ao desenvolvimento local e fomento à 
organização sociocomunitária em territórios vulneráveis. 

3.2 Cooperação técnica entre UNESP e CDHU 
Conforme mencionado na introdução deste relatório e como disposto no Termo 

de Cooperação entre UNESP e CDHU (f. 41), o objeto dessa cooperação corresponde 
a: 

“Conjugação do conhecimento advindo do trabalho técnico social 
desenvolvido pela CDHU com o conhecimento teórico da UNESP em 
relação aos temas planejamento ambiental e gerenciamento costeiro e 
turismo comunitário” (f. 41, f. 41, Prot 201948/15). 

 

Neste mesmo Termo constam as atribuições de ambas as instituições envolvidas 
na cooperação. As principais contribuições da UNESP estão relacionadas ao 
planejamento e realização das oficinas de formação em TBC, bem como ações relativas 
ao planejamento ambiental e gerenciamento costeiro: 

“Planejamento e realização em parceria com CDHU de oficinas com a 
equipe técnica social da CDHU. 

Planejamento e realização de oficinas no Curso de Turismo 
Comunitário. 

Assessoria na implementação e acompanhamento do projeto de 
Turismo Comunitário. 

Assessoria no planejamento e ações relacionadas ao planejamento 
ambiental e gerenciamento costeiro. 
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Apoio na formação, fomento e acompanhamento da rede específica em 
Turismo Comunitário”. (f. 41, f. 41, Prot 201948/15). 

No que se refere às atribuições da CDHU, consta no Termo o planejamento e 
apoio à realização das oficinas do TBC e a mobilização comunitária para a 
implementação tanto de ações formativas quanto das ações de implementação do 
TBC: 

Planejamento e realização em parceria com a UNESP de oficinas com 
participantes do projeto de Turismo Comunitário. 

Logística, mobilização e realização das oficinas do Curso de Turismo 
Comunitário. 

Logística, mobilização e organização da implantação do projeto de 
Turismo Comunitário. 

Fomento, formação e acompanhamento da rede específica em Turismo 
Comunitário. (f. 41/42, f. 41, Prot 201948/15). 

Os próximos tópicos do relatório apresentam o contexto inicial das atividades do 
TBC, sua trajetória e parceria envolvendo SARU/CDHU e LAPLAN/UNESP, seguido por 
descrições referentes às ações realizadas no âmbito desta Cooperação Técnica, desde 
sua formalização, em novembro de 2015 até hoje. Conforme mencionado acima, o 
conjunto de trabalhos executados (e em curso) está estruturado em três principais 
grupos de ação: 

 
(1) Formação: Curso de Pós-Urbanização com Ênfase em Turismo Comunitário 
(2) Implementação do projeto de turismo comunitário: “Tur na Serra” 
(3) Projeto de Ecologia da Paisagem 

 
 

Após a descrição das principais ações realizadas no âmbito destas três linhas de 
ação, serão apresentadas avaliações da comunidade – os principais resultados de uma 
pesquisa sobre a percepção da população residente nos bairros de intervenção acerca 
do programa de urbanização e dos projetos de fomento à organização 
sociocomunitária – e uma breve descrição sobre as próximas ações/etapas a serem 
desenvolvidas no âmbito desta Cooperação. 
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4 TBC - histórico/ antecedentes 
O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar é considerado o 

maior projeto de reassentamento habitacional por questões ambientais do mundo, 
segundo o BID, um dos financiadores do projeto. Somente esse fato já justificaria a 
atenção dada ao Programa pela mídia. No entanto, foi a “originalidade do método 
empregado” no processo de intervenção que despertou o interesse da mídia e diversas 
instituições em relação ao Programa.   

Dada a complexidade da ação, não só pelo grande número de remoções 
necessárias, mas também pelas questões geográficas, ambientais e sociais presentes 
no contexto da intervenção, fez–se necessária a articulação dos diferentes atores e 
estratégias para viabilizar sua implementação. Assim, esse processo de implementação 
do PRSSM envolveu diferentes secretarias de governo e equipes interdisciplinares, cuja 
atuação integrada possibilitou que alguns de seus desdobramentos fossem 
reconhecidos em premiações e destaques, tanto no âmbito nacional quanto 
internacional. Dentre eles, é possível destacar: 

• 2009 - CDHU a convite do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma), participou do “Sustainable Social Housting Initiative” (Sushi) que consiste em 
tornar sustentáveis as habitações de interesse social construídas para população de 
baixa renda. O Residencial Rubens Lara foi reconhecido mundialmente 
pelo PNUMA como modelo passível de ser replicado em outros países.  

• 2012 - o Programa recebeu prêmios e Prêmio Greenvana Greenbest 2012 na categoria 
Iniciativas Governamentais no Júri Popular. 

• 2013 - o Programa recebeu o Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohab e 
Agentes Públicos de Habitação (ABC). 

• 2015 - O Programa foi apresentado na COP21 em Paris, integrando o conjunto de 
projetos citados na publicação denominada “World Summit Climate and Territories 
Towards the COP21”, bem como no Seminário "Habiter les risques / risquer l'habitat" - 
realizado na "École D'architecture de la Ville e des Territoires" à Marne-la-Vallée  

• 2016 - Em Santiago do Chile o Trabalho Técnico Social desenvolvido no Programa foi 
apresentado no Primer Workshop Internacional para un turismo sustentable en 
comunas rurales. Ainda em 2016 o Programa foi um dos 7 projetos do BID selecionados 
para participar como “estudo de caso” do setor público relativo à infraestrutura 
sustentável promovido pela Universidade de Harvard, EUA. 

As ações de fomento à Organização Sociocomunitária e o Desenvolvimento local, 
um dos princípios norteadores do trabalho técnico social, foram priorizadas permitindo 
que projetos como o do Ateliê Arte nas Cotas fosse desenvolvido na área. O Ateliê 
incentiva através da arte a re-siginificação do uso dos espaços públicos, transformados 
com a intervenção urbanística. Em 2011, tiveram início as pinturas de praças e 
fachadas das casas dos bairros Cota 200 e Pinheiro do Miranda pelos alunos do projeto 
e moradores da comunidade, com a orientação dos arte-educadores. Vale indicar que 
as intervenções de arte-urbana foram precedidas por um processo formativo dos 
participantes, com aulas teóricas e oficinas práticas sobre história da arte, referências 
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estéticas e processos criativos. Esse trabalhou contribuiu para dar visibilidade ao 
Programa Serra do Mar, despertando interesse de visitantes. 

Alunos e professores de faculdades de arquitetura e urbanismo foram os 
primeiros a procurar a CDHU, desejando realizar visitas ao local e conhecer o Programa 
Serra do Mar. Agências especializadas em turismo pedagógico também procuraram a 
equipe técnica social, desejando inserir os Bairros-Cota em seus roteiros de estudo do 
meio. Neste contexto inicial, os alunos e técnicos dos Projetos Com Com, Ateliê Arte 
nas Cotas e Cota-Viva ficaram responsáveis por receber os visitantes e guiá-los pelos 
Bairros-Cota, ou mesmo estabelecer parcerias no contexto dessas visitas.   

Os alunos do Programa de Jovens – Meio Ambiente e Integração Social (Pj-Mais) 
desenvolvido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em parceria com a Prefeitura 
de Cubatão para promover a formação ecoprofissional de jovens em situação de 
vulnerabilidade social e inserção dos mesmos no mercado de trabalho, também 
colaboraram com a recepção dos visitantes. O Pj-Mais já atuava em parceria, 
juntamente com os projetos Com Com e Ateliê Arte nas Cotas, na realização de 
algumas oficinas. 

A visita do príncipe Harry (príncipe da coroa inglesa) aos Bairros-Cota, em junho 
de 2014, contribuiu ainda mais para a visibilidade do projeto, que naquele momento 
ganhava atenção também da mídia internacional. 

A equipe técnica social, diante deste potencial do território para o 
desenvolvimento do turismo, incentivou a promoção de ações que contribuíssem ainda 
mais para o desenvolvimento local. 

Em 2013, a equipe do LAPLAN/UNESP iniciou uma pesquisa que tinha como um 
dos objetivos verificar a relação entre as comunidades próximas, ou moradoras do 
Parque Estadual da Serra do Mar, com o programa de uso público (Educação 
Ambiental e Visitação Pública). A primeira atividade da pesquisa foi o levantamento da 
visão institucional sobre o contexto territorial e ambiental, no programa de uso público 
do parque. Para tanto, a equipe de pesquisadores entrevistou os monitores, o 
coordenador do programa de uso público, os gestores e alguns representantes da 
Fundação Florestal. 

  A partir daí, desenvolveu-se o projeto de extensão "Monitoramento Ambiental 
Comunitário". Em 2014, a equipe do LAPLAN tomou conhecimento das atividades 
desenvolvidas pelos projetos sociais da CDHU nos Bairros-Cota, inclusive as atividades 
relacionadas ao turismo, que é um dos componentes do programa de uso público do 
parque. Diante disso, o LAPLAN buscou uma maior aproximação com a equipe técnica 
social da CDHU, iniciando uma parceria informal, via extensão, oferecendo algumas 
oficinas para o monitoramento da qualidade ambiental das trilhas no parque, com o 
apoio dos alunos do campus da UNESP de São Vicente. Ainda neste contexto inicial, 
outras atividades também foram realizadas, tais como: a visita dos moradores dos 
Bairros-Cota ao campus da UNESP; visita dos alunos da disciplina de Educação 
Ambiental ao Ateliê Arte nas Cotas e, ainda, uma palestra da UNESP em uma escola 
estadual no Bairro Cota 200. Um trecho do livro "As Cores da Urbanidade" (COEN, 
2017) descreve parte desse processo:  
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 “A posição geográfica singular dos bairros-cota, a rica história do 
território e a singular experiência em curso chamaram a atenção do 
professor Davis Gruber Sansolo, do Instituto de Biociências, Campus do 
Litoral Paulista (IB/CLP) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), em São Vicente. Encontrava-se em Cubatão 
um caso exemplar para suas pesquisas voltadas ao turismo de base 
comunitária usado como alavanca do desenvolvimento social. As 
práticas da equipe de Ações de Recuperação Urbana correspondiam às 
suas reflexões sobre os paralelismos entre as políticas de proteção da 
natureza e de desenvolvimento turístico.” (COEN, 2017 p. 191). 

A equipe social da CDHU, diante do desafio de integrar os projetos sociais para o 
fortalecimento do tecido comunitário, visando a autonomia da comunidade e sua 
apropriação dos novos espaços urbanizados - limítrofes às áreas de PESM, buscou na 
relação com a universidade alternativas para superar esse desafio. 

Assim, a UNESP propôs o desenvolvimento de um programa de Turismo de Base 
Comunitária que, além de integrar os projetos, também tinha como objetivo o 
desenvolvimento do sentido de pertencimento da comunidade ao seu território, para 
além da perspectiva individual de suas habitações, fomentando também a criação de 
novas relações (mais próximas) em direção ao PESM. 

Foi com esse propósito que a CDHU e a UNESP realizaram, em abril de 2015, o 
1º Encontro de Turismo Comunitário, no Campus Experimental do Litoral Paulista 
(município de São Vicente) com a presença de moradores, lideranças e agentes 
comunitários de urbanização, e das equipes da CDHU e LAPLAN/UNESP. 

Na sequência, equipes de ambas as instituições - CDHU e UNESP - 
providenciaram os documentos necessários para celebrar um Acordo de Cooperação 
Técnica, que foi assinado em novembro de 2017. 
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5 Processo formativo: Curso de Pós-Urbanização com 
Ênfase em Turismo Comunitário 
O Curso de Pós-Urbanização com ênfase em Turismo Comunitário, tem como 

objetivo central a formação e a continuidade do diálogo com os moradores residentes 
nas áreas de permanência do Programa, baseando-se em ações estratégicas de 
fomento à emancipação comunitária, sustentabilidade e gestão do território habitado.  

O elemento agregador é a implantação do turismo comunitário, que surge da 
forte vocação das áreas já urbanizadas ou em fase final de urbanização, e do interesse 
da população em realizar atividades ligadas não só a questões comunitárias, mas 
também às transformações dos novos bairros urbanizados. 

5.1 Estrutura do curso 
O curso, cujas atividades preparatórias se iniciaram em abril de 2015, está 

estruturado em quatro módulos, conforme apresenta o quadro abaixo. O primeiro 
módulo - Pós-urbanização e protagonismo comunitário - iniciou-se mesmo antes da 
assinatura do convênio em maio de 2015.  A definição da estrutura e dos conteúdos do 
curso teve o objetivo de, conforme mencionado anteriormente, fortalecer o sentido de 
pertencimento e a organização comunitária dos moradores dos Bairros Cota e integrar 
os projetos sociais da CDHU. Considerando que o TBC deve ser precedido pelo 
desenvolvimento do sentido de pertencimento (ser perder suas características 
originais), e em seguida o protagonismo no ato de receber visitantes, propôs-se uma 
série de atividades de formação continuada, que pudessem fomentar e promover esses 
atributos. 

 A definição dos temas de cada módulo também contou com participação dos 
moradores interessados em fazer o curso. Para tanto, no momento da inscrição, havia 
a possiblidade de estes moradores sugerirem conteúdos a serem abordados no curso. 
E, assim, os temas mais escolhidos pelos interessados passaram a fazer parte do 
conteúdo programático do processo formativo. A princípio, estava programada uma 
oficina para cada tema. No entanto, quando não era possível o “esgotamento” de um 
determinado tema em um único encontro, marcava-se mais uma oficina para dar 
continuidade às ações (ver Quadro 1). Sobretudo alguns conteúdos mais complexos, 
que incluíam a abordagem de vários detalhes e aspectos, demandaram, portanto, a 
realização de mais de uma oficina (encontro) por tema.  

As primeiras oficinas aconteceram aos sábados no período da manhã, porém 
esse dia/horário por vezes se superpunha à agenda das atividades dos outros projetos 
sociais e das próprias visitas nos Bairros-Cota, o que limitava a participação dos 
interessados (uma vez que teriam de escolher em qual atividade participariam, 
deixando outra de lado). Conforme as atividades do TBC se consolidaram, o número de 
visitas aos finais de semana aumentou, tornando necessária a mudança de dia das 
oficinas do curso.  Para evitar essa “sobreposição de agendas”, sugeriu-se a alteração 
do dia e horário das oficinas, viabilizando a participação de pessoas que trabalham 
e/ou participam de outros projetos sociais. Atualmente, as oficinas acontecem de 
quarta ou quinta-feira às 18 horas – com pequenas variações em função de outros 
compromissos dos participantes, da equipe social e oficineiros. 
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O quadro abaixo apresenta a estrutura do curso, o número de oficinas realizadas 
para cada tema, o status de cada módulo e o número de pessoas certificadas por 
módulo.  

Quadro 1 – Estrutura do Curso de Pós-Urbanização com ênfase em Turismo 
Comunitário 

Módulos Tema 
Nº de 

oficinas Status Certificações  Período 

1. Pós-
urbanização e 
protagonismo 
comunitário 

1. Protagonismo comunitário. 2 

Concluído 34 
Maio a 

Dezembro 
de 2015 

2. Memória e cidadania. 3 

3. Projetos Sociais: âncoras 
do turismo comunitário. 

2 

4. Expectativas e projetos 
coletivos: quem somos e 
para onde vamos. 

2 

2. Turismo 
Comunitário: 
Teorias e 
Práticas 

5. O que é turismo 
comunitário? 2 

Concluído 37 

Fevereiro 
a 

Dezembro 
de 2016 

6. Casos e experiências de 
turismo comunitário: projetos 
inspiradores. 

1 

7. Hospitalidade: como 
receber bem. 1 

8. Para além dos serviços: 
vivenciando as cotas. 

1 

9. Apropriação do território: 
potenciais de percursos, 
trilhas e passeios. 

2 

10. Comunicação e 
expressão: o quê e como 
contar. 

1 

1º Passeio Formativo: Paranapiacaba  Concluído 71 - 

3. Dimensões 
históricas e 
socioambientais 

11. Do micro ao macro: as 
Cotas, SP, Brasil e mundo. 

3 

Concluído 39 
Fevereiro 
a Agosto 
de 2017 

12. O caminho das águas: a 
importância do litoral paulista 2 

13. As Cotas, a Mata 
Atlântica e o PESM: uma 
convivência possível. 

1 

14. Transformação 
socioambiental e 
desenvolvimento local 
sustentável. 

2 

2º Passeio Formativo: Parque Estadual Restinga de Bertioga Concluído 39 - 

4. Economia 
Solidária 

15. Implantação e gestão do 
Turismo Comunitário – Tur 
na Serra. 

2 

Em curso 
(Após 

conclusão do 
módulo) 

Setembro 
a  16. Relações Interpessoais 3 

17. Formas jurídicas dos 
empreendimentos A iniciar7  

                                           
 

7 Datas para a realização das oficinas do tema 17 (Formas jurídicas dos 
empreendimentos econômicos solidários) previstas em 19 e 26/10/2017. 
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Módulos Tema 
Nº de 

oficinas Status Certificações  Período 

econômicos solidários  

18. Organização operacional 
da Economia Solidária A iniciar  

19. Elaboração de projetos e 
captação de recursos   A iniciar  

20. Formação econômica do 
Brasil e desigualdade social   A iniciar  

21. Metodologia e busca 
ativa de parcerias 
(ARTEMISIA) 

 A iniciar  

22. Plataforma digital: 
capacitação da SALT  A iniciar  

Total parcial (etapas já realizadas) 30 - 110 - 

Fonte: TBC, setembro de 2017 

5.2 Envolvidos na implementação do Curso 
São apontadas, a seguir, a participação de cada um dos envolvidos, seja como 

participantes dos cursos (no caso dos moradores), ou como promotores e 
organizadores das atividades (equipe técnica social e equipe do LAPLAN da Unesp).   

5.2.1 Comunidade/moradores participantes do curso 
A equipe técnica social da CDHU, juntamente com o LANPLAN/UNESP, convidou 

os participantes dos projetos sociais, lideranças comunitárias e Agentes Comunitários 
de Urbanização para participar do processo formativo em Pós-Urbanização, com ênfase 
em TBC. É importante mencionar que as lideranças e Agentes Comunitários de 
urbanização, por sua vez, atuaram como multiplicadores do convite para o curso, 
estendendo-o aos demais moradores dos Bairros-Cota.  

Conforme mencionado anteriormente, houve, de início, um convite para o 
primeiro Workshop sobre Turismo de Base Comunitária, ocorrido em 2015. Nesta 
ocasião, foi colocada uma lista de presença no evento, cujos nomes foram 
posteriormente contatados para divulgação específica dos dias de inscrição para o 
Curso. A equipe social promoveu dois dias de inscrição – realizada no Ateliê Arte nas 
Cotas (situado no Pinheiro do Miranda) e no EAT da Cota 200, em que a população 
não pode realizar não só o cadastro (formalizando sua inscrição), mas também sugerir 
conteúdos de seu interesse. As sugestões de conteúdo programático do curso foram 
posteriormente tabuladas e, na sequência, incorporadas às oficinas propostas, 
conforme já mencionado no item 5.1 do relatório. 

5.2.2 Equipe técnica social e projetos sociais da CDHU 
A equipe técnica social é responsável por toda a articulação necessária à 

execução do curso: desde a definição das datas das oficinas - juntamente com a 
comunidade e oficineiros do curso, mobilização e divulgação das atividades junto aos 
participantes, organização e viabilização do espaço físico e materiais, realização de 
parte das oficinas (que são divididas entre LAPLAN, equipe social da CHDU e/ou 
parceiros), registro das atividades, certificação dos alunos, sistematização dos 
conteúdos programáticos, frequências, avaliações e informações de andamento das 
atividades, entre outros trabalhos relativos ao processo de execução do curso. 
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A equipe social realiza também a articulação entre os diferentes coordenadores e 
participantes dos projetos sociais, buscando envolver o maior número possível de 
técnicos, moradores, parceiros e demais interessados no processo formativo. 

No que se refere especificamente aos participantes dos projetos sociais8, deve-se 
mencionar a atuação do Com Com e do Nesdel. Os participantes do Com Com realizam 
a cobertura colaborativa das oficinas, gravando trechos das oficinas do curso e 
realizando coberturas fotográficas. Além disso, a equipe do Com Com atua também na 
realização de vídeos institucionais e produção de materiais/ conteúdos variados de 
mídia, relativos ao TBC/ Tur na Serra – tais como folder para o Tur na Serra, 
desenvolvimento de logo, conteúdos para redes sociais, etc.  

5.2.3 Pesquisadores - LAPLAN/UNESP 
O LAPLAN - Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro - é 

coordenado pelo Prof. Dr. Davis Gruber Sansolo9 e tem por objetivo “desenvolver 
pesquisas sobre o meio natural e social da zona costeira. Visa dar apoio a conservação 
ambiental do ambiente costeiro e marinho, tendo em vista as múltiplas e complexas 
atividades que mediam as relações entre sociedade e natureza. Destacam-se entre os 
temas de pesquisa o planejamento e a gestão de áreas protegidas, a governança 
ambiental e a relação entre conservação ambiental e comunidades tradicionais na zona 
costeira. Conta-se como infraestrutura, um escritório com um acervo bibliográfico 
especializado nos objetivos do laboratório e equipamentos de informática equipados 
com programas de geoprocessamento” (Site do LAPLAN10) 

A equipe do LAPLAN/UNESP é responsável por articular os principais conteúdos 
do curso, em parceria com a equipe social da CDHU. Por sua atuação em pesquisas 
relativas ao uso coletivo de áreas de conservação e iniciativas de turismo de base 
comunitária, uma das principais contribuições do LAPLAN/UNESP vem sendo a 
sistematização dos conteúdos a serem abordados nas oficinas do processo formativo 
em Pós Urbanização, com ênfase em TBC, e também a própria realização das oficinas 
do Curso, especialmente no que diz respeito aos temas diretamente ligados à 
respectiva área de pesquisa e atuação. As oficinas do curso, portanto, são 
realizadas/promovidas em parte pela equipe do LAPLAN – sendo a outra parte 
executada por técnicos sociais, parceiros e convidados especialistas envolvidos no 
processo. 

Além do coordenador do LAPLAN - o professor Dr. Davis Gruber Sansolo - há 
também dois biólogos (Camila Issagawa e Estefano Avilla) e duas estudantes de 
Biologia (Bianca Andrade e Brunna Maia), que se envolvem nas diversas atividades 

                                           
 

8 Mais informações sobre os projetos sociais estão disponíveis a partir na seção 6.1. 
9 Professor da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus Litoral Paulista. 

Coordenador do Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro - LAPLAN. 
Atua na área de Geografia, com ênfase em planejamento e gestão ambiental, gerenciamento 
costeiro integrado, unidades de conservação e desenvolvimento territorial e uso público de 
unidades de conservação.  (http://lattes.cnpq.br/9763222402206421) 

10 Disponível em http://laplan.wixsite.com/laplan/donate acesso em 17/10/2017. 
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mencionadas: definição e elaboração de conteúdos para o curso e realização – ou 
apoio à realização – das oficinas do Curso. 

Para além disso, deve-se mencionar também que a atuação do LAPLAN vem 
possibilitando a formação de parcerias com outros profissionais e pesquisadores 
envolvidos em atividades de fomento à organização comunitária para o 
desenvolvimento local. Foi através do LAPLAN que o TBC obteve o apoio de diversos 
profissionais, que atuaram na realização de oficinas do Curso (ou mesmo atividades de 
consultoria). Como é o caso do técnico e pesquisador Newton José Rodrigues da Silva11 
vinculado à CATI, que promoveu oficinas sobre Economia Solidaria e realizou uma 
avaliação sobre o grupo envolvido no TBC (cuja análise será abordada a seguir, no 
item 8). 

5.2.4 Perfil dos participantes no Curso 
Para o curso de Turismo de Base Comunitária 50 pessoas se inscreveram, a 

maioria dos inscritos já participava de algum outro projeto social, promovido pela 
CDHU, 64 %. Dentre os participantes de outros projetos sociais o Ateliê Arte nas Cotas 
foi o que teve o maior número de inscritos, 12 pessoas, conforme demonstra o gráfico 
abaixo. 

Gráfico 1 - Participantes do curso segundo vínculo com projetos sociais 

Fonte: TBC, setembro/2017 

A certificação no curso é realizada por módulo, até o momento três módulos já 
foram concluídos, o quarto módulo está em andamento. Para receber o certificado o 
participante tem que ter comparecido a no mínimo 75% das oficinas de cada módulo. 
Das 50 pessoas inscritas, mais da metade receberam certificados nos 3 módulos 
concluídos, apenas 5 pessoas não receberam certificação por nenhum módulo. 

                                           
 

11 Extensionista da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, integrante da Câmara 
Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana da Baixada Santista e do Fórum de Economia Solidária da Baixada 
Santista (http://lattes.cnpq.br/1405464824805469) 

12
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Gráfico 2 - Participantes segundo número de certificados 

 
Fonte: TBC, setembro/2017 
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6 Implementação do projeto de Turismo Comunitário: “Tur 
na Serra” 
 

O Curso de Pós-Urbanização com ênfase em Turismo de 
Base Comunitária, realizado pelo LAPLAN da UNESP em parceria 
com a CDHU, deu as condições para que os diferentes atores 
envolvidos no processo - equipe técnica social, pesquisadores e 
sobretudo a comunidade - desenvolvessem uma forma de aplicar 
ou executar o conhecimento e os conteúdos trabalhados ao longo 
do curso (que está em andamento). A forma encontrada, 
portanto, foi o "Tur na Serra", que consiste na implementação 

do Turismo de Base Comunitária nos Bairro-Cota inseridos no PRSSM - mais 
especificamente Cota 200 e Pinheiro do Miranda/Água Fria - por meio de visitas 
monitoradas a estes locais, protagonizados pela própria comunidade local. A iniciativa 
tem como premissas o protagonismo social, a valorização da memória comunitária e 
das expectativas coletivas em relação aos núcleos urbanizados, o desenvolvimento 
sustentável da intervenção urbanística no âmbito do Programa, bem como a inserção 
dos moradores em redes de empreendedorismo, tendo como referência a economia 
solidária e o comércio justo.  

A definição desse nome – “Tur na Serra” – foi feita pela própria população 
envolvida no processo do curso de formação do Turismo de Base Comunitária, quando 
da realização da oficina sobre o Tema 2: Memória e Cidadania. Algumas opções de 
nomenclatura foram sugeridas pelos participantes que, na sequência, votaram na 
alternativa preferida; sendo “Tur na Serra” o nome escolhido pela maioria.    

O Tur na Serra constitui-se como uma alternativa de pós-urbanização que pode 
dar condições à autonomia da própria população tanto no que se refere à conservação 
dos espaços urbanizados - e contíguos a áreas de preservação ambiental - quanto no 
que diz respeito ao desenvolvimento de ações de organização comunitária que possam 
contribuir para o desenvolvimento local sustentável. 

Os itens a seguir descrevem diversos aspectos relativos ao processo de 
implementação e realização das visitas do Tur na Serra, tais como as etapas 
necessárias à execução de uma visita, seus principais atores envolvidos e parceiros, o 
roteiro de visitação e a programação de atividades realizadas (oficinas), 
quantitativo/evolução do número de visitas e visitantes ao longo do tempo, perfil de 
visitantes, recursos envolvidos, visibilidade do Tur na Serra na mídia, entre outros. 

6.1 Processo necessário para a realização de uma visita aos Bairros-Cota 
Conforme mencionado, diferentes atores envolvidos no processo do TBC se 

organizam para a promoção e execução do Tur na Serra, considerando as múltiplas 
atividades e temas abordados nas visitas: desde aspectos urbanísticos e ambientais, 
até questões históricas, culturais e sociocomunitárias. Nesse processo de planejamento 
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e execução, estão direta ou indiretamente envolvidos o Grupo Gestor do TBC, os 
projetos sociais de desenvolvimento local12 e os parceiros do TBC, tais como as 
agências de turismo13. As atribuições mais precisas de cada um desses atores serão 
apresentadas na sequência. No que se refere ao planejamento e à execução das visitas 
monitoradas, o processo ocorre da seguinte forma: 

1. Contato inicial - demanda da visita: Inicialmente, escolas, universidades, 
empresas, prefeituras e órgãos públicos diversos, instituições e grupos ligados a 
cultura e educação (como o SESC ou museus, por exemplo), pessoas e grupos 
interessados sem necessariamente vínculo institucional procuram a equipe do TBC, 
para a realização das visitas aos Bairros-Cota. A Figura 2 apresenta de forma 
esquemática a etapa 1 sobre o processo de demanda da visita. 

Importante mencionar que há diferentes formas pelas quais as pessoas ou 
grupos tomam conhecimento sobre as visitas realizadas no âmbito do Tur na Serra: 
pode ser via programas de rádio do Com Com (Voz do Morro)14, canal do Facebook do 
Tur na Serra15, Folder sobre o Tur na Serra (Ver anexo 1) que é disponibilizado no 
centro de informação turística da Prefeitura Municipal de Cubatão (PMC), ou mesmo 
através da divulgação das agências parceiras. Alguns moradores dos Bairros-Cota 
também costumam divulgar o Tur na Serra junto a amigos, conhecidos e colegas de 
trabalho, de modo que também empresas procuraram pela visita.   

Por vezes a negociação do pacote de visita é direta - entre a equipe do Tur na 
Serra e o "cliente" (ou seja, o demandante da visita). Em outras circunstâncias, a 
procura é indireta, ou seja: ela chega por meio de alguma das agências de turismo 
parcerias ou mesmo através da PMC, que fazem a mediação entre as demandas de 
visita e o processo de negociação dos pacotes do TBC16. Em geral, os pedidos de visita 
são formalizados por um email, enviado ao endereço turnaserra@gmail.com, 
solicitando datas específicas e possibilidades de atividades. Neste contexto, o grupo de 
visitante ou a agência de turismo explica os objetivos e perfil de suas demandas - que 
tipo de escola ou instituição, qual o objetivo dos participantes ao realizar a visita, qual 
o período disponível para as atividades, etc. Quando não há um vínculo institucional, a 
equipe do Tur na Serra pede que seja feita a composição de um grupo de no mínimo 
10 pessoas para que se possa viabilizar o agendamento e a execução das atividades. 
Por vezes, a demanda pela realização de visitas parte apenas de uma ou duas pessoas. 

                                           
 

12 Participantes dos projetos sociais (Com Com, Arte nas Cotas, Nesdel, Cota Viva) atuam 
na execução das oficinas, quando da realização das visitas. 

13 As agências recebem demandas de clientes como escolas e/ou outros grupos 
interessados na visitação dos Bairros-Cota. 

14 Há programas transmitidos na própria rádio do Com Com (disponível na web e também 
em aplicativo para Android e IOS - http://www.radiocomcom.com.br) e há também outros 
conteúdos veiculados na Rádio Visão FM (FM 92,5) de Cubatão, com um programa do Com 
Com exibido todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 16 horas.  

15 Endereço: https://www.facebook.com/turnaserra/?fref=ts 
16 Neste caso, no que se refere aos recursos, as agências cobram um valor superior ao 

valor cobrado pelo TBC, que é relativo à sua própria taxa de operação. 
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Nesse caso, o técnico social da CDHU responsável pelo Tur17 na Serra dá essa 
orientação sobre um número mínimo de participantes, e procura articulá-los a outros 
grupos maiores, viabilizando sua visitação. 

Neste momento inicial, em que são apresentadas as demandas de visita, o 
técnico social responde à solicitação, enviando por email os seguintes itens: 

(a) Folder sobre o Tur na Serra, contendo informações sobre as possíveis 
atividades a serem realizadas nos Bairros-Cota.  As atividades variam: há diferentes 
lugares passíveis de visitação no roteiro (com maior ou menor ênfase em aspectos 
urbanísticos, ambientais, históricos, culturais e sociocomunitários), assim como há 
múltiplas oficinas que podem ser feitas: oficina com agentes ambientais (oficina de 
rolha, de terrário e compostagem), laboratório de arte (oficinas de pintura em 
camisetas ou oficina de pintura de flâmulas) e caminhada fotográfica. Outro ponto que 
varia é a definição do período e tempo disponível para visitação e, consequentemente, 
a escolha por realizar lanches, cafés ou almoços, que são servidos pela equipe do "Do 
Ninho", um empreendimento vinculado ao projeto social Nesdel.18 Normalmente, o 
técnico social responsável pelo contato com os visitantes indica, no corpo do email, 
quais são as atividades pertinentes aos objetivos e perfil do grupo visitante em 
questão, dentre o total de atividades possíveis. Tais indicações são apenas sugestões 
para facilitar as escolhas por parte do grupo de visitantes que, ao final, é quem faz as 
definições finais sobre o quê visitar e o quê fazer (em termos de trajeto das visitas 
monitoradas, oficinas e refeições). 

(b) Tabela de preços, com o valor detalhado de cada uma das possíveis 
atividades a serem realizadas (visita monitorada, oficina, refeições), a serem escolhidas 
pelo grupo de visitantes (orçamento anexo). 

(c) Endereço do site sobre o livro "As Cores da Urbanidade"19, que 
contém informações adicionais sobre o Programa Serra do Mar, o trabalho social 
desenvolvido pela SARU/CDHU, a atuação dos projetos de fomento à organização 
social e desenvolvimento comunitário. No site há também uma seção para download 
da versão em PDF do livro - tanto em português quanto em inglês - que relata esta 
experiência do trabalho social no âmbito do PRSSM. É um material que pode subsidiar 
a compreensão do território e do trabalho ali desenvolvido, sendo mais um dos 
elementos de análise sobre quais opções de visita são mais pertinentes e relevantes 
para cada perfil de grupo visitante.  

Embora os conteúdos da visita sejam tratados de forma mais detalhada nas 
seções a seguir (seção 6.2), o quadro abaixo apresenta sucintamente o conjunto de 

                                           
 

17 Atualmente, há um técnico da equipe social da CDHU que é responsável pelo contato 
com as agências de turismo, estabelecendo a conexão entre os visitantes interessados pelo Tur 
na Serra e os promotores das visitas.  Uma de suas funções é justamente articular e coordenar 
todos os atores envolvidos no processo: grupo gestor do TBC, projetos sociais de fomento à 
organização sociocomunitária, agências/parceiros do TBC e os próprios visitantes.  

18 Todos estes pontos também serão melhor descritos melhor no item 6.2 do relatório. 
19 Endereço do site sobre o livro: http://www.cdhu.sp.gov.br/serra-do-mar/programa-

serra-do-mar.asp 
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alternativas existentes, enviado e disponibilizado para escolha dos interessados. Tais 
opções podem ser combinadas de diferentes formas e não são excludentes entre si, 
embora a realização de todas elas não seja algo muito comum e/ou viável, em função 
de limitações de tempo dos visitantes. Normalmente, os visitantes optam por conhecer 
os dois núcleos (Pinheiro do Miranda/Água Fria e Cota 200), realizar uma ou duas 
oficinas mediante perfil/objetivo do grupo, e fazer uma ou duas refeições (café e 
almoço, ou almoço e lanche, por exemplo). O quadro abaixo apresenta todos os itens 
passíveis de combinação para o roteiro.  

Quadro 2 - Opções de roteiro de visita segundo tipos de atividade  

Tipo de atividades do roteiro Possibilidades (opções a serem customizadas) 

Visitas monitoradas às áreas 
urbanizadas 

Pinheiro do Miranda/Água Fria 

Cota 200 

Oficinas promovidas pelos 
projetos sociais 

Pintura em flâmula (Arte nas Cotas) 

Pintura em camiseta (Arte nas Cotas) 

Caminhada fotográfica (Com Com) 

Plantio em rolha (Cota-Viva) 

Refeições preparadas pelo 
Nesdel / Do Ninho 

Café da manhã 

Almoço 

Lanche 

Fonte: TBC, setembro/2017 

2. Definição de preferências do roteiro de visita: Após verificar as 
atividades de visita mais adequadas aos seus interesses, o grupo de visitantes informa 
suas preferências ao técnico social responsável pelo TBC/Tur na Serra. Este último, na 
sequência, verifica a disponibilidade de datas junto aos participantes que atuam na 
execução das visitas (Grupo Gestor e projetos sociais envolvidos nas atividades). Em 
geral, isso é feito durante as reuniões realizadas pelo Grupo Gestor, quando há a 
definição detalhada sobre a logística de realização da visita: qual será a ordem dos 
locais a serem visitados, quais serão os monitores que realizarão as visitas, quais serão 
os responsáveis pela execução das oficinas, qual a ordem das oficinas, etc.  

Por fim, é importante ressaltar que o fluxo aqui descrito é o fluxo que ocorre de 
maneira mais frequente, em geral relacionado às visitas de escolas e/ou outras 
instituições ligadas a educação e cultura. Quando a visita é feita por intermédio da 
PMC, o pacote de visitação já está definido, e esta etapa 2 (de definição de 
preferências do visitante) não ocorre. Neste caso, os visitantes não realizam nenhuma 
das oficinas dos projetos sociais: como o grupo visitante tem apenas a parte da manhã 
para conhecer os Bairros-Cota (período previamente estipulado pela PMC), o foco da 
visitação acaba centrando-se em conhecer os espaços urbanizados em Pinheiro do 
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Miranda/Água Fria e Cota 200, abordando os diferentes aspectos (histórico, 
urbanístico, ambiental, sociocultural)20. 

3. Envio da logística e roteiro de visita definitivos: Uma vez 
compatibilizadas a agenda entre as equipes que executam a visita do Tur na Serra e as 
datas demandadas pelo grupo visitante (ou pela agência de turismo), o técnico social 
envia por email uma proposta final/confirmada, formalizando todo o roteiro e a 
logística definidos das atividades (anexadas a este relatório, constam alguns exemplos 
de logística de visita já realizadas pelo Tur na Serra). Consta também o orçamento 
final, contendo os custos das atividades selecionadas e confirmadas, com o valor final 
para cada visitante. Ainda neste mesmo documento de logística/roteiro/valores, 
seguem os dados bancários do Tur na Serra, onde deverá ser feito o depósito pelo 
grupo visitante em até cinco dias antes à realização da visita, viabilizando assim os 
custos de operação da visitação. No caso da visita realizada via parceria com a PMC, o 
pagamento é feito ao final da visita – como não há a realização de oficinas, o custo é 
menor, consistindo-se apenas no valor da visita monitorada e do almoço, servido após 
o evento em ambos os núcleos (Pinheiro do Miranda/Água Fria e Cota 200).   

A figura abaixo sintetiza (as principais etapas) do fluxo de trabalho necessário à 
realização de uma visita, descrito neste relatório. Ainda que os fluxos tenham variações 
conforme o tipo de visitante e o tipo de relação estabelecida com a equipe do TBC/Tur 
na Serra - se direta ou indireta (por meio de agências ou da PMC, por exemplo), a 
figura sumariza os principais processos que precedem a execução das visitas do Tur na 
Serra. 

 

 

 

                                           
 

20 Nesse contexto, os espaços dos projetos sociais (como o Ateliê do Arte nas Cotas e o 
espaço do Cota-Viva) são visitados, embora não sejam feitas visitas. Lá, os visitantes podem 
conhecer e comprar os produtos de cada projeto.  
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Figura 2 - Principais processos envolvidos na organização de uma visita 

 

 

Fonte: TBC, novembro/2017 
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Nos itens a seguir, apresenta-se cada um dos grupos ou atores envolvidos na 
viabilização e execução das visitas, descrevendo suas principais responsabilidades, 
atribuições e forma de atuação. 

6.1.1 Grupo Gestor do Tur na Serra 
No intuito de melhor organizar e coordenar as visitas realizadas pelo Tur na 

Serra, foi criado o Grupo Gestor, que é formado por 11 moradores dos Bairros Cota 
(Pinheiro do Miranda/Água Fria e Cota 200), responsáveis pela gestão e administração 
do processo de visitas. Além dos moradores, há também o acompanhamento de 
integrantes do LAPLAN e a mediação/apoio da equipe técnica social da CDHU: uma 
coordenadora social (responsável por articular todos os envolvidos no TTS) e um 
técnico social responsável exclusivamente pelo TBC. Conforme mencionado 
anteriormente, este técnico atua na articulação entre o grupo gestor, as pessoas ou 
grupos de interessados em realizar visitas e os coordenadores dos projetos sociais 
envolvidos.  

O Grupo Gestor (GG) como um todo é responsável por receber a demanda de 
visita, validar/definir o roteiro e o orçamento final para a realização das vistas. 
Conforme mencionado, esse processo é precedido pelo envio das opções disponíveis a 
visitação ao grupo interessado. Uma vez que o GG recebeu suas preferências, há uma 
reunião – geralmente mensal – em que são discutidos e definidos todos os próximos 
roteiros de visita, a partir da informação prévia sobre as preferências do grupo 
visitante. Nessa definição de agendas, o GG verifica e articula a disponibilidade dos 
moradores monitores21 e dos participantes dos projetos sociais que também atuarão na 
realização das visitas. A partir disso, o GG elabora um roteiro/logística de visita final, 
em que cada participante/organizador da visita sabe suas atribuições (onde e quando 
deverá estar no percurso de visita, qual grupo deverá receber, quais atividades 
realizará)22. Além da reunião mensal, há também reuniões “pré-visita”, em que 
detalhes prévios à realização do evento são discutidos e combinados. Vale indicar, 
ainda, o uso de rede social (grupo de WhatsApp) como ferramenta para divulgar 
internamente informações relativas ao TBC ou experiências interessantes, e também 
compartilhar aspectos práticos sobre a execução das visitas – o grupo funciona como 
um importante meio de comunicação entre os diferentes atores envolvidos na 
implementação do Tur na Serra.  

Outra atribuição do Grupo Gestor é o repasse dos valores (recursos 
provenientes) das visitas, conforme a participação de cada monitor e de cada projeto 
social. Como cada uma das oficinas possui um valor, os projetos sociais receberão 
repasses de recursos proporcionais ao número de visitantes pagantes e ao número de 
atividades que realizarão, considerando o valor por pessoa de cada uma delas (ver 
seção sobre os recursos).  

                                           
 

21 Alguns moradores que integram o Conselho Gestor – cujos integrantes estão 
relacionados no quadro a seguir – realizam as visitas monitoradas pelos Bairros-Cota, em 
esquema de rodízio com os demais (de modo que todos tenham a oportunidade de realizar 
visitas). 

22 Alguns exemplares de roteiro/logística final de visita estão disponíveis no Anexo 4. 
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No que se refere à divisão dos recursos entre os monitores - ou seja, os 
moradores que realizam a visita monitorada pelos Bairros-Cota – a lógica segue a 
fórmula: Recurso total arrecadado para a visita monitorada / (N + 1), onde 
“n+1” é o número de monitores participantes de uma determinada visita, acrescido de 
mais uma parte. Desta forma, o valor total arrecadado para a visita monitorada é 
sempre dividido pelo total de monitores participantes e mais “uma parte” adicional. 
Esta parte adicional corresponde a um valor que é destinado ao fundo do Tur na Serra. 
Esse fundo é utilizado para compras de equipamentos e/ou outros materiais de suporte 
à realização das visitas – como, por exemplo, a compra de rádios de comunicação, já 
que o serviço de telefonia (o sinal de telefone) tem pouca cobertura nos trechos 
visitados nos Bairros-Cota23, e o microfone portátil com amplificador (equipamento 
“fala professor”). 

Ainda no que se refere à composição do Grupo Gestor vale indicar também que 
seus integrantes são moradores dos Bairros-Cota que participaram (ou vem 
participando) do Curso de Formação em Turismo de Base Comunitária. Quaisquer 
moradores podem fazer parte do GG, desde que tenham participado de oficinas 
totalizando um período mínimo de 12 meses. Esta diretriz para composição do GG foi 
criada pelos próprios moradores, no intuito de estabelecer mecanismos que incentivem 
certa congruência no que se refere às referências-base do TBC (abordadas e discutidas 
ao longo de todo o Curso de TBC em desenvolvimento) em relação às práticas 
cotidianas e sua aplicação no Tur na Serra, por meio da realização das visitas. 

O quadro atual do GG envolve moradores – ver Quadro 3 – que participam não 
só do TBC, mas também dos projetos Com Com (cinco pessoas) e Cota-Viva (três). 
Para além das responsabilidades atribuídas ao grupo como um todo, de forma 
genérica, há também formas de atuação específicas de cada participante, ficando cada 
um deles com um conjunto de tarefas particulares. Estas diferentes 
funções/responsabilidades constituem-se em24: 

• Visitas monitoradas (monitoria nos núcleos): acompanhar os 
grupos visitantes ao longo dos diferentes espaços da Cota 200 e/ou do 
Pinheiro do Miranda/Água Fria, apresentando e discutindo temas relativos 
à ocupação dos núcleos (aspectos históricos), temas/questões ambientais 
e sociocomunitárias, a intervenção físico-urbanística no âmbito do PRSSM, 
bem como o processo do trabalho social, com destaque para o amplo 
processo participativo da população, na discussão dos projetos 
urbanísticos e no acompanhamento das obras, no desenvolvimento dos 
projetos sociais – entre outros aspectos que por ventura sejam relevantes 
aos objetivos do grupo visitante. 

• Visitas monitoradas nas trilhas: conduzir os visitantes pelas trilhas 
em áreas de PESM, tal como a trilha do Albano, abordando especialmente 
aspectos históricos e ambientais. 

                                           
 

23 Mais detalhes sobre a gestão dos recursos constam na 6.5.  
24 Como o quadro mostra, cada pessoa assume, em geral, mais de uma função ou 

atribuição. 
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• Tesouraria: administrar os recursos recebidos, responsabilizando-se pela 
gestão dos valores e seu repasse a todos os demais participantes.  

• Instalação/operação de equipamentos multimídia: ligar e testar 
previamente equipamentos de projeção e de som, necessários à exibição 
dos vídeos sobre o TTS, o TBC e os demais projetos sociais – que 
ocorrem em uma etapa inicial da visita, quando se apresenta o trabalho 
social no âmbito do PRSSM. 

• Apoio operacional: organização e preparação dos espaços utilizados 
para receber os grupos de visitantes, como por exemplo, arrumar 
cadeiras e limpar espaços do Ateliê, do EAT, etc. 

      

O Quadro 3 a seguir apresenta o nome de cada um dos integrantes do Grupo 
Gestor (excetuando-se o técnico do TBC e a aluna pesquisadora do LANPLAN), 
distinguindo-os segundo projeto de vínculo (para além do TBC) e funções específicas. 

Quadro 3 – Integrantes do Grupo Gestor do Tur na Serra segundo projeto e funções 

Nº Nome Projeto Função 

1 Anderson Mariano - 
Monitoria de grupos na Cota 200 
Registros fotográficos  

2 Antonio Nogueira Clementino Com Com 
Instalação/operação de equipamentos de multimídia 
Monitoria na Água Fria 

3 Aryanne A Silva Cota Viva 
Monitoria na Cota 200 
Trilhas na Cota 200/Água Fria. 

4 Ernecilda Siqueira de Araujo Cota Viva 
Monitoria na Cota 200 
Trilhas na Cota 200/Água Fria. 

5 Expedito Silva Com Com 
Instalação/operação de equipamentos de multimídia 
Monitoria no Pinheiro do Miranda 

6 Josevaldo Barbosa de Morais Com Com 
Mestre de cerimônia do Tur na Serra 
Monitoria no Pinheiro do Miranda 
Tesoureiro 

7 Maria A. Chaves Badaró - 
Monitoria na Água Fria  
Monitoria no Pinheiro do Miranda 

8 Pâmela Valença Cruz - 
Mestre de cerimônia do Tur na Serra 
Monitoria Pinheiro do Miranda  
Tesoureira  

9 Sandra Ferreira Amando Com Com 
Monitoria na Cota 200 
Monitoria no Pinheiro do Miranda 
Apoio operacional 

10 Viviane Gomes da Silva Cota Viva 
Monitoria na Água Fria 
Monitoria no Pinheiro do Miranda 
Trilhas na Cota 200/Água Fria. 

11 Vitor dos Reis Romão Com Com 
Registro fotográficos/vídeo 
Instalação e operação de equipamentos de multimídia 

Fonte: TBC, setembro/2017 
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6.1.2 Ateliê Arte nas Cotas 

   

 

O que é o Ateliê: A equipe do Ateliê Arte nas Cotas 
fomenta a arte-educação por meio de formação para 
intervenção em arte urbana nos espaços públicos dos 
bairros urbanizados e fachadas das moradias. Tem por 
objetivo a construção coletiva de uma nova identidade 
comunitária local, por meio do trabalho de artistas 
plásticos e arte-educadores junto com a população, 
buscando promover o encontro entre a cultura popular e a 
arte contemporânea. Nos espaços-ateliê do Projeto Arte 

nas Cotas são desenvolvidas oficinas abertas de técnicas de desenho, estêncil, pintura 
e mosaico, entre outros cursos.  

Participação do Ateliê no Tur na Serra: A atuação do Ateliê no âmbito do 
Tur na Serra é promover oficinas com os visitantes, quando da realização das visitas 
aos Bairros-Cota. No caso específico do Ateliê, seus participantes oferecem dois tipos 
de oficinas possíveis: pintura de flâmulas (bandeiras) ou oficina de pintura em 
camiseta. Cada uma dessas oficinas tem a duração de 40 minutos. Ambas são 
realizadas por arte-educadores/multiplicadores do Ateliê Arte nas Cotas (moradores 
participantes do projeto, que já foram formados para atuar como arte-educadores), os 
quais explicam sobre o trabalho desenvolvido pelo Ateliê e promovem a oficina com os 
participantes. Estes últimos confeccionam seu material (camiseta ou flâmula) com a 
orientação dos multiplicadores, utilizando técnicas de estêncil. 

Atualmente, arte-educadores da equipe social da CDHU estão considerando a 
possibilidade de realizar oficinas por um maior período de tempo (cerca de 1h30 ou 
mais), que possibilitariam abordar o processo criativo e produtivo de forma mais 
completa – especialmente no que se refere ao processo de criação das artes. Para 
além destas duas principais oficinas, há também uma atividade de pintura nas 
fachadas das casas, muros, escadarias, equipamentos públicos, colaborando com a 
restauração de pinturas já realizadas nas edificações ou com novas pinturas em casas 
que ainda não receberam essa intervenção. Como o visitante não se envolve com o 
processo de criação, essa é considerada mais como uma atividade mais simples (ao 
invés de ser uma oficina), entendida como uma vivência de experimentação artística e 
também uma ação de mobilização.   
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No espaço do Ateliê há os produtos desenvolvidos 
pelo projeto, tal como uma linha de papelaria própria e 
de vestuário, a partir de referências criadas pelos 
próprios moradores. Esses produtos são vendidos aos 
visitantes e pessoas interessadas no próprio Ateliê. 

Vale dizer que, para além da realização das 
oficinas, é também no espaço do Ateliê onde se realiza a 
recepção aos visitantes que chegam pelo Pinheiro do 
Miranda. Nesse espaço são exibidos os vídeos relativos ao trabalho social, bem como 
apresentadas as informações introdutórias sobre o PRSSM e sobre a visita. 

6.1.3 Com Com 

   

 

O que é o Com Com: O Projeto Com Com, voltado 
à produção e gestão da informação comunitária, promove 
a formação em diferentes técnicas em comunicação e 
mídias, por meio da apropriação, produção e difusão de 
conteúdos pela própria comunidade sobre diversos temas 
e questões locais, na perspectiva da população.  

Além da formação e produção de diferentes mídias – 
fotografia, vídeo, jornal, programas de rádio e TV, 
documentários e redes sociais, o Com Com também 

desenvolve um trabalho de mobilização das famílias, além de integração e divulgação 
da intervenção e dos demais projetos sociais. 

Participação do Com Com no Tur na Serra: No que se refere 
especificamente à atuação do Com Com no Tur na Serra, há quatro principais formas: 
uma delas diz respeito à exibição de filmes sobre os demais projetos sociais. A equipe 
do Com Com se responsabiliza por montar os equipamentos de projeção e separar os 
vídeos que serão utilizados/exibidos para cada visita.   

Os participantes do Com Com também realizam a cobertura das visitas - 
filmagens, fotografias e divulgação em redes sociais sobre as visitas do Tur na Serra 
(transmissão ao vivo via Facebook, por exemplo). Uma terceira forma de atuação é a 
realização da caminhada fotográfica – uma oficina em que os visitantes aprendem 
técnicas de fotografia enquanto realizam uma caminhada pelas áreas urbanizadas. 
Conforme indicado na seção 5.2.2, o Com Com também atua na divulgação do Tur na 
Serra por meio da Webrádio e de seus programas junto à Rádio Visão FM (ver nota de 
rodapé número 14). Por fim, o Com Com também atua como um importante captador 

 
Linha de papelaria do Ateliê 
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de parceiros para o TBC, buscando oportunidades de inserção do TBC em projetos de 
parceria, premiações, editais diversos. 

6.1.4 Cota Viva 

   

 

O que é o Projeto Cota Viva: O Projeto Cota-Viva 
tem como objetivo desenvolver ações de educação 
ambiental, considerando a proximidade dos Bairros-Cota 
às áreas do Parque Estadual da Serra do Mar e a questão 
da convivência da população com a Mata Atlântica. Como 
dizem os próprios moradores “a Mata Atlântica é nosso 
quintal”. Assim, o projeto Cota-Viva capacita os moradores 
como Agentes Comunitários Ambientais, através de cursos 
de formação em educadores ambientais, jardineiros-

ecológicos e viveiristas. 

O projeto também atua fortemente na manutenção de praças e outros espaços 
públicos já concluídos no âmbito da urbanização, fazendo mutirões de plantio e 
limpeza, envolvendo crianças, jovens e adultos. 

Participação do Cota Viva no Tur na Serra: A principal atuação do Tur na 
Serra é realizar a oficina de plantio em rolha. Nesta oficina, os visitantes plantam uma 
muda de espécie nativa da Mata Atlântica, com ajuda dos educadores ambientais, que 
também promovem um trabalho de sensibilização ambiental, destacando a importância 
da proteção do meio ambiente e das ações de recuperação ambiental.  Para além 
desta oficina – que é a principal – há também o plantio de mudas nativas em certos 
trechos de visita no roteiro das áreas urbanizadas. Anteriormente, já foram realizadas 
oficinas de compostagem e produção de adubo, e a produção de terrário. 
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6.1.5 Nesdel / Do Ninho 

 

 

 

 

O que é o Nesdel / Do Ninho: O Núcleo de 
Desenvolvimento Local e Economia Solidária (NESDEL) é 
um projeto de geração de renda que nasceu da 
identificação de potencialidades locais.  Uma característica 
importante é a articulação permanente de parcerias para a 
formação e capacitação de grupos produtivos e sua 
inserção em redes, tendo como referência princípios da 
economia solidária e o comércio justo. Atualmente o 
Nesdel estimula o empreendedorismo e a valorização 

cultural da gastronomia local, por meio de capacitações técnicas, prestação de serviços 
e venda da produção coletiva da cozinha em feiras e eventos. 

Já o projeto “do ninho”, vinculado ao NESDEL, consiste 
em um grupo de moradores dos Bairros-Cota que têm em 
comum o carinho, a paixão pela cozinha e a herança cultural 
gastronômica local. Esta combinação, associada à valorização 
de ingredientes presentes na Mata Atlântica, resulta na 
produção de alimentos caseiros e saudáveis por parte da equipe 
do Do Ninho. 

 

Participação do Nesdel/Do Ninho no Tur na Serra: a equipe Do Ninho / 
NESDEL se responsabiliza pelas refeições e lanches servidos quando da realização das 
visitas do Tur na Serra. Neste contexto, a equipe Do Ninho não só recebe e serve os 
visitantes, mas também apresenta o histórico das mulheres cocadeiras dos Bairros-
Cota em seu trabalho diário de venda dos doces nas margens da Rodovia Anchieta. A 
equipe também já realizou oficinas ensinando receitas típicas locais, como é o caso do 
evento “Troca de Segredos e Sabores” em Bertioga, ”Reviva Praça” no Pantanal (Zona 
Leste do município de São Paulo, onde houve intervenção da CDHU para urbanização 
integrada) e também em Pimentas (área em Guarulhos, onde a CDHU também atua 
via urbanização). 

Além disso, a equipe Do Ninho/Nesdel tem considerado a possibilidade de 
também oferecer uma oficina – a exemplo das oficinas promovidas pelos projetos Com 
Com, Cota Viva e Arte nas Cotas. Dentre as opções em estudo, tem-se em vista a 
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perspectiva de realizar uma oficina sobre a produção de maionese de biomassa 
utilizando de banana verde (uma vez que já houve uma experiência piloto com essa 
oficina na quarta Feira da Mata Atlântica, realizada na Cidade de Bertioga em 2017). 

 

6.1.6 LAPLAN/UNESP 
 

Conforme mencionado anteriormente, o 
LAPLAN tem por objetivo atuar no 
desenvolvimento de pesquisas sobre o meio 
natural e social da zona costeira e contribuir 
com a conservação ambiental do ambiente 

costeiro, levando em consideração tanto características físicas e biológicas, quanto 
usos antrópicos. Para tanto, a equipe do LAPLAN se dedica não só à realização de 
estudos, mas também a atividades de extensão, como é o caso da parceria entre 
UNESP e CDHU, descrita na introdução deste relatório. 

Um dos projetos de pesquisa em curso da equipe do LAPLAN - sobre "O contexto 
territorial e ambiental no Programa de Uso Público do Parque Estadual da Serra do 
Mar"25 - dialoga as atividades de extensão no âmbito da parceria. Esses temas em 
comum permitem que tanto a atividade de pesquisa quanto de extensão forneçam 
subsídios ao desenvolvimento das ações do Curso em TBC e de sua implementação por 
meio do Tur na Serra. 

No que se refere especificamente às visitas do Tur na Serra, há pesquisadores do 
LAPLAN que acompanham determinadas visitas26. Nesses casos, em certos momentos 
da visita - sobretudo os locais de visitação próximos aos limites das áreas do PESM- os 
pesquisadores dão explicações sobre aspectos ambientais, contribuindo com os 
monitores e visitantes ao longo do processo. Eles também esclarecem outras dúvidas 
mais diretamente relacionadas à questão ambiental que por vezes surgem quando da 
realização da visita em outros trechos dos núcleos urbanizados. 

Os pesquisadores do LAPLAN também acompanham reuniões periódicas do 
Grupo Gestor do TBC, no intuito de analisar as principais necessidades e questões 
apontadas pelo GC quando da implementação do Turismo de Base Comunitária, e 
considerá-las no desenvolvimento das oficinas do Curso de formação. Além disso, a 
equipe do LAPLAN também capacita os monitores das visitas guiadas com 
conhecimento sobre aspectos técnicos ambientais locais.  

6.1.7 Parceiros 
Conforme abordado no item 6.1 sobre o processo necessário à realização 

                                           
 

25 Mais detalhes sobre o projeto disponíveis no site do LAPLAN em 
http://laplan.wixsite.com/laplan/projects (acesso em 22 de outubro de 2017). 

26 Não é possível acompanhar todas as visitas. Mas, quando há disponibilidade de agenda 
entre os compromissos de pesquisa na UNESP e os dias agendados para visitação pela CDHU, 
os pesquisadores estão presentes. 
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de uma visita do Tur na Serra, há agências de turismo parcerias, que recebem as 
demandas de pessoas e/ou instituições interessadas em realizar a visita aos 
Bairros-Cota. 

Os itens a seguir, portanto, descrevem um pouco sobre a atuação de cada 
um deles. Os três primeiros correspondem a agências de turismo, que têm como 
principais clientes as escolas da Região Metropolitana de São Paulo e da Baixada 
Santista, que buscam realizar visitas de estudos do meio. Já o último item 
(6.1.7.4) diz respeito à prefeitura de Cubatão, que opera visitas aos Bairros-Cota 
com turistas interessados em conhecer a região. 

Vale mencionar que todas estas parcerias se iniciaram de maneira mais 
sistematizada em maio de 2015, momento concomitante ao início do Curso de 
Formação em TBC, quando as visitas aos Bairros-Cota passaram a ser realizadas 
de forma mais estruturada pelo grupo (articulando moradores dos Bairros-Cota, 
técnicos sociais da CDHU e, posteriormente, equipe de pesquisadores do LAPLAN 
em um fluxo pré-estabelecido). Contudo, a prática de realização de visitas por 
meio dessas agências – com fluxos de trabalho menos padronizados entre os 
diferentes envolvidos – teve início em abril de 2013, com a Caiçara Expedições. 

 

6.1.7.1 Caiçara Expedições 
 

A Agência de viagens e turismo Caiçara expedições, localizada 
no município de Peruíbe (SP), trabalha na operacionalização de 
roteiros e projetos de turismo ligados a questões ambientais e 
culturais. Atua em âmbito regional e nacional, priorizando a Região 
Metropolitana da Baixada Santista e os municípios situados na região 

costeira da Mata Atlântica (Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, 
Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe)27.  

 

6.1.7.2 Diverte Cultural 
 

A Agência Diverte Cultural, situada em São Paulo (SP) é uma 
"empresa especializada na comunicação, comercialização e realização de 
eventos culturais junto às escolas da rede pública e particular de ensino, 
no Estado de São Paulo e em diversas capitais do Brasil" (site - Diverte 
Cultural28). Atuam na realização de visitas de estudos, tais como 
exposições, eventos culturais/pedagógicos e visitas de estudo do meio. 

 

                                           
 

27 Site da empresa: http://caicaraexpedicoes.com/pagina/1/empresa/ acesso em 22 de 
outubro de 2017. 

28 Site da empresa: http://www.divertecultural.com.br/Institucional/sobre acesso em 22 
de outubro de 2017. 
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6.1.7.3 Agência Quíron - Turismo Educacional 
 

A Agência "Quiron - Turismo educacional" está situada em 
São Paulo (SP) e atua na realização de viagens de formatura e de 
viagens de estudo do meio, envolvendo unidades de conservação 
e municípios em todo o país, bem como a região da Baixada 
Santista29.  

 

6.1.7.4 Prefeitura Municipal de Cubatão 
 

A prefeitura do município de Cubatão (PMC) 
também estabeleceu uma parceria com o Tur na Serra. A 
prefeitura divulga em seu Posto de Informações Turísticas 
as opções disponíveis a visitação no município - sendo os 
Bairros-Cota uma das alternativas. Assim, conforme 

mencionado anteriormente (item 6.1 deste relatório), a PMC também encaminha à 
equipe do Tur na Serra as demandas de visitação. 

Diversas atividades promovidas pelo município no que se refere ao turismo 
também têm interlocução com a equipe do TBC dos Bairros-Cota, tais como o Festival 
de Turismo, o Festival de Cultura Nordestina, ou mesmo outros eventos relacionados a 
aspectos turísticos e ambientais. 

Especificamente no que se refere à Prefeitura de Cubatão, vale mencionar que o 
trabalho em parceria era realizado principalmente por parte das equipes técnicas desde 
2015 - ainda que esse trabalho não fosse uma prioridade da gestão municipal, à 
época30. A partir de 2017, com a mudança do governo municipal, houve maior 
interesse dos gestores desse período em trabalhar conjuntamente com a equipe social, 
inserindo de maneira mais consolidada os Bairros-Cota na rota de turismo local. Dentre 
essas ações parceiras, é possível destacar a participação da equipe do Tur na Serra – a 
convite da PMC – junto às discussões do município sobre o turismo local. 

6.2 Roteiro de visita 
O roteiro de visita aos Bairros-Cota - envolvendo quais locais serão visitados, 

quais oficinas serão realizadas, bem como a ordem de cada uma dessas atividades - 
são aspectos que variam de acordo com o (i) perfil do público visitante e seus 
objetivos em relação à área visitada, e também em função das diferentes (ii) formas 
de acesso às áreas de visitação. O roteiro de visita, portanto, é sempre customizado 
mediante necessidades e preferências de cada um dos grupos.  

Em geral, grupos de visitantes provenientes de municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo iniciam a visitação pela Cota 200, em função da maior 

                                           
 

29 Mais informações disponíveis no site da Quíron: 
http://www.quironturismoeducacional.com.br/quiron.php acesso em 22 de outubro de 2017. 

30 Na gestão municipal anterior, a resistência Programa como um todo 
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facilidade de acesso à área, próxima ao Km 50 da Rodovia Anchieta, na "passarela 
amarela" - que é o ponto de encontro. De lá, segue-se para o Anfiteatro da Cota 200, 
em frente ao Escritório de Apoio Técnico (EAT). Os grupos de visitantes vindos de 
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, na maior parte das vezes, 
iniciam a visita pelo Pinheiro do Miranda, tendo como ponto de partida a Praça da 
Fabril, onde está situado o Ateliê do projeto Arte nas Cotas. 

Além dessas diferenças de acesso, há também objetivos heterogêneos entre os 
grupos de visitantes - o que torna o planejamento do roteiro de visita bastante 
variável, tanto no que se refere à ordem dos locais a serem visitados, quanto no que 
diz respeito à própria definição de quais locais e atividades são (ou não) pertinentes e 
relevantes para determinado grupo. Essas definições de roteiro, portanto, variam 
conforme maior ou menor enfoque em temas como: (a) questões ambientais/estudos 
do meio, (b) aspectos urbanísticos - projeto de urbanização, (c) aspectos sociais e 
históricos e (d) temas ligados aos projetos sociais de fomento à organização 
comunitária e desenvolvimento local31. Os roteiros de visita, portanto, são um arranjo 
destes múltiplos aspectos ou enfoques que, normalmente, se superpõem em uma 
única visita. Também é possível que, dependendo do objetivo, apenas um dos núcleos 
seja visitado - centrando-se em temas específicos, tal como o estudo do meio e 
enfoque em questões ambientais, através da realização de trilhas, por exemplo. Já em 
outros casos, há preferências pela realização de oficinas no âmbito dos projetos sociais 
de fomento à organização comunitária e desenvolvimento local. Grupos de visitantes 
de escolas de ensino médio, por sua vez, frequentemente tendem a realizar visitas que 
conciliem um pouco de cada um destes enfoques (ambiental, urbanístico, 
social/histórico, etc.), participando, também, de oficinas junto aos projetos sociais. 

Em função desta variabilidade do roteiro, esta seção descreve todos os possíveis 
locais de visitação e/ou atividades (oficinas) desenvolvidas no contexto das visitas do 
"Tur na Serra". Trata-se de apresentar tais pontos, ainda que sua combinação - 
conforme já mencionado - varie muito de um grupo de visitantes para o outro. A 
localização de cada um desses pontos também está indicada na Figura 10 e na Figura 
18, junto com seus respectivos aspectos/temas de abordagem, quando da realização 
das visitas monitoradas. 

6.2.1 Cota 200 
Como indicado acima, o ponto de encontro se dá no Km 50 da Rodovia 

Anchieta32, onde há uma passarela. De lá, os visitantes seguem para o Anfiteatro da 
Cota 200 - que fica em frente ao Escritório de Apoio Técnico (EAT) - onde recebem as 
boas vindas da equipe do TBC Tur na Serra e as orientações sobre a visita. No EAT, os 
visitantes assistem a vídeos sobre os diferentes projetos sociais de fomento à 
organização sociocomunitária implantados no âmbito do Programa Serra do Mar33. 

                                           
 

31 Projetos Com Com, NESDEL, Cota-Viva, Arte nas Cotas. 
32 Caso o grupo acesse a região pela RMSP. Se não, seguem diretamente para o 

Anfiteatro da Cota 200. 
33 Conforme mencionado acima, trata-se dos projetos sociais: Com Com (Comunicação 

Comunitária), Arte nas Cotas, Nesdel (Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local) e 
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Neste momento inicial da visita, há também a apresentação sobre o Programa de 
Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e suas intervenções nas comunidades 
dos Bairros-Cota e Pinheiro do Miranda. A equipe do "Tur na Serra", responsável pela 
monitoria das visitas, também explica o que é o projeto de Turismo de Base 
Comunitária (TBC) - a estratégia âncora do trabalho social de pós-urbanização por 
meio da parceria entre CDHU e UNESP, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento local, visando a sustentabilidade dos novos bairros com a 
concretização das obras de urbanização, bem como a organização dos moradores 
entorno de um projeto coletivo local.  

O EAT é um dos espaços de referência da equipe social da CDHU, onde são 
realizadas diversas atividades dos projetos de fomento à organização sociocomunitária 
(oficinas, reuniões, cursos), além de outras atividades do trabalho social como um 
todo, tais como atendimentos e reuniões com moradores. Esse local serve como ponto 
de apoio aos visitantes: conta com banheiros e uma sala mais ampla para reuniões e 
atividades com a comunidade, onde também são servidas as refeições durante as 
visitas monitoradas. Atualmente, o EAT encontra-se em obras, voltadas à melhoria e 
adequação de suas dependências para a realização de atividades do TTS, sobretudo no 
que se refere ao TBC.  

Figura 3 - Anfiteatro e EAT na Cota 200 

  
Recepção no Anfiteatro da Cota 200 Escritório de Apoio Técnico (EAT) 

 

Próximo ao EAT está localizada a sede do NESDEL (Núcleo de Economia Solidária 
e Desenvolvimento Local). Normalmente, após receber as primeiras informações sobre 
a visita, o grupo vai conhecer o espaço e o projeto do NESDEL, onde ocorre o processo 
de preparação das refeições a serem servidas durante as visitas34. Esse espaço do 
NESDEL, por ser uma área pequena e também por estar destinado à preparação de 
alimentos (devendo respeitar condições de higiene e segurança sanitária alimentar), é 
visitado apenas externamente pelos visitantes: esses grupos conhecem a fachada e 
conversam com integrantes e responsáveis pelo NESDEL na área externa – ver imagem 

                                                                                                                            
 

Cota-Viva. A definição sobre qual filme será exibido (vinculado a determinado projeto social) 
depende das opções de oficina previamente escolhidas pelo grupo visitante. 

34 Essas refeições podem ser café, lanche e/ou almoço, conforme programação definida 
previamente. 
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a seguir. Quando o número de visitantes é reduzido (no máximo quatro pessoas), é 
possível entrar e conhecer o espaço de forma mais detalhada. 

Figura 4 - NESDEL 

  
Técnica do NESDEl recebe visitantes em frente à 
sede 

Fachada do NESDEL 

Grande parte das visitas passa pela via Perimetral – uma via implantada no 
contexto das obras de urbanização que, como o próprio nome indica, delimita o 
perímetro do núcleo habitacional da Cota 200, sinalizando o limite das áreas 
urbanizadas/ocupadas e o início das áreas não edificáveis e de conservação ambiental 
do Parque Estadual da Serra do Mar. É uma forma de estabelecer uma distinção - uma 
divisão - entre o que é área urbanizada, e o que é área do PESM (área de Mata 
Atlântica). Esta via é utilizada pela Polícia Militar Ambiental para fiscalização do Parque 
Estadual da Serra do Mar, evitando a reocupação de áreas de preservação. Ao longo 
desse trajeto pela via Perimetral, os monitores das visitas abordam e discutem temas 
relacionados (i) ao processo de remoção e reassentamento das famílias no âmbito do 
PRSSM (ii) ao reflorestamento, recuperação e preservação da Mata Atlântica, (iii) à 
observação das condições físicas e urbanísticas do núcleo, levando em conta temas 
como fauna e flora, cursos d’água, e aspectos relativos à intervenção urbanística do 
PRSSM, como vias, muros de contenção, e demais obras de infraestrutura. 

Nesse contexto, os monitores mencionam os contexto "antes" e "depois" do 
projeto de urbanização: antes do PRSSM, havia áreas íngremes de encosta, ocupadas 
por edificações em áreas de risco; os cursos d'água - onde lançava-se diretamente o 
esgoto - eram muito poluídos. Hoje, com a interceptação do esgoto, grande parte 
destes cursos d'água foi recuperada e, com a remoção das casas em áreas de risco e 
áreas de PESM, houve não só uma melhoria das condições ambientais, por meio da 
recuperação da Mata Atlântica, mas também mudanças nas condições de habitação e 
na qualidade de vida dessas famílias. 

Os diferentes trechos percorridos quando da realização das visitas também 
possibilitam que os visitantes identifiquem intervenções de arte urbana realizadas pelo 
projeto Arte nas Cotas. Ao longo da visita, os multiplicadores do Arte nas Cotas 
explicam que tais intervenções artísticas foram realizadas conjuntamente pelos arte-
educadores e pela comunidade, tanto nas fachadas das casas, quanto em espaços 



   
Relatório de atividades realizadas | Novembro de 2017 

Cooperação Técnica entre UNESP e CDHU 
 

 

41 
 
 

públicos da Cota 200. Essas intervenções podem ser vistas nos diferentes lugares e 
trechos da visita, alguns deles destacados a seguir.  

O Mirante da Mangueira é um dos pontos de destaque da visita. Situado na 
porção central norte do núcleo (Figura 10) em um trecho um pouco mais alto em 
relação às demais áreas, o mirante foi uma das primeiras intervenções quando do 
início das obras de urbanização; conta com novo mobiliário urbano e intervenções do 
Arte nas Cotas. A partir dessa área, é possível ver vários lugares importantes sobre a 
região e discutir sobre aspectos históricos, a ocupação do território e o processo de 
remoção e reassentamento na Cota 200. Dentre esses espaços, é possível destacar: 

• O estuário da Baixada Santista; indicando a localização dos municípios de 
Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande; 

• o Porto de Santos 
• a Serra do Mar como um todo, e o patrimônio ambiental da Mata 

Atlântica; 
• a Rodovia Anchieta - cuja construção remete aos aspectos históricos de 

ocupação dos núcleos; 
• a Rodovia Imigrantes; 
• as áreas onde foram reassentadas as famílias no âmbito do PRSSM 

(Conjuntos Habitacionais). 

Além disso, o Mirante, por ser um espaço bem amplo, possibilita não só a 
observação da paisagem, mas também a realização de atividades diversas, como 
discussões, atividades esportivas, entre outras.   

Figura 5 - Visita monitorada: Mirante (Cota 200) 

  
 

Outro ponto mais alto no núcleo, que também permite a observação da 
paisagem, é o Mirante do Maria Helena35 (também conhecido por "mirante novo" ou 
“mirante 2”). Trata-se de um dos pontos mais altos da Via Perimetral. É uma área que 
ainda não está tão estruturada e finalizada como o mirante principal mas que, ainda 

                                           
 

35 Esse trecho do núcleo é conhecido desta forma (Maria Helena) em função do nome da 
escola local - E. E. Maria Helena Duarte Caetano. 
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assim, possibilita a observação dos aspectos ambientais e urbanísticos anteriormente 
mencionados. 

Figura 6 - Visita monitorada: mirante do Maria Helena - Via Perimetral (Cota 200) 

 
 

Seguindo pela Via Perimetral, na porção oeste da Cota 200, há a Praça do 
Príncipe. A população passou a se referir à praça por este nome em função da visita do 
Príncipe Harry da Inglaterra, em junho de 2014. Nesta data, o príncipe visitou os 
bairros Cota, conheceu os espaços urbanizados e os projetos sociais e, neste local – 
hoje conhecido por Praça do Príncipe – plantou uma muda de Manacá da Serra, 
simbolizando o processo de recuperação e preservação ambiental promovidos pelo 
PRSSM. Foi um evento importante para a população, de expressiva repercussão na 
mídia e de reconhecimento das questões comunitárias e das transformações vividas no 
núcleo. 

Figura 7 - Visita monitorada: Praça do Príncipe (Cota 200) 

  
Visita monitorada - Praça do Príncipe Visita do príncipe Harry aos Bairros-Cota 

 

Há alguns metros abaixo da Praça do Príncipe, seguindo pela Via Principal da 
Cota 200, há a Praça do Jardim Europa. No entorno da praça há diversas casas que 
receberam pinturas e intervenções do Arte nas Cotas. Quando da realização das 
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visitas, os multiplicadores do Ateliê Arte nas Cotas frequentemente fazem as 
explicações introdutórias sobre todo o processo das intervenções de arte-urbana nesta 
praça, dada sua proximidade a um conjunto de espaços transformados pelo projeto. A 
praça funciona também como um ponto de apoio para o estacionamento dos micro-
ônibus, vans e ônibus de visitantes. 

Figura 8 - Visita monitorada: Fachadas de casas no entorno da Praça (Cota 200) 

  
 

Por fim, ainda na Cota 200 (na porção sudeste do núcleo), há a entrada para a 
Trilha do Albano. É uma trilha de menos de 1km, que fica entre os núcleos Cota 200 e 
Água Fria. Essa atividade é uma das principais voltadas ao estudo do meio, por 
permitir a identificação de espécies da fauna e flora e, mais especificamente, a 
observação de pássaros (birdwatching). É importante mencionar que a remoção de 
casas situadas em áreas de PESM e em áreas de risco (e reassentamento das famílias) 
possibilitou a recuperação da cobertura vegetal da Mata Atlântica. Essa recuperação 
ambiental já vem apresentando mudanças e desdobramentos ambientais positivos - 
dentre eles, deve-se destacar o aumento da diversidade da fauna e flora local.  

Além de aspectos ambientais, também é possível abordar o contexto histórico de 
construção da Rodovia Anchieta: em um trecho da trilha há os fornos que foram 
construídos neste período, utilizados para a forja de ferramentas.  

Figura 9 - Trilha do Albano  
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A figura apresentada a seguir (Figura 10) indica os principais pontos de 
referência mencionados no contexto do roteiro de visita monitorada do TBC à Cota 
200. 
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Figura 10 - Pontos de destaque no roteiro de visita à Cota 200    

 

Fonte: SARU/CDHU, outubro de 2017 (elaboração a partir de imagem aérea do Google Earth)  
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6.2.2 Pinheiro do Miranda e Fabril 
Conforme já mencionado anteriormente, a ordem dos espaços visitados pode 

variar e também ser adequada mediante interesses e objetivo do grupo em questão. 
Os trechos e pontos de destaque apresentados a seguir não constituem, portanto, um 
roteiro de visitação necessariamente nesta sequência. 

Geralmente, no contexto da visita ao Pinheiro do Miranda/Fabril, o ponto de 
encontro entre o grupo de visitantes e os monitores do Tur na Serra ocorre na Praça 
da Fabril, situada na Rua do Alojamento, 160, onde os grupos recebem as primeiras 
orientações de visita36. Em frente à Praça da Fabril está localizado o Ateliê do projeto 
Arte nas Cotas – que sedia tanto as atividades do próprio ateliê, quanto outras 
relacionadas ao trabalho social da CDHU, como atividades do projeto Cota Viva, 
reuniões para discussão do projeto de urbanização com a comunidade, reuniões 
comunitárias diversas, entre outras. No Ateliê, neste momento inicial da visita, há uma 
apresentação sobre o PRSSM e sobre os projetos sociais de fomento à organização 
sociocomunitária e desenvolvimento local. O Ateliê também serve de ponto de apoio 
aos visitantes, já que conta com uma infraestrutura de banheiros e salas para oficinas 
e reuniões. 

Figura 11 - Ponto de encontro na Praça da Fabril 

 
 

Para além da visitação às áreas urbanizadas no Pinheiro do Miranda, alguns 
grupos optam por realizar também oficinas no Ateliê. No contexto do projeto Arte nas 
Cotas, há duas oficinas possíveis37: a pintura em flâmulas (bandeiras) ou a pintura em 
camisetas, utilizando técnicas de estêncil. As oficinas são promovidas e monitoradas 
pelos próprios multiplicadores do Arte nas Cotas, que são moradores dos bairros Cota 
e do Pinheiro do Miranda.  

                                           
 

36 Conforme mencionado anteriormente, o início da visita pode variar entre Pinheiro do 
Miranda e Cota 200. Em geral, grupos oriundos da Baixada Santista iniciam a visita pelo 
Pinheiro do Miranda, enquanto que grupos provenientes da Região Metropolitana de São Paulo 
normalmente iniciam a visita pela Cota 200, dada a facilidade de acesso. 

37 Em geral, as oficinas do Arte nas Cotas têm a duração de 40 minutos, cada uma delas. 
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Figura 12 - Oficinas no Ateliê Arte nas Cotas 

  
 

No Ateliê há também a loja do projeto Arte nas Cotas – em uma sala adjacente 
às salas de reuniões e de realização das oficinas, onde há vários materiais produzidos 
artesanalmente pelos participantes do projeto: uma linha de papelaria, vestuário e 
outros artigos criados e desenvolvidos pelo Arte nas Cotas. Estes materiais ficam 
permanentemente expostos nesta sala e disponíveis à venda, caso haja visitantes 
interessados.  

Próximo ao espaço do Ateliê, há também a realização da Oficina do Projeto Cota 
Viva - essa atividade pode ocorrer tanto na sala do Cota-Viva (uma sala contígua ao 
espaço do Ateliê) quanto na área externa do Ateliê. Nesses locais, moradores 
participantes do Projeto Cota Viva e equipe técnica do projeto realizam uma oficina 
com os grupos de visitantes, com a duração de meia hora. A oficina consiste no plantio 
de mudas de espécies típicas da Mata Atlântica em suporte de rolhas. A atividade, 
além de possibilitar a discussão de questões ambientais relativas à preservação da 
Mata Atlântica, também permite aos participantes a confecção de um material que 
pode ser levado como souvenir. No próprio espaço do Cota-Viva há também a venda 
de produtos, como terrários e mudas de espécies nativas.  

Figura 13 - Oficinas do Cota Viva  

  
 

A visita monitorada ao longo do núcleo Pinheiro do Miranda passa por trechos 
históricos e áreas urbanizadas, abordando o contexto social e histórico de ocupação do 
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bairro, bem como aspectos ambientais relacionados à intervenção e ao PRSSM. Um 
desses pontos é a Vila operária da Companhia Fabril de Papel. A Companhia teve sua 
construção iniciada em 1914 e interrompida pela Primeira Guerra Mundial, continuando 
em 1918 até a inauguração, em 1919. Sua implantação é acompanhada pela instalação 
da vila operária, com escola, estabelecimentos comerciais (mercearias), clube, cinema, 
igreja38 e quase 200 casas (dados de 1941). Até o início da década de 1960, cerca de 
75% dos trabalhadores daquela fábrica residiam na vila, com suas famílias. Nesse 
trecho, os monitores podem abordar os processos de tombamento e aspecto do 
patrimônio arquitetônico e histórico, a Vila Gaúcha, a Rua do Cinema, a Igreja Nossa 
Senhora Aparecida, entre outros pontos. Também faz parte desta visita monitorada o 
campo de futebol do Comercial Santista Futebol Clube - onde Pelé jogou em setembro 
de 1956. 

Figura 14 - Visita monitorada: Vila Operária (Pinheiro do Miranda/Água Fria) 

  
Igreja Ns. Sra. Aparecida Antigas residências - Vila Operária 

 

No trecho sudoeste do núcleo Pinheiro do Miranda há a Via Perimetral, que 
divide os limites do núcleo com as áreas protegidas do PESM. Esta via tem a mesma 
função da Perimetral da Cota 200, que é a de distinguir os limites de ocupação e 
possibilitar a devida fiscalização por parte da Polícia Militar Ambiental. Deve-se 
destacar que a Via Perimetral no Pinheiro do Miranda margeia toda uma região de 
fundo de vale denominada “Grotão”. Quando do início do Programa Serra do Mar, a 
região do Grotão estava ocupada por edificações em situação de risco geotécnico e 
condições habitacionais muito precárias. Uma vez realizado o reassentamento dessas 
famílias residentes nas áreas de risco do Grotão, houve a recuperação da mata nativa. 
Ao longo desse trajeto, os monitores em geral abordam o histórico da ocupação da 
área, a intervenção urbanística do PRSSM e outros aspectos socioambientais 
relacionados ao território. É importante mencionar que, para que possam compreender 
a realidade anterior e posterior ao Projeto, os visitantes recebem fotos do Grotão, que 
apresentam a situação "antes" e "depois" do PRSSM. Essas imagens evidenciam a 
situação de risco a que estavam expostas as famílias residentes nesse trecho, em 

                                           
 

38 Fonte: Site Novo Milênio (história de Cubatão), disponível em:   
http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/cfoto053.htm acesso em 02/10/2017 
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áreas extremamente adensadas, íngremes, sujeitas a deslizamentos, especialmente no 
período chuvoso.  

Figura 15 - Visita monitorada: Via Perimetral (Pinheiro do Miranda/Água Fria) 

  
 

Mais ao sul, entre os núcleos Pinheiro do Miranda e Água Fria, a visita 
monitorada passa pela margem esquerda do Riacho dos Pilões. Neste trecho, os 
monitores abordam a importância hidrográfica do riacho no abastecimento da Região, 
bem como a relevância da necessidade de sua preservação. Nesse contexto, 
menciona-se também o núcleo do PESM “Itutinga-Pilões”, o projeto de construção do 
Jardim-Botânico na região39, o processo de remoção das famílias residentes no núcleo 
de Água Fria e o episódio de fevereiro de 2013, cujo período chuvoso ocasionou o 
alagamento do núcleo, desalojando centenas de famílias (que receberam atendimento 
habitacional provisório, por meio do Auxílio Moradia, até que sejam viabilizadas 
soluções definitivas).  

Figura 16 - Visita monitorada: Riacho dos Pilões (Pinheiro do Miranda/Água Fria) 

 

                                           
 

39 Há, no âmbito do PRSSM, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, a previsão de construção do Jardim Botânico de Cubatão. Sua instalação 
está projetada em um terreno do núcleo Água Fria, próximo ao núcleo do PESM Itutinga-Pilões. 
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Outro ponto que pode ser explorado na visita monitorada pelo núcleo diz respeito 
às intervenções do Projeto Arte nas Cotas ao longo da Rua Faixa de Oleoduto, que 
corta uma das principais vias do núcleo. Pode-se mencionar o início das ações do 
projeto com a artista Mônica Nador, por meio das intervenções artístico urbanas de 
mandalas em técnicas de mosaico.  

É também no Pinheiro do Miranda que está localizada a sede do Projeto de 
Comunicação Comunitária (Projeto Com Com), situada na Rua do Oleoduto40. A equipe 
do Com Com – composta por moradores dos núcleos – é responsável pela cobertura 
das visitas, além de produzir conteúdos sobre as questões locais e o PRSSM. O grupo 
de visitantes pode, se desejar, realizar uma oficina de fotografia com a equipe do Com 
Com e também participar da transmissão ao vivo em redes sociais sobre a realização 
da visita monitorada ao núcleo pelo Tur na Serra.  

Figura 17 – Oficinas fotográficas do Com Com 

  

 

Por fim, continuando pela Rua do Oleoduto (acima do espaço do Com Com), é 
possível observar as obras em andamento do Parque Linear: um espaço público 
importante para o bairro, cujo projeto foi amplamente discutido com a comunidade, 
com inauguração prevista para o mês de dezembro de 2017. Tendo em vista a 
ausência de equipamentos de esporte e lazer no bairro, a futura implantação do 
Parque Linear é uma conquista importante para o bairro, tendo em vista a 
possibilidade de novos usos dos espaços urbanizados e a criação/consolidação de um 
espaço de convívio, práticas esportivas, culturais, etc. 

 

  

                                           
 

40 A Rua do Oleoduto recebe este nome porque, em seu canteiro central, há toda uma 
infraestrutura de dutos, construídos em 1953 e ampliados em 1969, que transportam 
combustíveis desde o porto de Santos até o alto da Serra do Mar. 
(http://www.novomilenio.inf.br/baixada/vias/viascubatao.htm?) 
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Figura 18 - Pontos de destaque no roteiro de visita ao Pinheiro do Miranda e Fabril   

 

Fonte: SARU/CDHU, outubro de 2017 (elaboração a partir de imagem aérea do Google Earth)  
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Figura 19 – Projeto do Parque Linear 

 

Fonte: ETEMP, novembro de 2017 
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6.3 Número de visitas ao longo do tempo 
As visitas monitoradas (protagonizadas pela própria comunidade local) aos 

Bairros Cota começaram a ser mensuradas de forma sistemática pela equipe técnica 
social a partir de maio de 2015. 

O gráfico abaixo apresenta o número de visitas e visitantes recebidos de maio de 
2015 a agosto de 2017. Pode-se observar que, apesar do número de visitas em 2015 
ser maior do que nos outros anos, o número de visitantes em 2016 e 2017 é bem 
superior ao de 2015. Em 2016, 648 pessoas realizaram visitas no total (janeiro a 
dezembro) e, até agosto deste ano, 646 pessoas já visitaram o local. 

Gráfico 3 - Número de Visitas e Visitantes por ano41 

  
Fonte: TBC, setembro/2017 

Dois períodos merecem destaque quanto ao número de visitas: trata-se dos 
meses de maio/ junho e agosto/setembro. Nos meses de janeiro, julho e dezembro 
quase não ocorrem visitas, tendo em vista que grande parte dos visitantes corresponde 
a escolas e, nesses meses, há recesso escolar.   

Gráfico 4 – Número de Visitas por mês e ano 

Fonte: TBC, setembro/2017 

                                           
 

41 Mensurações relativas a maio de 2015, quando do início das visitas organizadas pelo 
Tur na Serra, até agosto de 2017, quando da elaboração deste relatório. 
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6.4 Perfil dos visitantes 
No que se refere ao perfil das instituições visitantes, o gráfico abaixo apresenta a 

distribuição em categoria, das 43 instituições que realizaram visita. É possível observar 
que a maior parte delas é de Universidades e Escolas de Ensino Fundamental e/ou 
Médio, que levam seus alunos para realizarem pesquisas e estudos do meio. Pessoas 
ligadas a ONGs e outras instituições do terceiro setor também realizam visitas ao Tur 
na Serra, assim como funcionários de empresas e de órgão públicos e participantes de 
feiras e eventos como o Festival de Cultura Nordestina: “Cubatão Danado de Bom”. Há 
ainda quem tenha procurado a equipe do Tur na Serra para realizar matérias e 
reportagens. 

Gráfico 5 – Perfil dos visitantes segundo categoria 

Fonte: TBC, setembro/2017 

No Quadro 4 estão sistematizadas informações sobre o perfil das instituições 
visitantes quanto à categoria, cidade, intermédio de agência, público, datas das visitas 
e quantidade. O SESC, o único visitante classificado como instituição de cultura (ver 
gráfico acima), foi a instituição que mais realizou visitas: 13 no total (de maio de 2015 
a agosto de 2017). Por meio do programa de turismo social, o SESC incentiva a 
visitação, com o objetivo de promover a consciência histórica, ecológica e comunitária 
para o viajante (visitante) e também para os anfitriões. Várias unidades do SESC 
visitaram os Bairros-Cota e o Pinhal do Miranda por meio da agência Caiçara 
Expedições. 

Além do SESC, as escolas de ensino fundamental e/ou médio – exceto o Colégio 
Equipe - também realizaram visitas através de agências, no total foram 8 escolas todas 
de São Paulo. Ainda é possível notar que algumas escolas vêm realizando visitas anuais 
desde 2015, é o caso das escolas Santo Inácio e Santa Clara. 
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Quadro 4 – Perfil dos Visitantes  

Nº Instituições 
Visitantes Classificação Cidade Agência Público Data visitas Nº 

visitas 

1 SESC Instituições de 
cultura 

São 
Paulo 

Caiçara 
Expedições 

Associados 

16/05/2015, 
09/09/2015, 
10/10/2015, 
19/03/2016, 
11/06/2016, 
18/06/2016, 
27/08/2016, 
29/10/2016, 
18/03/2017, 
24/05/2017, 
10/06/2017, 
05/08/2017, 
19/08/2017 

13 

2 Escola Santo Inácio 
– SANTI 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo Quíron 

Estudantes do 
Ens. 

Fund./Médio 

28/05/2015, 
19/05/2016, 
10/05/2017, 
12/05/2017 

4 

3 
Secretaria de 
Turismo de 
Cubatão 

Órgãos 
Públicos Cubatão - Equipe 

técnica 

22/05/2015, 
28/10/2015, 
21/06/2017 

3 

4 
FATEC - Curso de 
Transporte 
Terrestre 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo - Estudantes de 

graduação 

23/05/2015, 
28/11/2015, 
06/05/2017 

3 

5 Escola Santa Clara 
Universidades / 

Escolas 
São 

Paulo 
Diverte 
Cultural 

Estudantes do 
Ens. 

Fund./Médio 

18/09/2015, 
14/09/2016, 
23/08/2017 

3 

6 

Participantes do 
Festival Municipal 
de Cultura 
Nordestina: 
Cubatão Danado de 
Bom 

Participantes 
Evento 

Cubatão - Participantes 
do evento 

08/04/2016, 
09/04/2016, 
10/04/2016 

3 

7 PETROBRAS Empresa Cubatão - Funcionários 29/05/2015, 
12/06/2015 

2 

8 Escola Stance Dual 
Universidades / 

Escolas 
São 

Paulo Quíron 
Estudantes do 

Ens. 
Fund./Médio 

10/09/2015, 
16/06/2016 

2 

9 

Colégio Equipe 
(Pinhal do Miranda 
- entrevista 
Lideranças) 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo 

- 
Estudantes do 

Ens. 
Fund./Médio 

01/10/2015, 
06/10/2016 

2 

10 

Comitiva BID 
(Especialista social 
do BID- John 
Renshaw) 

Parceiros  -  15/09/2016, 
12/07/2017 

2 

11 

TV Cultura - 
Gravação de 
documentário 
sobre o Programa 
Serra do Mar 

Mídia São 
Paulo 

- Equipe 
técnica 

26/05/2015 1 

12 Empresa São Bento Empresa Cubatão - Funcionários 13/06/2015 1 

13 
Moradores Projeto 
Pantanal (São 
Paulo) 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

São 
Paulo - Moradores 16/05/2015 1 
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Nº Instituições 
Visitantes Classificação Cidade Agência Público Data visitas Nº 

visitas 

14 
Ilê de France 
(Equipe técnica 
Francesa - UGP) 

Parceiros  - Equipe 
técnica 24/07/2015 1 

15 

Participantes do 2º 
Festival de Turismo 
de Cubatão 
(FESTUR) 

Participantes 
Evento 

Cubatão - Participantes 
do evento 

01/08/2015 1 

16 

COSTA DA MATA 
ATLÂNTICA 
CONVENTION & 
VISITORS BUREAU 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

Santos - 
Equipe 
técnica 14/08/2015 1 

17 
Moradores Projeto 
Pantanal (São 
Paulo) 

Mídia 
São 

Paulo - Jornalista 18/08/2015 1 

18 Escola Granja Viana 
Universidades / 

Escolas Cotia Quíron 
Estudantes do 

Ens. 
Fund./Médio 

27/08/2015 1 

19 

Programa de 
Jovens Meio 
Ambiente e 
Integração Social - 
PJ Mais 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

Cubatão - Alunos do 
Projeto 01/09/2015 1 

20 
UGP (Apresentação 
do novo 
Coordenador) – 

Órgãos 
Públicos 

São 
Paulo -  02/09/2015 1 

21 Secretaria de 
Turismo de Santos 

Órgãos 
Públicos 

Santos - Equipe 
Técnica 

28/09/2015 1 

22 

Grupo PROMATA 
(Assoc de 
Moradores para  
preservação e 
Manutenção da 
Mata Atlântica - 
PESM Ubatuba) 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

Ubatuba - Associação de 
Moradores 

19/10/2015 1 

23 
Comunidade 
Estrangeira de São 
Paulo 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

São 
Paulo -  30/01/2016 1 

24 

Dalva Soares 
Bologuinine / 
Adriana Vernacci - 
Raizes Cultura 
Brasileira LTDA 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

São 
Paulo - 

Membro do 
movimento 
slow food 

12/02/2016 1 

25 

Participantes do 3º 
Festival de Turismo 
de Cubatão 
(FESTUR) 

Participantes 
Evento Cubatão - Participantes 

do evento 27/02/2016 1 

25 

TV Unisantos - 
Gravação do 
Programa : 
Urbanidades 

Mídia Santos - Equipe 
técnica 15/04/2016 1 

26 
Sindicato da 
Construção Civil da 
Baixada Santista  

Sindicato Cubatão - Funcionários 30/04/2016 1 

27 Anhembi-Morumbi - 
Curso de Turismo 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo - Estudantes de 

graduação 07/05/2016 1 
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Nº Instituições 
Visitantes Classificação Cidade Agência Público Data visitas Nº 

visitas 

28 

Associação Escola 
da Cidade - 
Faculdade de 
Arquitetura de São 
Paulo 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo - 

Estudantes de 
pós-

graduação 
20/08/2016 1 

29 
Grupo Soroptimista 
Internacional 
(núcleo Cubatão) 

ONGs, 
instituições do 
terceiro setor 

Cubatão -  05/09/2016 1 

30 CDHU 
Órgãos 
Públicos 

São 
Paulo - Funcionários 25/04/2015 1 

31 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência 
e Tecnologia de 
Cubatão - Curso de 
Turismo 

Universidades / 
Escolas Cubatão - 

Estudantes de 
graduação e 
professores 

14/06/2017 1 

32 UNESP (Campus 
São Vicente) 

Universidades / 
Escolas 

São 
Vicente - Estudantes de 

graduação 09/06/2017 1 

34 Escola Santa Clara 
- Visita técnica 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo 

Diverte 
Cultural Professores 30/06/2017 1 

35 
Colégio Notre 
Dame São Paulo 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo 

Diverte 
Cultural 

Estudantes do 
Ens. 

Fund./Médio 
23/05/2017 1 

36 Colégio Miguel de 
Cervantes 

Universidades / 
Escolas 

São 
Paulo Quíron Professores 24/03/2017 1 

37 Empresa SAP 
BRAZIL 

Empresa São 
Paulo 

- Equipe 
técnica 

21/08/2017 1 

38 Roda São Paulo Empresa São 
Paulo - Equipe 

técnica 25/08/2017 1 

39 Instituto Tomie 
Othake Empresa São 

Paulo - Equipe 
técnica 27/01/2017 1 

40 

Fundação Vanzolini 
- Gravação de 
vídeo institucional 
para curso de 
Agentes 
Comunitários de 
Urbanização 

Mídia 
São 

Paulo - 
Equipe 
técnica 09/05/2017 1 

41 

Tribunal de Contas 
do Estado 
(Aplicação de 
pesquisa com 
lideranças da Cota 
200) 

Órgãos 
Públicos 

São 
Paulo 

- Equipe 
técnica 

16/11/2016 1 

42 
Jornal Diário do 
Litoral - Entrevista 
sobre o TBC 

Mídia Santos -  12/06/2017 1 

43 

Secretaria de 
Turismo de 
Cubatão 
Participantes do 
Curso de 
patrimônio histórico 

Órgãos 
Públicos Cubatão - Funcionários 09/08/2017 1 

Fonte: TBC, setembro/2017 

6.5 Recursos 
O valor dos recursos gerado com o “Tur na Serra” também começou a ser 

sistematizado pela equipe em maio de 2015. Para mensurar o valor arrecadado na 
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visita, foram computados os valores de monitoria, alimentação oferecida pelo NESDEL, 
oficinas realizadas pelas equipes do Ateliê, Cota Viva e Com Com. Os produtos 
comercializados pelos projetos sociais em decorrência das visitas não são computados, 
uma vez que cada projeto recebe imediatamente pelas respectivas vendas, no 
momento da compra. 

Entre maio de 2015 a junho de 2017 o faturamento com as visitas do Tur na 
Serra foi de R$ 62.211,00, conforme demonstra a tabela abaixo. Pode-se observar, 
também, os valores arrecadados por ano e por projeto social. Em 2017, em apenas 
seis meses (janeiro a junho), o Tur na Serra arrecadou mais que o dobro do ano 
anterior. 

Esse aumento do faturamento também pode estar relacionado com o 
amadurecimento do processo de implantação do turismo de base comunitária, através 
do curso de formação e com a criação do grupo gestor. 

Tabela 1 – Faturamento total e por projeto social com o Tur na Serra (em reais)42 

Projeto 2015 2016 2017 Total 

Ateliê Arte nas Cotas 5.850,00 8.978,00 12.645,00 27.473,00 

NESDEL 2.325,00 3.843,00 13.550,00 19.718,00 

Tur na Serra 440,00 1.080,00 7.070,00 8.590,00 

Cota Viva 640,00 1.310,00 2.240,00 4.190,00 

COM COM  640,00 820,00 780,00 2.240,00 

Total R$ 9.895,00 R$ 16.031,00 R$ 36.285,00 R$ 62.211,00 
Fonte: TBC, junho/2017 

O Ateliê Arte nas Cotas é um dos projetos sociais que mais tem arrecadado com 
o Tur na Serra. Além das oficinas oferecidas aos visitantes, o ateliê também obtém 
recursos por meio da venda de produtos de sua loja. O NESDEL, responsável por 
preparar as refeições aos visitantes, de janeiro a junho deste ano já teve um 
faturamento superior ao do Ateliê, ver gráfico abaixo.  

Os valores de faturamento do Tur na Serra são referentes à monitoria realizada 
pelo grupo gestor. Nos anos de 2015 e 2016, quando a monitoria era realizada por 
uma pessoa que, além de fazer parte do grupo gestor do Tur na Serra, também estava 
vinculada a outro projeto social, o valor arrecadado foi considerado no faturamento do 
projeto a qual o monitor estava vinculado.  

Conforme indicado anteriormente, o valor da monitoria é dividido entre o total de 
moradores/monitores que executaram a visita em questão (N), acrescido de uma parte 
que irá compor o fundo do Tur na Serra - ou seja, (N+1). Assim, a divisão segue a 
regra: Recurso total arrecadado para a visita monitorada / (N + 1). 

                                           
 

42  O faturamento do ano de 2015 é referente aos meses de maio a dezembro, de 2016 
aos meses de janeiro a dezembro e em 2017 de janeiro a junho. 
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Os Projetos Cota Viva e Com Com tiveram menor faturamento com as visitas 
quando comparados com os outros projetos sociais. No entanto, ao analisarmos o 
valor arrecadado nos períodos de referência, é possível notar uma tendência crescente. 

Gráfico 6 – Faturamento dos Projetos Sociais com o Tur na Serra 

 
Fonte: TBC, junho/2017 
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7 Projeto Ecologia da Paisagem 
A ecologia da paisagem é reconhecida como uma ciência interdisciplinar e 

heterogênea, fazendo-a relevante para ecologia de diferentes níveis organizacionais, 
tornando suas consequências essenciais para os sistemas naturais e sociais (Wu, 
2006). Ela faz parte de uma intersecção de muitas disciplinas e campos relacionados 
como (geografia, ecologia, sensoriamento remoto, sociologia, economia) com foco nos 
padrões de espaço e tempo de paisagem. (FORMAN, 1995) 

A ecologia de paisagem regional, pode fornecer soluções espaciais úteis para 
abordar todos os objetivos de uso da terra da sociedade. Os princípios da ecologia da 
paisagem podem ser organizados em quatro categorias: Paisagens e regiões; Manchas 
e corredores; Mosaicos; e aplicações (FORMAN, 1981). Os padrões de paisagem 
resultam da variabilidade do clima e relevo, estabelecendo um molde para 
desenvolvimento da biota regional. A variabilidade climática e de relevo de uma região 
compreende a formação dos mosaicos de paisagem (FORMAN, 1985). Além disso, a 
interação entre organismos tem papel essencial para levar uma estrutura de paisagem 
influenciando futuras gerações com padrões espaciais, sendo essencial uma população 
heterogênea e interativa dentro de espaços para o desenvolvimento ecológico do 
sistema. 

A gestão correta de uma zona dentro de um Parque, utilizando bases de Ecologia 
de Paisagens, pode minimizar os impactos negativos provenientes do processo de 
urbanização e externos vindos dos entornos (rodovia Anchieta, polos industriais), 
evitando o isolamento das espécies nativas presentes. (MORAES & MELLO, 2015).        

Os corredores ecológicos são parte dos princípios fundamentais da ecologia de 
paisagem. Servem a implementar conectividade entre habitats com características 
similares, promovendo um aumento da área de vida em meio a ambientes hostis, 
resultando o reestabelecimento de trocas genéticas, além de enriquecimento ambiental 
a toda comunidade urbana localizada ao entorno (MARQUES, 2011). 

Estruturas de vegetação natural, são as únicas estruturas em uma paisagem, 
capazes de proteger aquíferos e conectar populações e espécies, fornecendo habitat 
para maior número de vertebrados, invertebrados permitindo um regime mais próximo 
do natural de perturbações (FORMAN, 1995). Muitos países já adotam a 
implementação de corredores ecológicos em suas legislações (como Slováquia, 
Lituania, Flanders, etc.) o que caracteriza corredores ecológicos como uma 
responsabilidade regional para conservação natural do espaço. (JONGMAN & 
KAMPHORST, 2002) A estrutura de corredores, pode variar de tamanho, formato e 
composição, estabelecendo ou restabelecendo conexão com a paisagem natural mais 
próxima. A implementação de corredores em locais urbanos requer participação da 
população local no intuito de observar e respeitar as demandas públicas, assim como 
influenciar o fluxo energético das espécies. 

Os corredores ecológicos podem facilitar o acesso das pessoas em áreas de 
recreação naturais próximos a áreas urbanas, e isso envolve uma gama de processos 
como o mapeamento, reuniões comunitárias, projetos de restauração, e 
monitoramento das áreas. (JONGMAN & KAMPHORST, 2002) 
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O projeto de ecologia da paisagem, no contexto da parceria entre 
LANPLAN/UNESP e CDHU, tem o objetivo de fazer um diagnóstico/análise da paisagem 
da Cota 200 e elaborar um projeto de ecologia da paisagem, juntamente com a 
comunidade, promovendo e incentivando usos da terra de forma sustentável. Para 
tanto, essa iniciativa tem os seguintes objetivos específicos: 

• Mapear as unidades de paisagem no bairro Cota 200; 
• Identificar manchas, matriz e possíveis corredores; 
• Mapear espaços que tenham potencial para conectar a área urbana ao PESM do 

ponto de vista ecológico e social 
• Identificar moradores ao entorno das áreas potencias e líderes comunitários, 

traçando seus perfis socioeconômicos e seus interesses quanto as áreas.  
• Entender a perspectiva dos moradores da Cota 200 quanto ao estabelecimento 

de corredores ecológicos nas áreas desafetadas e analisar junto aos técnicos da 
CDHU como criar ambientes urbanos com a máxima integração ecológica com a 
Mata Atlântica, promovendo de forma concomitante a conexão ecológica e o 
uso sustentável dos fragmentos. 
 

Foram realizadas diversas visitas a campo por parte dos pesquisadores do 
LAPLAN, juntamente com a equipe técnica social da CDHU, para reconhecimento do 
território e levantamento preliminar de informações relativas a usos das áreas livres. 
Uma vez concluída a maior parte das oficinas do Curso de Formação em TBC, as 
equipes terão mais condições de desenvolver as próximas etapas relacionadas à 
Ecologia da Paisagem, contando com a participação dos moradores já capacitados e 
envolvidos no processo formativo em Turismo de Base Comunitária e também nos 
cursos formativos do Cota-Viva, uma vez que todas as frentes do trabalho social de 
pós-urbanização - (i) Curso, (ii) implantação do Tur na Serra e (iii) projeto de Ecologia 
da Paisagem - são muito relacionadas entre si. 

Nesse processo de levantamento preliminar, a equipe social da CDHU também 
desenvolveu um instrumental (roteiro, banco de dados e registro fotográfico) para 
coleta das informações de cada lote vago/área livre no contexto dos bairros 
urbanizados, com os possíveis futuros usos por parte da população e possíveis 
intervenções e instalações pelos participantes dos projetos de organização 
sociocomunitária e desenvolvimento local, especialmente no que se refere às 
intervenções artístico-urbanísticas (por parte do Ateliê) e ambientais do Cota-Viva. A 
proposta é que as informações coletadas neste instrumental sejam devidamente 
georreferenciadas, possibilitando a elaboração de um projeto dos usos propostos no 
âmbito da ecologia da paisagem. 
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8 Avaliação das ações e planejamento 
As atividades descritas nas seções anteriores evidenciam a importância das ações 

realizadas no sentido de subsidiar o desenvolvimento sustentável das novas áreas 
urbanizadas pelo Programa Serra do Mar, por meio do trabalho de pós-urbanização 
envolvendo a parceria entre CDHU e LAPLAN. Após mais de dois anos de trabalho 
neste sentido - como mostram as descrições sobre as atividades realizadas, neste 
relatório - considerou-se oportuno o desenvolvimento de ações de monitoramento e 
avaliação do trabalho em andamento. Além disso, a conclusão de parte das obras de 
urbanização também pressupõe ações no sentido de monitorar a intervenção na 
percepção da população, e compreender os principais aspectos passíveis de melhoria 
no que se refere ao trabalho social de pós-urbanização.  

Para tanto, foram realizadas duas principais atividades: a primeira delas é a (i) 
pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, uma pesquisa amostral 
realizada na Cota 200 e uma (ii) oficina de avaliação interna dos projetos de fomento 
à organização sociocomunitária e desenvolvimento local, conduzida pelo pesquisador 
Newton José Rodrigues da Silva, vinculado a CATI/FESBS.  

As seções a seguir apresentam considerações preliminares de ambas as 
atividades de avaliação e, na sequência, o terceiro item (seção 8.3) trata das ações 
previstas no âmbito desta cooperação, considerando o período de pós-urbanização do 
trabalho social nos Bairros-Cota.   

8.1 Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador 
A pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador foi realizada em 

fevereiro de 2017, no intuito de conhecer melhor não só o perfil socioeconômico dos 
moradores mas também sua percepção em relação às transformações e serviços no 
bairro urbanizado – tanto do ponto de vista físico-urbanístico, quanto sociocomunitário. 
O instrumental (roteiro de pesquisa) contém os seguintes blocos/temas de perguntas, 
totalizando 344 variáveis (veja instrumental de pesquisa anexo):  

• Identificação da edificação 
• Identificação dos moradores (com questões socioeconômicas, tais como idade, 

escolaridade, renda, etc.) 
• Caracterização socioeconômica do domicílio 
• Informações sobre saúde 
• Percepção do núcleo (avaliação sobre o bairro, serviços públicos prestados, 

percepção relativa a problemas e necessidades locais) 
• Caracterização da edificação (infraestrutura) 
• Conhecimento e percepção sobre o Programa de Recuperação Socioambiental 

da Serra do Mar 
• Envolvimento dos moradores em atividades de participação e organização 

sociocomunitária 

No total, foram entrevistadas 172 famílias, que residem na Cota 200. O trabalho 
relativo a essa pesquisa ainda não se concluiu e, por conta disso, ainda não foram 
entrevistadas as famílias residentes no núcleo Pinheiro do Miranda. Optou-se por iniciar 
o levantamento na Cota 200 em função do estágio mais avançado das obras de 
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urbanização – além disso, como a maior parte das sedes/espaços dos projetos sociais 
da SARU/CDHU está situada no Pinheiro do Miranda, optou-se por conhecer a visão 
dos moradores residentes na Cota 200, que estão mais distantes nesse sentido.  

A metodologia utilizada na pesquisa é a amostragem sistemática, cuja premissa é 
escolher o morador (para ser entrevistado e que constituirá a amostra) por um 
intervalo fixo (um determinado setor no território), sendo o primeiro aleatoriamente 
sorteado, para garantir que todos tenham a mesma probabilidade de serem escolhidos 
como amostra. Ou seja, sorteia-se o primeiro morador a ser entrevistado, e em 
seguida os demais são entrevistados pulando de “k” em “k” domicílios (sendo “k” o 
intervalo pré-definido), garantindo toda a cobertura do território. Este intervalo fixo é 
determinado de acordo com o tamanho da população. A partir desta metodologia, é 
possível dizer que os moradores entrevistados representam a percepção de toda a 
população, com uma margem de erro de 5%. 

Como a análise dos dados coletados ainda está em fase de consolidação, são 
apresentados a seguir apenas alguns dados preliminares da pesquisa, sobretudo no 
que se refere ao uso do PESM e à percepção dos moradores sobre os projetos sociais 
de participação e organização sociocomunitária. Deve-se ressaltar que, como se trata 
de dados preliminares, tais resultados estão sujeitos a posteriores adequações, em 
função da consolidação destas informações quando da elaboração de análises e 
relatórios definitivos. 

No que se refere à relação dos moradores com o PESM, 51,2% - ou seja, 88 
pessoas entrevistadas - afirmaram utilizar o parque para algum motivo. Indagados 
quanto ao uso do PESM para trilhas e cachoeiras, pouco mais de um terço dos 
entrevistados respondeu afirmativamente.  

Gráfico 7 - Uso do PESM de acordo com moradores 

 
Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 
 

Os moradores que mencionaram usar o PESM foram indagados quanto ao tipo de 
uso feito (mais de uma resposta era possível nesta questão, já que diferentes usos 
podem ocorrer). A maior parte das menções refere-se à coleta de vegetais e frutos do 
PESM para consumo próprio (29,1%), seguido pela captação de água (19,8%) e 
extração de plantas medicinais, com 19,2%. Usos recreativos também foram 
mencionados, com 18%. 
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Tabela 2 - Percentual das menções dos entrevistados em relação a usos do PESM 

Usos dos entrevistados em relação à área do PESM % de menções 

Extração de vegetais/frutos para consumo 29,1 

Captação de água 19,8 

Extração de plantas medicinais 19,2 

Recreação 18,0 

Extração de mudas paisagísticas 5,2 

Turismo 4,1 

Educação ambiental 2,3 

Proteção de nascentes 1,7 

Caça de animais 0,6 

Total 100,0 
Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 

 

Dentre as questões relativas à organização comunitária e relação com o poder 
público - envolvendo não só CDHU, mas também quaisquer órgãos públicos - boa 
parte dos entrevistados (49%) considera como bons os espaços de participação na 
comunidade. No que se refere ao diálogo com o poder público de forma geral, a 
percepção é um pouco pior: 34% consideram como boa, seguido por 31% que 
avaliação o diálogo como ruim, conforme apresenta o gráfico abaixo. 

Gráfico 8 - Percepção dos moradores sobre espaços de participação e diálogo com 
órgãos públicos 

 
Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 

 

No que se refere à percepção dos moradores acerca das relações de vizinhança, 
a maior parte classifica-as como boa ou ótima (somando 99% das respostas). Apenas 
1% - que corresponde a duas entrevistas - classifica as relações de vizinhança como 
ruins. Os entrevistados também foram questionados quanto a convites para participar 
de eventos comunitários. Pouco mais da metade (55%) afirmou positivamente e 42% 
disse que não são convidados - gráfico abaixo. 
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Gráfico 9 - Percepção sobre relações de vizinhança e envolvimento nos eventos 
comunitários 

  

Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 

 

Na sequência, caso respondessem afirmativamente à questão anterior, os 
moradores eram indagados quanto às maneiras pelas quais eram convidados a 
participar de eventos e atividades comunitárias. A maioria (48%) fica sabendo destes 
eventos por meio de amigos, seguido pela equipe social da CDHU (19%), associação 
de moradores (12%), "outros" (11%) e por agentes comunitários de urbanização 
(10%) - ver Gráfico 10. 

Dentre aqueles que responderam "outros", a maior parte corresponde a cartazes 
do Com Com (ou CDHU), seguido por cartazes e panfletos no geral, e por convites no 
âmbito da igreja - ver gráfico à direita (Gráfico 10). 

Gráfico 10 - Modos pelos quais moradores se informam de atividades comunitárias 

  
Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 

 

Os entrevistados também foram questionados em relação ao conhecimento dos 
projetos sociais da CDHU, bem como interesse em participar dos mesmos, conforme 
apresenta o Gráfico 11 a seguir. Dentre as respostas, destaca-se o projeto do Ateliê 
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Arte nas Cotas, que recebeu o maior número de menções em ambas as questões - 
deve-se esclarecer, contudo, que o percentual de pessoas interessadas em participar 
das ações do Ateliê não necessariamente significa apenas realizar atividades no Ateliê, 
mas também receber intervenções artísticas na fachada de suas casas - o que pode ter 
incentivado os entrevistados a responder afirmativamente.  

De forma geral, cerca de 40 a 49% dos moradores entrevistados afirmam 
conhecer os projetos sociais de fomento à organização sociocomunitária da CDHU. 
Cerca de 22 e 29% têm interesse em participar das atividades do TBC e do Cota Viva, 
respectivamente43.  No que se refere especificamente ao TBC, 79,7% consideram que 
essas atividades trazem desenvolvimento local para o bairro. 

Gráfico 11 - Conhecimento dos entrevistados acerca dos projetos sociais e interesse 
em participar dos mesmos 

  
Fonte: Pesquisa de satisfação e qualidade de vida do morador, fev/2017 (dados preliminares) 

 

Inúmeras outras questões foram feitas aos moradores, uma vez que, conforme 
mencionado acima, constam 344 variáveis no instrumental de pesquisa. Como o foco 
do presente relatório não diz respeito à pesquisa em si, mas ao conjunto de atividades 
desenvolvidas no âmbito da cooperação técnica entre CDHU e UNESP, opta-se por 
descrever apenas os dados preliminares de alguns temas afins, conforme apresentado 
acima. Uma análise mais aprofundada sobre o conjunto de informações coletadas será 
feita em relatório específico sobre a pesquisa, no contexto das futuras ações do 
trabalho social de pós-urbanização. 

 

                                           
 

43 Deve-se esclarecer que, no roteiro de pesquisa, essa pergunta foi feita somente para o 
Projeto Cota-Viva, Ateliê Arte nas Cotas e o TBC. 
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8.2 Oficina de avaliação interna 
No dia 16 de agosto de 2017 foi realizada uma oficina44 de avaliação interna dos 

projetos de fomento à organização sociocomunitária e desenvolvimento local pelo 
técnico Newton, que atua na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)45 e 
no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS), em parceria com a 
UNESP.  

A oficina - viabilizada por intermédio da equipe do LAPLAN - teve o objetivo de 
identificar pontos passíveis de aprimoramento no que se refere às equipes dos projetos 
sociais e ao trabalho desenvolvido. Para tanto, no dia da oficina, conforme indica o 
relatório da atividade, todos os moradores locais participantes dos projetos sociais, 
juntamente com a equipe técnica, foram subdivididos em cinco grupos, de acordo com 
as atividades que desenvolvem (seus vínculos com cada projeto). Foram realizadas 
duas questões para serem respondidas por todos, em seus respectivos grupos:  

(1) Quais são os três principais problemas que afetam o grupo? 

(2) O que deve ser feito para resolvê-los? 

• Projeto Com Com: 

Em relação ao Com Com, as principais dificuldades mencionadas foram a 
preocupação do grupo quanto ao encerramento do Programa Serra do Mar e 
perspectivas de saída da equipe técnica social e algumas dificuldades relativas à 
articulação do projeto Com Com em rede. Para além dos programas de rádio que o 
Com Com possui via aplicativo e rádio Visão FM, os participantes mencionaram que 
gostariam de implantar uma rádio comunitária - tipo "rádio poste", pois consideram um 
serviço relevante para a população local. 

Frente a isso, as possíveis alternativas mencionadas foram: formalização do 
grupo (identificação dos formatos jurídicos); realização de uma palestra sobre regras 
de implantação de organização do terceiro setor; acompanhamento técnico; realização 
de palestras e visitas técnicas a universidades, para conhecer outras iniciativas de 
comunicação comunitária; elaboração de projetos para obtenção de recursos em 
editais, viabilizando a compra dos equipamentos necessários; realização de oficina 
sobre relações interpessoais. 

•  Turismo de Base Comunitária:  

                                           
 

44 A oficina foi realizada após duas reuniões prévias, feitas no início de setembro de 
2017. A primeira delas foi com a população (moradores participantes dos projetos sociais e 
coordenadores da equipe técnica), em que o consultor fez um levantamento preliminar, ouvindo 
suas diferentes percepções em relação aos projetos do trabalho social. Na segunda delas, 
Newton se reuniu somente com a equipe técnica social, para propor e validar a metodologia 
que empregaria na oficina realizada em 16/08/2017. 

45 A CATI é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. Em inúmeros outros trabalhos realizados em parceria entre a equipe do LAPLAN e 
a CATI, Newton desenvolve trabalhos de consultoria a diferentes grupos de empreendimento 
solidários, envolvendo inclusive populações tradicionais. 
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Em relação à dificuldades do TBC, o grupo apontou a necessidade de haver mais 
pessoas da comunidade envolvida nas atividades (além de mais liderança da própria 
população), especialmente a implementação do TBC, salientando o potencial do TBC 
para o fortalecimento do tecido social e também como oportunidade de 
complementação de renda. 

As possíveis alternativas mencionadas foram a realização de oficina sobre 
relações interpessoais; desenvolvimento de mais um curso sobre TBC; realizar palestra 
sobre o papel das lideranças comunitárias. 

• NESDEL / Do Ninho:  

A equipe do Nesdel apontou necessidade de melhorias no que se refere à 
infraestrutura, tais como espaços mais amplos para armazenar alimentos e 
disponibilidade de veículo para transporte dos mesmos. Mencionou-se ainda a 
importância de atividades de aprimoramento profissional.  

As alternativas discutidas a esse respeito foram: realização de curso de produção 
de pães; implantação de quiosques; aproximação da cozinha do refeitório; possível 
ampliação do espaço da cozinha. 

• Cota Viva:  

Os principais aspectos mencionados pela equipe do Cota Viva foram um 
envolvimento menor de adultos em relação à proporção do número de crianças 
(quando os adultos não comparecem, as crianças não podem manipular as 
ferramentas). Outro ponto citado foi em relação à liderança dos adultos participantes: 
quando a CDHU concluir o trabalho nos Bairros-Cota, quem tomará a frente? Também 
surgiram dúvidas quanto à necessidade de formalização do grupo e de disponibilização 
de um espaço mais adequado à realização das atividades. 

Como possíveis soluções, foram discutidas: formação continuada com 
acompanhamento técnico; definição de melhores dias e horários para realização das 
atividades do Cota Viva (viabilizando participação tanto de crianças como de adultos); 
palestra sobre formalização do grupo. 

• Ateliê Arte nas Cotas:  

Os principais pontos discutidos pelo Ateliê foram a dificuldade de comercialização 
dos produtos, de envolver novas pessoas e de gerir as diferentes atribuições e 
responsabilidades de cada envolvido no projeto. 

A partir das dificuldades identificadas, as principais alternativas mencionadas 
foram: realização de oficina sobre objetivos do grupo; estabelecer contato com 
prefeituras municipais no intuito de identificar pontos de comercialização de produtos 
de Economia Solidária; implantar site para comercialização dos produtos (e-
commerce), identificar possibilidades de formalização jurídica do grupo.    

• Aspectos em comum entre os projetos sociais:  

Conforme mencionado acima, a realização da oficina possibilitou identificar 
aspectos passíveis de aprimoramento comuns a todos os projetos sociais envolvidos. 
Dentre eles é possível destacar as relações interpessoais entre os participantes, 
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dúvidas quanto à formalização jurídica dos grupos (Formas jurídicas dos 
empreendimentos econômicos solidários), possíveis formas de comercialização de 
produtos e inserção dos projetos em rede. Diante destes aspectos, Newton propôs a 
realização de um conjunto de oficinas e capacitações, no âmbito da Economia 
Solidária, abordando temas como: Formação econômica do Brasil e desigualdade 
social; introdução à economia solidária, relações interpessoais em grupos de economia 
solidária; formas jurídicas dos empreendimentos econômicos solidários (EES); 
Organização operacional dos EES, marketing; elaboração de projetos e alternativas de 
captação de recursos; economia solidária e desenvolvimento local.   

Estes temas, por fim, foram integrados ao quarto módulo do Curso de Pós-
Urbanização com ênfase em Turismo de Base Comunitária, conforme apresentado na 
seção 5.1. Este módulo, que está em desenvolvimento, conta com algumas oficinas 
(foram propostas pelo Newton) já realizadas, como é o caso da oficina sobre “Relações 
interpessoais em grupos de economia solidária”, promovida pela Márcia Farah Reis em 
setembro de 2017. Outras oficinas ainda deverão ocorrer ao longo do segundo 
semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018.  

O Quadro 5 abaixo apresenta estes conteúdos de forma mais detalhada, embora, 
na seção 5.1 - sobre a estrutura do Curso de Pós-Urbanização com ênfase em TBC – 
eles sejam descritos de forma mais sintética (Quadro 1). 

Quadro 5 - Oficinas propostas para capacitação e aperfeiçoamento das equipes 
envolvidas 

Atividades de formação Conteúdo Palestrante Data 

Formação econômica do 
Brasil e desigualdade social 

Formação da economia 
brasileira, características do 
capitalismo brasileiro e 
consequências, organização 
da EcoSol no seio do 
sistema 

 
Ladislau Dowbor 
 

Agendar 

Introdução à Economia 
Solidária 

Histórico, situação atual no 
Brasil e outros países, 
economia feminista, 
políticas públicas da 
SENAES. 
Exemplos 

Viviane - SENAES Agendar 

Relações interpessoais em 
grupos de economia 
solidária 

Relações interpessoais, 
trabalho em equipe. 

Márcia Farah Reis 
Realizado em 
13, 20 e 
27/09/2017 

Formas jurídicas dos 
empreendimentos 
econômicos solidários 

Características das 
associações, cooperativas 
(prestação de serviços, 
produção, social). Outros 
tipos de empreendimentos. 

 
 
Flávio Rizi - CATI 

Agendar 

Organização operacional de 
EES 

Etapas e ações necessárias 
para organizar e legalizar 
associações e cooperativas 

 
Thais (ICA - CODEAGRO) 

Agendar 
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Atividades de formação Conteúdo Palestrante Data 

Marketing  
Temas abordados pela 
UNISANTOS sobre 
comunicação comunitária 

A definir Agendar 

Elaboração de projetos e 
captação de recursos 

Etapas da elaboração dos 
projetos, adequação aos 
principais órgãos 
financiadores 

Luciana Melo – 
Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

 
 
Agendar 
 
 
 
 

Economia solidária e 
desenvolvimento local 

Políticas públicas e 
organização social. 
Exemplos 

Ladislau Dowbor - PUC 
(Aula para ser ministrada 
no Fórum Social) 

Agendar 

Fonte: Registro de realização da oficina de Newton - agosto de 2017 
 

• Aspectos específicos de cada projeto social:  

Além dos temas transversais a todos os projetos, também foram feitas propostas 
sobre oficinas específicas por projeto social. O quadro abaixo sumariza estas propostas 
de oficinas, a serem realizadas em parceria com outras instituições, envolvendo não só 
a UNESP, mas também outras universidades (Unifesp, Unisantos, Unimonte) e 
instituições (CATI/CONDESB). 

Diferentemente das oficinas que envolvem todos os projetos sociais – as quais 
foram incorporadas ao Curso de Pós-Urbanização com ênfase em TBC, estas oficinas 
específicas ainda não foram incorporadas a nenhuma programação estruturada/regular 
do TBC. Estas últimas deverão acontecer mediante a solicitação do coordenador (da 
equipe técnica) de cada projeto social, levando em consideração a circunstância e o 
momento mais propício à realização da oficina (melhor período à realização da 
atividade, maior disponibilidade e adequação do espaço físico disponível, planejamento 
de cada projeto, etc). Para tanto, cada técnico social entrará em contato com o 
oficineiro (por intermédio do Newton), solicitando a realização da atividade. O quadro a 
seguir apresenta essas oficinas propostas por Newton, que permanecerão à disposição 
da equipe social.  

Quadro 6 - Oficinas propostas para capacitação e aperfeiçoamento das equipes 
envolvidas (por projeto social) 

Tipo de atividade Apoio  

Com Com 

Oficinas sobre formas de comunicação social: rádio internet, poste, rádio 
comunitária 

UNIFESP, UNISANTOS, 
UNIMONTE 

TBC 

Palestra sobre TBC UNESP - Davis 

Explicação à comunidade - Definição de participantes UNESP - Davis 

NESDEL 
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Tipo de atividade Apoio  

Curso de panificação Rodrigo Thurler 

Cota Viva 

Acompanhamento técnico semanal ou quinzenal CATI – Claudimir Jorge 

Ateliê Arte nas Cotas 

Locais de comercialização. Contato com prefeituras, universidades CATI – CONDESB – 
AGEM Newton 

Instalação de site de vendas UNISANTOS 

Fonte: Registro de realização da oficina de Newton - agosto de 2017 

 

8.3 Próximas ações a serem desenvolvidas 
As próximas ações a serem desenvolvidas também se dividem de acordo com os 

três principais grupos de ação no âmbito das atividades de pós-urbanização com 
ênfase em TBC: (1) Formação: Curso de Pós-Urbanização com Ênfase em Turismo 
Comunitário; (2) Implementação do projeto de turismo comunitário: “Tur na Serra”, 
(3) Projeto de Ecologia da Paisagem. Todas elas, de qualquer forma, orientam-se no 
sentido de dar condições à população dos Bairros-Cota para que possam fortalecer 
ainda mais suas capacidades de atuação e organização coletiva, bem como se 
apropriar do território, em especial as novas áreas urbanizadas. 

Nesse processo, é importante ter em mente as características específicas da área 
de intervenção. Como os Bairros-Cota estão inseridos em áreas limítrofes às unidades 
de conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, as estratégias do trabalho social 
deverão continuar sendo pautadas, entre outros aspectos, pela questão 
socioambiental, buscando subsidiar formas sustentáveis de usos do território, mesmo 
após a conclusão das ações da CDHU na área.  

No que se refere ao (1) Curso de Pós-Urbanização com Ênfase em Turismo de 
Base Comunitária, o conjunto de ações previstas é o de continuidade das oficinas – 
concluindo o quarto módulo do Curso (módulo sobre Economia Solidária) nos próximos 
semestres - e certificação dos moradores participantes.  

Deve-se destacar a importância do Curso para a continuidade dos projetos 
sociais de fomento à organização sociocomunitária, uma vez que os conteúdos em 
discussão têm o intuito de capacitar e dar condições de autonomia aos moradores. A 
autonomia da população no desenvolvimento das ações é o principal desafio deste 
trabalho - uma dificuldade enfrentada não só pela equipe social da CDHU, mas 
também por outras instituições que atuam na promoção de projetos comunitários de 
desenvolvimento local. O quarto módulo, em especial, trata de questões relacionadas à 
execução de empreendimentos de Economia Solidária, abordando temas complexos 
como arranjos jurídicos e formais dos empreendimentos solidários, estratégias de 
captação de recursos, entre outros. Considerando o perfil heterogêneo da turma de 
participantes neste processo formativo, é importante ter em mente que o número de 
oficinas a ser realizado no Módulo 4 dependerá do tempo necessário à devida 
discussão e compreensão dos assuntos por todos os seus participantes, o que pode 
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necessitar de um pouco mais de tempo – em comparação ao período necessário para 
as demais oficinas já realizadas – dada a diversidade de perfil das pessoas envolvidas 
(diferentes níveis de escolaridade, de envolvimento e familiaridade com certas 
nomenclaturas específicas, etc.) e também os outros compromissos do Tur na Serra ou 
do Trabalho Social como um todo. 

Além da continuidade de execução do Curso de Pós Urbanização com ênfase em 
TBC, prevê-se também a elaboração de um material didático-pedagógico sobre o 
Turismo de Base Comunitária nos Bairros-Cota. Trata-se de reunir os principais 
conteúdos discutidos ao longo do curso e também temas sobre o território, do ponto 
de vista histórico, ambiental e sociocultural. A ideia é que este material possa dar 
subsídios não só aos moradores participantes do TBC – que realizam as visitas 
monitoradas aos Bairros-Cota – mas também gerar conteúdos que possam ser 
utilizados por visitantes, agências e parceiros do TBC. Planeja-se que a equipe do 
LAPLAN/UNESP contribua com aspectos mais substantivos, sobretudo no que se refere 
à questão ambiental e de TBC, e que a equipe social da CDHU auxilie no processo de 
organização e sistematização dessas informações. Para além dos aspectos 
mencionados, esse material também poderá servir de referência para outros projetos 
semelhantes, estudos e pesquisas acadêmicas sobre o TBC. 

Quanto à (2) implementação do projeto de turismo comunitário – Tur na Serra, 
estão previstas inúmeras visitas de escolas, universidades, instituições de cultura, 
(entre outras) para os próximos meses. Estas atividades, com a articulação de 
parceiros – prefeitura municipal de Cubatão e agências de turismo e eventos 
educativos – deverão ter continuidade, com o crescente aprimoramento dos moradores 
envolvidos, por meio do processo formativo e das demais atividades em parceria com o 
LAPLAN (tais como a consultoria via CATI, e o projeto de Ecologia da Paisagem).  

Ainda no âmbito da implementação do Tur na Serra, vale mencionar o projeto – 
ainda em fase inicial – de criação de um site/plataforma digital, onde pretende-se 
organizar e sistematizar as diferentes atividades fornecidas pelo Tur na Serra e 
(futuramente) os produtos feitos artesanalmente pelos projetos sociais.  

Por fim, no âmbito da (3) Ecologia da Paisagem, planeja-se a realização dos 
levantamentos em campo sobre os possíveis usos dos lotes vagos e áreas verdes dos 
Bairros-Cota – conforme mencionado na seção 7 – de acordo com a percepção dos 
moradores, dos coordenadores e participantes dos projetos de fomento à organização 
sociocomunitária e desenvolvimento local, com auxílio da equipe do LAPLAN/UNESP. 
Uma vez realizado esse diagnóstico socioterritorial das áreas livres, deverá ser 
elaborado um projeto de ecologia da paisagem, propondo os possíveis usos e 
intervenções nessas áreas, com os devidos estudos de viabilidade.  
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9 Considerações Finais 
O trabalho desenvolvido no âmbito desta Cooperação Técnica entre CDHU e 

UNESP envolveu uma série de projetos e atividades elaboradas e executadas 
conjuntamente entre pesquisadores do LAPLAN/UNESP, equipe técnica social da CDHU 
e a própria comunidade local, residente nos Bairros-Cota. 

Considerando o objetivo da cooperação - a “Conjugação do conhecimento 
advindo do trabalho técnico social desenvolvido pela CDHU com o conhecimento 
teórico da UNESP em relação aos temas planejamento ambiental e gerenciamento 
costeiro e turismo comunitário” (f. 41, f. 41, Prot 201948/15) - reconhece-se que parte 
expressiva das atividades foi realizada, especialmente no sentido de capacitar a 
população para o TBC, bem como de implementar o turismo de Base Comunitária, por 
meio do "Tur na Serra".  

A seção 8 (sobre avaliação das ações e planejamento das mesmas) evidencia, no 
entanto, que uma parte importante do trabalhos ainda deve ser desenvolvida, 
principalmente no que se refere à continuidade (conclusão) do Curso de Pós-
Urbanização com ênfase em TBC46, ao aprimoramento de estratégias e práticas de 
implementação do Tur na Serra, e ao desenvolvimento das ações de Ecologia da 
Paisagem.  

Diante do exposto, conclui-se que inúmeros trabalhos e atividades alinhados ao 
objetivo da Cooperação Técnica já foram realizados, embora uma parte importante da 
execução destas iniciativas ainda necessite de mais tempo, para que seja devidamente 
implementada, fornecendo subsídios ao fortalecimento do tecido social e ao uso 
sustentável das áreas urbanizadas - limítrofes às áreas de preservação do Parque 
Estadual da Serra do Mar. Neste sentido, a renovação da Cooperação Técnica entre 
UNESP e CDHU, caso seja efetivada, poderá viabilizar a continuidade deste trabalho.  

 

 

                                           
 

46 Abordando aspectos práticos sobre empreendimentos de economia solidária 
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10 Equipe técnica envolvida 
 

Superintendência de Ações de 
Recuperação Urbana 
Viviane Frost (superintendente) 
Marystela Pinheiro de Oliveira 
Mariana Costa Silveira 
Reinaldo Andrade Costa 
Renato Santos Mirra 
 
Gerência de Ações de Recuperação 
Urbana I 
Walkyria Marques de Paula (Gerente) 
Maria Dolores dos Santos 
Ivone Crispim Rocha 
 
Equipe Técnica Social 
Cobrape/JNS 
Lucinede Pereira de Souza Nascimento 
Cristiana Góes do Nascimento 
Emilly Matias dos Santos 
Fernando Barbosa Rocha 
Jéssika Danielle Vieira 
Deborah Estri Motta 
Priscila Ohira 
 
Equipe Projeto Arte nas Cotas 
Fernanda Saguas Presas 
Inês Prado 
Marcel Marques 
Moema Torres 
Natalia Girassol 
Maria Angélica Sanches 

Equipe Projeto Com Com  
Jerônimo Vilhena de Toledo 
Agner Simões Rebouças 
Arcelina Francisca da Silva 
Fábio Cruz 
Humberto Luiz Bonni 
 
Equipe Nesdel 
Susana Alves dos Santos 
 
Equipe Cota Viva 
Lucinede Pereira de Souza Nascimento 
Nini Luferly Soto 
Clivanir Mendes Cardoso 
Mariana Lima Paz 
 
Equipe Tur na Serra  
Lucinede Pereira de Souza Nascimento 
Alex dos Santos 
Marisa Marques Ferreira 
Gabriela Carrasco 
 
Equipe LAPLAN / UNESP 
Prof. Dr. Davis Gruber Sansolo 
(coordenador) 
Estefano Avilla (biólogo) 
Camila Issagawa (bióloga) 
Bianca Andrade (estudante biologia) 
Brunna Maia (estudante biologia) 
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12 Anexos 
• Folder TBC  
• Orientações para visitantes 
• Tabela de preços de visita 
• Logística de Visita 
• Instrumental da pesquisa de satisfação e qualidade de vida dos moradores 
• Publicações na mídia sobre o TBC 

 







 

 

Turismo de Base Comunitária: Tur na Serra 
 

 

Dicas que certamente ajudarão muito os nossos visitantes: 

_______________________________________________________________ 

Sempre levar: 

*Água. 

*Repelente de insetos; 

*Alimentos leves e de fácil digestão ("barrinhas", frutas, biscoitos, etc.); 

*Roupas apropriadas para área de Serra; 

*Saquinho para trazermos o nosso lixo e muitas vezes o lixo dos outros, também!!; 

*Muda de roupa para o retorno, para o caso de sujar ou molhar; 

*Capa de chuva; 

*Um bastão de caminhada pode ser muito útil. 

 

_______________________________________________________________ 

Sempre usar: 

*Roupas leves e que permitam movimentos; 

*Calçados fechados e confortáveis, que se ajuste bem aos pés, se possível cano-

alto e de amarrar; 

*Bonés ou chapéus, podem ajudar no caso de sol forte ou chuva. 

 

_______________________________________________________________ 

Nunca, jamais: 

*Deixar lixo no caminho ou em qualquer outro lugar do Planeta Terra (aliás... do 

Universo!!!); 

*Retirar algo que seja nativo ou que devesse permanecer onde está; 

*Usar aparelhos sonoros; 

*Fazer barulho além do necessário; 

*Consumir bebidas alcoólicas, imediatamente antes ou durante o passeio; 

 

______________________________________________________________ 

Sempre e em qualquer circunstância: 

*Respeitarmos as pessoas e o ambiente ao nosso redor; 

*Nos divertirmos muito; 

*Sermos muito felizes, sempre! 



 

 

Turismo de Base Comunitária: Tur na Serra 
 

 

 
Tabela de preços para vista monitorada aos Bairros Cota, Pinheiro do 
Miranda (Fabril) e Água Fria. 

 

Ação Atividade 
Valor (R$) por 

pessoa 

Monitoria 

Caminhada guiada por moradores pela 
Cota 200 ou Pinheiro do Miranda (Fabril) – 
com fala sobre o contexto histórico da 
comunidade. 

15,00 

Lanche 

Sanduíche de pão caseiro de ricota ou com 
patê de frango ou atum, preparados com 
maionese de biomassa, salada de frutas, 
bolo de arroz ou  chocolate ou laranja e 
garrafinhas de suco de maracujá ou 
abacaxi ou capim cidreira com limão. 

15,00 

Almoço 
(Opções variadas, mediante perfil do 
visitante) 

25,00 

Workshop de Fotografia 
Oficina sobre técnicas de fotografia para 
celular 

20,00 

Workshop de Plantio Oficina de plantio em rolha 7,00 

Workshop de Pintura 

Oficina de pintura em flâmula (Bandeira) 28,00 

Oficina de pintura em camiseta (Visitante 
deve trazer uma camiseta branca – Malha) 

38,00 

 



  

 

 

Visita monitorada aos bairros Cota/Pinhal do Miranda – Serra do Mar Cubatão 

QUIRON-Escola Miguel de Cervantes   

Condições gerais 
Data:  10 de maio 2017 

Total de 
visitantes: 

40 alunos  

Idioma: Português 

Idade mínima: 15/16 anos (estimado) 

Duração: 03 horas (14h00min às 17h00min) 

Monitores: Moradores dos bairros Cota, Pinhal do Miranda e Água Fria 

 Valores: 

Monitoria Lanche * Oficina de pintura em camiseta Oficina de plantio em rolha 

R$ 15,00         
(por pessoa) 

R$ 15,00 (por pessoa) R$ 38,00 (por pessoa)  R$ 7,00 (por pessoa) 

*Visitante deve trazer uma camiseta branca – Malha 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Atividades 

Nº Ações Responsável (referência) Local Horário/tempo 

1 Chegada grupo – Escola Miguel de Cervantes 

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Ateliê de arte nas Cotas                                   
(Rua do alojamento, 160- Fabril-

Cubatão)                                

 

14h00min 
(Estimado) 

 

2 Recepção  

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Praça da Fabril     
(Estacionamento frente fábrica de 

papel) 
10min 

3 

Apresentação sobre o Programa de Recuperação 

Socioambiental da Serra do Mar, suas intervenções 

nas comunidades dos bairros Cotas e Pinhal do 

Miranda e como o Turismo de Base Comunitária 

(TBC) vem sendo realizado no sentido de promover o 

desenvolvimento local 

 Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Ateliê de arte nas Cotas                                   
(Rua do alojamento, 160- Fabril-

Cubatão)                                
20min 

4 

Passeio monitorado pela comunidade do Pinhal do 
Miranda (Relato sobre o contexto de ocupação dos 
bairros Cota (Grotão), a fabrica de papel e o Rio 
Pilões)  

 Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Pinhal do Miranda 
50min (G1) 

50min (G2) 

5 

Oficina de pintura em camiseta - Atividade lúdica, 

onde o visitante vai confeccionar seu material usando 

técnicas de estêncil e será monitorado por 

multiplicadores (moradores das comunidades dos 

bairros Cota e Pinhal do Miranda) que darão mais 

informações sobre as atividades realizadas pelo 

Projeto de organização comunitária e apresentarão a 

loja com mais produtos produzidos no local             

(o espaço conta com máquina de débito e crédito) 

Multiplicadores  
Ateliê de arte nas Cotas                                   

(Rua do alojamento, 160- Fabril-
Cubatão)                                

40min (G1) 

40min (G2) 



  

 

 

6 

Apresentação do projeto de Educação Ambiental, 

realização de oficina de plantio em rolha e venda de 

souvenir  

Moradores e apoio da 
equipe técnica do Cota 

Viva 

Ateliê de arte nas Cotas                                   
(Rua do alojamento, 160- Fabril-

Cubatão)                                

 30min (G1) 

30min (G2) 

7 **Lanche da Tarde  NESDEL 
Ateliê de arte nas Cotas        

Pinhal do Miranda (Fabril) 
30min 

8 Roda de conversa – Agradecimentos  
Equipe técnica social, 
moradores e visitantes 

Ateliê de arte nas Cotas                                   
(Rua do alojamento, 160- Fabril-

Cubatão)                                

17h00min 

 

**Informar com antecedência caso alguém possua alguma restrição alimentar 

 

 



  

 

 

Visita monitorada aos bairros Cota – Serra do Mar Cubatão 

SESC – Caiçara Expedições  

Condições gerais 
Data:  18 de Março 2017 

Total de 
visitantes: 

25 adultos (Estimado) 

Idioma: Português 

Idade mínima: 07 anos 

Duração: 07 horas (09h00min às 16h00min) 

Monitores: Moradores dos bairros Cota, Pinhal do Miranda e Água Fria 

Valores: 

Monitoria Café Almoço 
Oficina de pintura em 
Flâmula (Bandeira) 

Oficina de plantio em 
rolha 

R$ 15,00         
(por pessoa) 

R$ 15,00            
(por pessoa) 

R$ 25,00            
(por pessoa) 

R$ 28,00 (por pessoa)  R$ 7,00 (por pessoa) 

 

Atividades 

Nº Ações Responsável (referência) Local Horário/tempo 

1 Chegada grupo SESC (Caiçara Expedições) 

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Cota 200                                   
(Rodovia Anchieta, km 50      

Pista descida sentido litoral)                       
Área de estacionamento 

 

09h00min 
(Estimado) 

 

2 Recepção  

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Praça Sr. Nelson   -            
Jardim Europa – Cota 200 

 

09h20min 
(Estimado) 

 



  

 

 

3 

Apresentação sobre o Programa de Recuperação 

Socioambiental da Serra do Mar, suas intervenções 

nas comunidades dos bairros Cotas e Pinhal do 

Miranda e como o Turismo de Base Comunitária 

(TBC) vem sendo realizado no sentido de promover o 

desenvolvimento local 

 Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Escritório de Apoio Técnico da 
CDHU – Jardim Europa          

Cota 200 
20min 

4 Café da manhã                                                        NESDEL  
Escritório de Apoio Técnico da 

CDHU – Jardim Europa          
Cota 200 

 

30min 

 

 

5 

 Passeio monitorado pela comunidade da Cota 200 – 
(Relato sobre o contexto de ocupação dos bairros 
Cota e identificação de intervenções do Ateliê de arte 
nas Cotas dentro do processo de urbanização) 

 Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Cota 200 

 

 30min 

 

6 
Contemplação da vista – (Mirante) - O grupo terá 
oportunidade de avistar toda Região Metropolitana da 
Costa da Mata Atlântica  

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Cota 200 30min 

7 Intervenção artística urbana  
Multiplicadores Ateliê de 

arte nas Cotas e 
Visitantes 

Cota 200 30min 

8 
Almoço – NESDEL                                                
Haverá venda de produtos (Cocadas, doces, etc.) 

NESDEL 
Escritório de Apoio Técnico da 

CDHU – Jardim Europa          
Cota 200 

 

 

 

12h00min 
(Estimado) 

 

 

 



  

 

 

9 Translado (Cota 200 – Pinhal do Miranda) 

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Praça Fabril                         
Ateliê de arte nas Cotas 

13h20min 
(Estimado) 

10 Recepção  

Grupo gestão TBC 
(moradores locais) e 

apoio da Equipe técnica 
Pós-urbanização 

Ateliê de arte nas Cotas        
Pinhal do Miranda (Fabril) 

13h20min 
(Estimado) 

11 

Oficina de pintura em Flâmulas (bandeiras) - 

Atividade lúdica, onde o visitante vai confeccionar seu 

material usando técnicas de estêncil e será 

monitorado por multiplicadores (moradores das 

comunidades dos bairros Cota e Pinhal do Miranda) 

que darão mais informações sobre as atividades 

realizadas pelo Projeto de organização comunitária e 

apresentarão a loja com mais produtos produzidos no 

local (o espaço conta com máquina de débito e 

crédito) 

Multiplicadores  
Ateliê de arte nas Cotas        

Pinhal do Miranda (Fabril) 
50min 

12 

Apresentação do projeto de Educação Ambiental, 

realização de oficina de plantio em rolha e venda de 

souvenir  

Moradores e apoio da 
equipe técnica do Cota 

Viva 

Ateliê de arte nas Cotas        
Pinhal do Miranda (Fabril) 

30min 

13 
Roda de conversa – Agradecimentos (Finalização da 
atividade) 

Equipe técnica social  
(CDHU), moradores e 

Equipe Caiçara 
Expedições 

Ateliê de arte nas Cotas        
Pinhal do Miranda (Fabril) 

16h00min  

 

 

 

 



 

INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO - MORADORES 

 

1. Projeto: Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar 
2. Nº do Questionário: 
      (não preencher) 

 

      

 

3. Núcleo: Cota 200 4. Município: Cubatão 

 

 I – IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

5. Setor: 6. Quadra: 7. Número CDHU: 
8. Nome do entrevistado (LETRA DE FORMA):  

(> ou =  18 anos. Exceção < 18 anos se for responsável pelo núcleo familiar) 

               

    

9. Posição na família  

(verifique quadro abaixo): 
10. Telefone (com DDD): 11. Telefone whatsapp (com DDD): 

      

 

12. E-mail:  13. Aceita receber informativos via: 

a. Whatsapp  (      ) 

b. Facebook  (      ) 

c. Instagram  (      ) 

d. E-mail        (      ) 

13. Facebook:  

14. Condição de ocupação: 
1.  Próprio 

2.  Alugado 

3.  Arrendado 

4.  Cedido 

5.  Financiado  

6.  Outra (especificar) 
______________________________________________ 

15. Tipo de uso: 1.  Residencial 2.  Misto 

16. Tempo de moradia do Responsável: 

21 a. No domicílio 21 b. No núcleo 21c. No município 

   Anos    Anos    Anos 

   

17. Qual o principal motivo da sua família 
morar neste núcleo? 

 

1. Parentes 

2. Amigos 

3. Desemprego 

4. Sair do aluguel (compra) 

5. Separação conjugal  

6. Proximidade do trabalho 

7. Preço acessível de aluguel  

8. Outros (especificar): 
_________________ 

                                                                                            

 9. Posição na família 

 

Observações: 

01. Responsável  

02. Cônjuge  

03. Filho(a) / Enteado(a) 
 04. Neto(a) 

 05. Pai / Mãe 
 06. Sogro(a) 

 07. Irmão(ã) 
 08. Cunhado(a) 
 09. Genro / Nora 
 10. Outro Parente 
 11. Agregado  

12. Outro  

 
 

DADOS DE CONTROLE 

 
Nome do entrevistador: 
 

 

Data da entrevista:          Criticado por: Crítica realizada em: 

                     
  



  



 

III – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA  

 

1. Indique quanto a família gastou em média no último mês em: 2. Principal local onde faz a despesa: 

Itens 1. Valor (R$) 2. NS 3. NSA 1. No 
núcleo 

2. Outro 
bairro 

3. Outro 
município 

4. NSA 

a) Alimentação (supermercado, feira, açougue)         

b) Educação (material escolar, uniforme e mensalidade)        

c) Saúde (plano de saúde, remédios, consultas médicas e dentista)        

d) Transporte, passagem e combustível (para trabalhar, ir à escola e lazer)    -------    

e) Lazer        

f) Moradia (aluguel, prestação, material de construção)        

g) Vestuário (calçados e roupas)        

h) Gás        

i) Água    ------- ------- ------- ------- 

j) Energia elétrica    ------- ------- ------- ------- 

k) Telefone (fixo e celular) / TV / Internet    ------- ------- ------- ------- 

 

IV – INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE 
 

Para as questões 1, 2 e 3, utilize os quadros abaixo: 
 

Doenças de veiculação hídrica: Leia a lista abaixo para o entrevistado: 

Doença Amebíase Giardíase e criptosporidíase Verminoses 

Nome popular Ameba Inflamação no intestino Lombriga, solitária, Amarelão. 

Sintomas Diarreia e vômito Diarreia e dor abdominal 
Dores abdominais, náuseas, vômitos e 
diarreia. 

Doença Gastroenterite Cólera Hepatite (A) 

Nome popular Inflamação no estomago e intestino  Hepatite A 

Sintomas Febre, enjoo, diarreia e vômito. Diarreia, náuseas e vômito. Inflamação no fígado 

Doença Febre tifoide e paratifoide 

Nome popular  

Sintomas Febre alta, dor de cabeça, mal estar geral, Inchaço do braço, tosse seca, manchas rosadas e diarreia ou prisão de ventre. 
 

Doenças transmitidas por vetores relacionadas com a água: Leia a lista abaixo para o entrevistado: 

Malária Dengue, Zika ou Chikungunya Febre amarela Leptospirose 
 

1. Você ou alguém da sua casa já teve nos últimos cinco anos por alguma das doenças mencionadas anteriormente?       

a. Doenças de veiculação hídrica Quantas pessoas no total? __________________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? ______________________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ____________________________ 
1. Sim          2. Não 

b. Doenças transmitidas por vetores relacionadas com a água Quantas pessoas no total? __________________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? ______________________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ____________________________ 
1. Sim          2. Não 

c. Doenças dermatológicas / pele Quantas pessoas no total? __________________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? ______________________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ____________________________ 
1. Sim          2. Não 

d. Doenças respiratórias / tuberculose Quantas pessoas no total? __________________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? ______________________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ____________________________ 
1. Sim          2. Não 



 

 
 

2. Você ou alguém da sua casa já foi internado nos últimos cinco anos por alguma das doenças mencionadas anteriormente?       

a. Doenças de veiculação hídrica Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

b. Doenças transmitidas por vetores relacionadas com a água Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

c. Doenças dermatológicas / pele Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

d. Doenças respiratórias / tuberculose Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

 

3. Você ou alguém da sua casa faleceu nos últimos cinco anos por alguma das doenças mencionadas anteriormente? 

a. Doenças de veiculação hídrica Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

b. Doenças transmitidas por vetores relacionadas com a água Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

c. Doenças dermatológicas / pele Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

d. Doenças respiratórias / tuberculose Quantas pessoas no total? __________________________ 

Quantas crianças de até 5 anos de idade? _____________ 

Quantos idosos acima de 65 anos? ___________________ 
1. Sim          2. Não 

 

V – PERCEPÇÃO DO NÚCLEO 

 

1. Você gosta de morar aqui? 1. Sim   2. Não 
 

2. Avalie o lugar que você mora quanto à: (ler os itens e peça pra o entrevistado avaliar segundo as alternativas e caso não exista o item assinale NSA) 

a. O bairro 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

b. Localização 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

c. Espaços verdes 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

d. Ruído 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

e. Segurança pública 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

f. Rede de água 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

g. Rede de esgoto 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

h. Iluminação pública 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 



 

i. Energia elétrica 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

j. Transporte público 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

k. Creche 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

l. Escola – Ensino Fundamental 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

m. Escola – Ensino Médio 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

n. Serviço de carteiro 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

o. Posto de Saúde 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

p. Comércio/ serviços 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

q. Coleta de lixo 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

r. Limpeza pública 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

s. Vias para pedestres 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

t. Vias para veículos 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

 

3. Planeja mudar para outro 
local? 

1. Sim, para outro domicílio no bairro 

2. Sim, para outro bairro 

3. Sim, para outro município 

4. Não planejo mudar (pular a próxima questão, ir direto para a 
questão 5) 

4. Caso planeje se mudar para 
outro local, qual o motivo? 

1. Custo de vida elevado 

2. Falta segurança / infraestrutura / 
acessibilidade 

3. Valorização do imóvel para venda / aluguel 

4. Perda de referência familiar / remoção de parentes 

5. Trabalho (distante) 
6. Outro (especificar): ___________________________ 

5. Como sua família faz o descarte 
do lixo doméstico diário no 
núcleo? (resposta múltipla) 

1. Coleta porta a porta 

2. Queimado 

3. Enterrado 

4. Jogado no córrego/mar/rio/lagoa 

5. Colocado em caçamba/lixeira 
coletiva 

6. Jogado em terreno 
vazio/logradouro 

7. Não sabe 

8. Outro (especificar): 

________________ 

6. Existe coleta seletiva? 
1. Não 

2. Sim, pelos moradores 

3. Sim, por entidades particulares 

4. Sim, pelo serviço público 

5. Sim, pela cooperativa 

7. A sua família costuma separar o lixo doméstico para a 
reciclagem?  

1. Não        2. Sim 3. Às vezes 

8. Como é feito o descarte de entulho e grandes objetos 
(como sofá, TV, etc.)? 

1. Operação Cata 
Treco 

3. Junto com o lixo 
doméstico 

5. Caçamba apropriada 

2. Locais públicos 4. Rio/ cachoeira 
6. Outro (especificar):  

 

9. Como a água de beber é tratada pela sua família? 

1. Filtração 
2. Fervura 
3. Cloração 

4. Sem tratamento 
5. Outro (especificar): 

__________________________________________ 

10. Como você considera a qualidade de vida da sua 
família? 

1. Ótima 2. Boa 3. Ruim 4. Péssima  

11. Cite até três coisas que faltam 
para melhorar a sua vida: 

(não circular nenhuma opção 
no caso de não faltar nada) 

1. Alimento 
2. Área Verde 
3. Melhoria na moradia 
4. Automóvel 
5. Boa relação familiar 

6. Acesso à internet 
7. Dinheiro 
8. Educação 
9. Lazer 
10. Profissão / formação 

 
11. Saneamento 
12. Saúde 
13. Segurança 
14. Trabalho 
15. Transporte 
 

16. Outro (especificar):  

______________________ 

 

VI – CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

1. O que falta em sua moradia para que ela 
fique melhor? (resposta múltipla) 

1. Alvenaria 

2. Ampliar 

3. Aterrar 

4. Reformar 

5. Renovar a pintura 
(ateliê) 

6. Banheiro 

7. Esgoto 

8. Garagem 

9. Melhorar o acesso 

10. Água (regularização) 

11. Luz (regularização) 

12. Regularização fundiária / Título 

13.  Não falta nada 

14. Outro (especificar): 

______________________ 



 

 

2. Como você avalia a sua edificação, quanto a: 

a) Ventilação................... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

b) Iluminação natural....... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

c) Acústica (barulho)....... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

d) Temperatura............... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

e) Beleza/ estética........... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

f) Conforto....................... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

g) Tamanho..................... 1. Ótimo 2. Boa 3. Ruim 4. Péssimo 

 

3. Possui banheiro 1. Sim, individual 2. Sim, coletivo  3. Não possui 

4. Localização do banheiro: 1. Interno 2. Externo  

5. Total de cômodos da edificação: 

 

5. Total de cômodos utilizados para dormir: 

 

      

  

 

6. Foi acrescentada alguma edificação após a remoção?  1. Sim 2. Não 

7. As divisas de lote foram mantidas? 1. Sim 2. Não 3. Não executadas 

8. Após a remoção houve alteração no nº de moradores do domicílio?  1. Sim, aumentou 2. Sim, diminuiu 3. Não 4. NSA 

 

9. Melhorias executadas no domicílio após a remoção: (assinalar “X”) Sim Não NSA 

a. Melhorias na parte EXTERNA do domicílio    

b. Melhorias na parte INTERNA do domicílio    

 

VII – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR 

 

1. Você conhece o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar? 1. Sim 2. Não 

2. Você conhece o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões? 1. Sim 2. Não 

3. Qual é o nome que você usa para chamar essa floresta?  

4.  Qual é a importância dessa floresta que existe em torno do seu 
bairro? 

1. Nenhuma 

2. Pouco importante 

3. É importante 

4. Extremamente importante 

5. Você usa essa floresta? 1. Sim 2. Não (pule para 7) 

 

6. Se usa a floresta, para que? 

1. Turismo 

2. Proteção de nascentes 

3. Captação de água 

4. Recreação ou lazer 

5. Extração de mudas paisagísticas para 
uso doméstico 

6. Extração de vegetais e frutos para 
alimentação 

7. Extração de plantas medicinais 

8. Rituais religiosos 

9. Criação de animais domésticos 

10. Caça de animais 

11. Educação ambiental 

7. Gostaria de usar mais essa floresta? 1. Sim 2. Não (pule para 9) 

8. Se gostaria de usar, para que? 

1. Turismo 

2. Proteção de nascentes 

3. Captação de água 

4. Recreação ou lazer 

5. Extração de mudas paisagísticas para 
uso doméstico 

6. Extração de vegetais e frutos para 
alimentação 

7. Extração de plantas medicinais 

8. Rituais religiosos 

9. Criação de animais domésticos 

10. Caça de animais 

11. Educação ambiental 

9. Você frequenta as trilhas e cachoeiras dessa floresta? 1. Sim 2. Não 



 

 

VIII – PARTICIPAÇÃO/ ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

1. Alguém da sua família 
costuma frequentar:  

        (resposta múltipla/ ler 
alternativas)  

1. Cinema 

2. Shopping 

3. Teatro 

4. Parques/ Praças públicas 

5. Clube/ academia 

6. Casa de amigos /Parentes 

7. Bares/ restaurantes 

8. Shows/ espetáculos 

9. Não frequenta 

10. Outro (especificar): 

_____________________ 

 

 

2. Avalie o lugar que você mora em relação à vida social e comunitária: (ler os itens e peça pra o entrevistado avaliar segundo as alternativas e 
caso não exista o item assinale NSA) 

a. Relações de vizinhança 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

b. Espaços de participação comunitária 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

c. Diálogo com o poder público 1. Ótimo 2. Bom 3. Ruim 4. Péssimo 5. NSA ou não sabe 

 

3. Você é informado / convidado a participar de eventos/ reuniões e grupos comunitários no seu 
núcleo? 

1. Sim 2. Não 

4.Quem informa? (resposta múltipla) 

1. Amigos / vizinhos / líderes comunitários 
2. Agentes Comunitários de Urb. 
3. Associação de moradores 

4. Rádio 

5. Técnico social da CDHU 

6. Outros (especificar): _________________________________________________ 

5. Você ou alguém da sua família participa de atividades 
comunitárias? 

(Para resposta negativa, pular a próxima questão e ir 
direto para o próximo Bloco COMCOM) 

1. Sim. Quem? ___________________ 
 
____________________________ 
 
2. Não, porque não tem tempo  
 

3. Não, porque não tem interesse 

4. Não, porque não sabe como participar   
5. Outros (especificar): 

_________________________________ 

6. Quais atividades comunitárias? 

1. Religiosa / igreja 

2. Conselhos comunitários 

3. Equipes esportivas 

4. Grupos artísticos / culturais 

5. Associação de moradores / sociedade 
de melhoramentos 

6. Projetos sociais e ações da CDHU 
(ComCom, NESDEL, Ateliê, TBC, Cota Viva ou 
NOU) 

7. Outros (especificar): _____________ 

 

 

BLOCO COMCOM 

7. Você conhece o Projeto ComCom? 1. Sim 2. Não 

8. Quais os meios de informação mais utilizados pela 
família? (resposta múltipla/ ler alternativas) 

1.Internet 

2. Jornal 

3. Rádio  

4. Revista 

5. TV  

6. Redes sociais 

7. Outro (especificar): 

_____________________ 

9. Você usa redes sociais no seu dia a dia?  1. Sim  
2. Não (passe para o Bloco 
Ateliê) 

10. Com que frequência? 1. 1 x dia 2. 2 x  dia 3. 3 x dia 4. 4 x  dia ou mais 

 

BLOCO ATELIÊ 

11. Observação do técnico social (não é necessário perguntar ao morador): a 
casa teve intervenção do Ateliê? 

1. Sim 2. Não 

12. Observação do técnico social (não é necessário perguntar ao morador): 
que tipo de intervenção? 

1. Cromático (SEM estampa) 2. Artístico (COM estampa) 

13. Você conhece o Ateliê Arte nas Cotas? 1. Sim 2. Não 



 

14. Você notou/percebeu que as pinturas realizadas nas fachadas das casas 
da rua principal e perimetral do Jardim Europa e Mangueira fizeram 
alguma diferença para o bairro? 

1. Sim 2. Não (pular para  questão 16) 

15. Quais diferenças?(resposta múltipla) 

1. Valorizou o bairro como um 
todo  

3. Valorizou meu imóvel 

4. Outro (especificar):    

_________________________ 
2. Valorizou as relações entre 
os moradores da comunidade  

16. Caso haja continuidade do projeto, gostaria de participar? 1. Sim 2. Não 

17. De que forma?(resposta múltipla) 

1. Fazendo desenho 4. Capacitação em arte urbana 

2. Pintando 5. Outro (especificar):  

3. Escolhendo as cores _________________________ 

 

BLOCO NESDEL 

18.  Você conhece o NESDEL? 1. Sim 2. Não 

19.  Algum membro da sua família ou vizinho desenvolve atividade econômica 
informal ou tem habilidades que gostaria de compartilhar? 

1. Sim 2. Não 

20.  Quem? 

1. Nome  

Ocupação 

Telefone   

Endereço (ou indicação do local) 

2. Nome  

Ocupação 

Telefone  

Endereço (ou indicação do local) 

3. Nome  

Ocupação 

Telefone   

Endereço (ou indicação do local) 

 

BLOCO COTA VIVA 

21. Você conhece o Cota Viva? 1. Sim 2. Não 

22. Tem interesse em participar de curso relacionados ao meio ambiente? 1. Sim 2. Não 

23. Algum membro da sua família ou vizinho se tem interesse na questão ambiental ou 
gostaria de desenvolver atividades relacionadas com a mata?  

1. Sim 2. Não 

24. Quem? 

1. Nome   

Telefone  

Endereço (ou indicação do local) 

2. Nome   

Telefone   

Endereço (ou indicação do local) 

3. Nome   

Telefone  

Endereço (ou indicação do local) 

 
 



 

BLOCO TBC 

25. Você conhece o TBC (Turismo de Base Comunitária) ou já observou 
grupos de visitantes/turistas no seu bairro? 

1. Sim 2. Não 

 

26. Você considera que o TBC traz desenvolvimento local para o bairro? 

 

1. Sim 2. Não (pule para 28) 

27. Quais os ganhos que o TBC trouxe para o bairro: 

       (resposta múltipla/ ler alternativas) 

 

 

1. Traz desenvolvimento para o bairro  

2. É uma oportunidade de profissionalização para os moradores 

3. Facilita a relação com o Parque Estadual da Serra do Mar 

4. Pode ser um fator de educação ambiental 

5. Fortalece as relações entre os moradores 

6. Incentiva a população a cuidar melhor do bairro 

7. Vocaciona os jovens para educação ambiental e cuidado com o 
bairro 

28. Algum membro da sua família ou vizinho tem habilidades, memórias, 
interesses relacionadas ao território/bairro que gostaria de 
compartilhar? 

1. Sim 2. Não 

29. Quais? 

1. História do bairro ou de moradores antigos 

2. Coleção de objetos relacionados ao bairro, ao Parque ou 
rodovia 

3. Receita de família 

4. Música 

5. Outros 

30. Gostaria de participar do TBC? 1. Sim 2. Não 3. Já participa 

 

31. Disponibilidade de dias e horários (para 

os entrevistados que declararem querer 
participar de alguma atividade de 
organização comunitária/ desenvolvimento 
local): 

1. segunda-feira 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

3. quarta-feira 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

5. sexta-feira 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

7. domingo 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

2. terça-feira 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

4. quinta-feira 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 

6. sábado 

(     ) manhã 

(     ) tarde 

(     ) noite 
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Santos São Vicente Praia Grande Cubatão Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe Bertioga Brasil Mundo

Quem desce a Serra do Mar pela Via Anchieta percebe um
colorido todo especial nas casas, muros e praças da Cota
200. E foi essa intervenção urbana realizada pelos alunos do
Ateliê Arte nas Cotas, um projeto social, que chamou a

atenção de Renato Marchesini, guia de turismo. Ele incluiu o bairro no chamado
Roteiro Comunitário, um eixo do Turismo que tem por objetivo revelar aos visitantes,
as ações sociais realizadas em comunidades urbanas.

Em Cubatão, o roteiro experimental está marcado para o próximo sábado (20), a partir
das 8h30. Pelo menos 30 visitantes conhecerão o Ateliê Arte nas Cotas e as
intervenções urbanas no bairro. Depois, seguirão para a Fabril, Cruzeiro Quinhentista,
Largo do Sapo e Novo Anilinas, conhecendo a história e curiosidades de Cubatão.

Esta é a primeira vez o Roteiro Comunitário acontece no município. “Acreditamos que
o Turismo com base comunitária é uma proposta que beneficia as famílias locais, tanto
economicamente quanto na autoestima, e transforma a vida de quem vive essa
experiência”, garante Renato Marchesini, que atualmente atua como gestor de projetos
da Caiçara Expedições, uma operadora de turismo da região.

Roteiro

Logo na primeira parada, no Ateliê Arte nas Cotas, os visitantes participarão de uma
rápida oficina, aprendendo a técnica de estêncil, utilizada pelos alunos para colorir as
moradias. Por meio de uma moldura feita com papelão ou plástico, os alunos criam
desenhos nas paredes, muros e praças das Cotas, por meio da combinação de cores e
padrões.

“Será uma alegria mostrar o trabalho social feito no Ateliê e nos outros projetos sociais
do bairro, como o Nesdel e o ComCom. Incluir os bairros cota em um tour por Cubatão

Cubatão entra no roteiro do Turismo
Comunitário
Grupo faz tour pelos bairros Cota para conhecer projetos sociais neste sábado
(20)
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é algo incrível e diferente. Estamos felizes com essa novidade”, afirma Fernanda
Saguas Tresas, coordenadora do Ateliê Arte nas Cotas.

Em Cubatão, o roteiro experimental está marcado para o próximo sábado (20) (Foto:
Divulgação)

Em Cubatão, o roteiro experimental está marcado para o próximo sábado (20) (Foto: Divulgação)

Projetos Sociais da Serra do Mar

O Ateliê Arte nas Cotas é um dos projetos sociais desenvolvidos junto aos moradores
dos bairros Cota e redondezas. A ideia do programa é despertar o potencial da
comunidadade, tornando-se orgânico na medida em que a intervenção urbanística
acontece. Tudo teve início em 2010, com as aulas de formação em uma charmosa casa,
toda cheia de cor, bem na entrada do bairro Fabril (Rua do Alojamento, 160). O Arte
nas Cotas fomenta a arte-educação por meio das técnicas de mosaico, desenho,
pintura, estêncil e intervenções de arte urbana nos espaços públicos projetados nos
bairros em obras de urbanização. Até agora, pelo menos 50 moradias, praças e muros
foram modificados por meio desta novidade.

O objetivo desse projeto é elevar autoestima dos moradores e promover a construção
de nova identidade comunitária. No Ateliê são desenvolvidas, diariamente, oficinas
abertas e formações no Curso de Intervenção Artística Urbana. Todas as técnicas
aprendidas são aplicadas nas pinturas de fachadas das casas do bairro, vielas e praças,
pelos próprios moradores tanto dos bairros Cota quanto de outros locais próximos
(Fabril, Pinheiro do Miranda, Água fria). Atualmente, o Projeto tem uma identidade
visual própria e, além das intervenções nos espaços públicos, é produtor de uma linha
de produtos em papelaria e confecção.

Somente em 2012, mais de três mil moradores da localidade já passaram pelo Ateliê.
Cerca de 60 pessoas se formaram no curso de “Intervenção em Arte Urbana”. Por fim,
vale destacar que implantação desses projetos contribui para a sustentabilidade
urbanística, socioeconômica, ambiental e cultural das intervenções promovidas pela
CDHU. O trabalho está ancorado nos princípios de construção do pacto social
preliminar como subsídio e apoio à intervenção física urbanística e organização
comunitária com desenvolvimento local.

Além do Ateliê, outros dois programas socioculturais acontecem nos bairros: o Projeto
ComCom (Comunicação Comunitária), que promove a formação básica em diferentes
técnicas de comunicação comunitária com a produção de diferentes mídias (jornal,
rádio, TV e mídias sociais) e o Nesdel, Núcleo de Economia Solidária e
Desenvolvimento Local, que funciona como uma cozinha comunitária onde as
moradoras produzem alimentação (quentinhas) e serviço de bufet para a comunidade
local, gerando renda e oportunidades.
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Casas coloridas se destacam no verde da 
Serra do Mar em Cubatão 

"Arte nas Cotas" atrai turismo comunitário ao bairr o 
Cota 200. 
Projeto usa moradores para desenhar e colorir muros 
da comunidade.  

Anna Gabriela RibeiroDo G1 Santos 

Cores contrastam com a vegetação da mata (Foto: Anna Gabriela Ribeiro/G1) 

Quem desce a Via Anchieta em direção ao litoral de São Paulo já pode observar um 
colorido diferente na Serra do Mar. Em Cubatão (SP), um projeto social desenvolvido 
com os moradores da comunidade Cota 200 consiste em enfeitar e colorir as casas do 
bairro, que fica na encosta da Serra. O objetivo é envolver os próprios moradores no 
trabalho, e ainda atrair turistas para o local. 
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O Ateliê Arte nas Cotas existe há cerca de dois anos e reúne um grupo com 
aproximadamente 20 alunos, todos moradores do bairro Cota 200. As aulas acontecem 
quase diariamente e ensinam aos alunos técnicas de estêncil, que consiste na aplicação 
de tinta com rolos, ou sprays para preencher um papel com desenho vazado. Os alunos 
aplicam esta técnica e também mosaicos nos muros, além de confeccionarem camisetas, 
agendas e almofadas que são vendidas e a renda revertida ao projeto. 

Moradores dizem que cores e formas 
alegram 
a comunidade (Foto: Anna Gabriela Ribeiro/G1) 

O trabalho é coordenado pela artista plástica Fernanda Saguas. Ela explica que no 
processo de produção todos participam, desde a montagem do desenho até a execução 
da pintura. “Fazemos os desenhos nos papéis, cortamos a moldura e vamos fazer as 
pinturas em casas e praças da comunidade. Antes também temos que conversar com os 
moradores para ver se eles concordam com os desenhos, alguns preferem que a gente só 
pinte, sem a inclusão de desenhos geométricos”, diz a artista plástica. 

•   

saiba mais 

• Confira fotos do projeto social que traz colorido às casas na Serra do Mar, SP 
• Jovens de diversos países realizam atividades em comunidades carentes 
• Leia mais notícias da Baixada Santista e do Vale do Ribeira no G1 

Todas as cores escolhidas são bem alegres e chamativas, alguns muros contam ainda 
com desenhos geométricos, o que deixa o cenário bem moderno. Nas escadas de praças 
e nas quadras públicas é feita também a aplicação de mosaicos. A aceitação da 
comunidade foi imediata.  “Eu adorei o colorido no meu comércio, o bairro está mais 
alegre e alto astral, muito boa essa iniciativa”, afirma a comerciante Lúcia Georgina 
Moura. Para a aluna Fátima Maria Costa, o projeto estimula as pessoas a cuidarem mais 
do local. “Ajuda a formar uma favela, é um pedacinho da gente nestes desenhos, fica 
mais bonito”, diz Fátima. 
 
O projeto de intervenção artística urbana já foi feito em 50 casas do Cota 200. Alguns 
moradores foram removidos do bairro porque suas casas estavam posicionadas em 
locais com risco de deslizamento de terra, mas 750 casas vão ficar com toda a estrutura 
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de água, luz, saneamento, etc. Estas casas que ficarão definitivamente poderão receber o 
projeto, e o objetivo é de que nos próximos anos, todas as casas e comércios estejam 
coloridos. 

Comércios também foram enfeitados 
com tintas (Foto: Anna Gabriela Ribeiro/G1) 

Neste sábado (20), a comunidade Cota 200 recebeu um grupo com cerca de 30 turistas 
para conhecer a comunidade. O passeio começou no ateliê, onde os visitantes viram 
como é a confecção dos desenhos e a montagem das peças. Depois partiram pelas ruas 
do bairro em uma caminhada para apreciar as pinturas.  “É a primeira vez que eu visito 
uma comunidade, uma favela mesmo, confesso que eu tinha receio, mas mudei 
totalmente a concepção, achei interessante, lindo”, afirma a aposentada Marli Cuzco. 
 
O guia de turismo Renato Marchesini trouxe o grupo para conhecer o projeto, ele já 
conhecia o “Ateliê Arte nas Cotas”, e fez questão de divulgar o projeto. “Achei o 
projeto lindo quando conheci e gosto de promover o turismo comunitário, que vem 
crescendo cada dia mais no Brasil. Para a comunidade é importante pela auto-estima, 
quando alguém quer conhecer o estilo de vida deles, eles ficam felizes. E também é bom 
pela questão econômica. Para os turistas também é uma experiência diferente, é a 
transformação na vida e no olhar sobre as coisas”, comenta Renato. 
 
O “Ateliê Arte nas Cotas” tem sede na rua do Alojamento, 160, Fabril. Quem quiser 
conhecer o projeto ou fazer parte das aulas pode entrar em contato pelo telefone (13) 
3371-1371. 
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População do Cota 200 teve aceitação imediata do projeto cultural (Foto: Anna 
Gabriela Ribeiro/G1) 
tópicos: 

• Cubatão 
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HISTÓRIAS E LENDAS DE CUBATÃO - Lazer
 Um novo turismo: comunitário (5)

 
 A diversificação nas demandas turísticas tem provocado a criação de roteiros

turísticos alternativos, para públicos diferenciados. Se no Rio de Janeiro existe o
turismo nas favelas, ou o roteiro pelas escolas de samba ("para inglês ver"), em
outros lugares começa a surgir um roteiro turístico voltado para as realizações
comunitárias, como foi noticiado em 18 de abril de 2013 pelo jornal santista Diário do
Litoral, em seu site na Internet (acesso: 20/4/2013):

Em Cubatão, o roteiro experimental está marcado para o próximo sábado (20)
Foto: divulgação, publicada com a matéria

 
Cotidiano  - 18 de abril de 2013 às 14h50

 Cubatão entra no roteiro do Turismo
Comunitário

 Grupo faz tour pelos bairros Cota para conhecer projetos sociais neste
sábado (20)

Da Reportagem
  

Quem desce a Serra do Mar pela Via Anchieta percebe um colorido todo especial
nas casas, muros e praças da Cota 200. E foi essa intervenção urbana realizada
pelos alunos do Ateliê Arte nas Cotas, um projeto social, que chamou a atenção de
Renato Marchesini, guia de turismo. Ele incluiu o bairro no chamado Roteiro
Comunitário, um eixo do Turismo que tem por objetivo revelar aos visitantes, as
ações sociais realizadas em comunidades urbanas.

 
Em Cubatão, o roteiro experimental está marcado para o próximo sábado (20), a
partir das 8h30. Pelo menos 30 visitantes conhecerão o Ateliê Arte nas Cotas e as
intervenções urbanas no bairro. Depois, seguirão para a Fabril, Cruzeiro
Quinhentista, Largo do Sapo e Novo Anilinas, conhecendo a história e curiosidades
de Cubatão.

 
Esta é a primeira vez o Roteiro Comunitário acontece no município. “Acreditamos
que o Turismo com base comunitária é uma proposta que beneficia as famílias
locais, tanto economicamente quanto na autoestima, e transforma a vida de quem
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vive essa experiência”, garante Renato Marchesini, que atualmente atua como
gestor de projetos da Caiçara Expedições, uma operadora de turismo da região.

 
Roteiro - Logo na primeira parada, no Ateliê Arte nas Cotas, os visitantes
participarão de uma rápida oficina, aprendendo a técnica de estêncil, utilizada
pelos alunos para colorir as moradias. Por meio de uma moldura feita com papelão
ou plástico, os alunos criam desenhos nas paredes, muros e praças das Cotas, por
meio da combinação de cores e padrões.

 
"Será uma alegria mostrar o trabalho social feito no Ateliê e nos outros projetos
sociais do bairro, como o Nesdel e o ComCom. Incluir os bairros cota em um tour
por Cubatão é algo incrível e diferente. Estamos felizes com essa novidade", afirma
Fernanda Saguas Tresas, coordenadora do Ateliê Arte nas Cotas.

 
Projetos Sociais da Serra do Mar - O Ateliê Arte nas Cotas é um dos projetos
sociais desenvolvidos junto aos moradores dos bairros Cota e redondezas. A ideia
do programa é despertar o potencial da comunidade, tornando-se orgânico na
medida em que a intervenção urbanística acontece. Tudo teve início em 2010, com
as aulas de formação em uma charmosa casa, toda cheia de cor, bem na entrada
do bairro Fabril (Rua do Alojamento, 160). O Arte nas Cotas fomenta a arte-
educação por meio das técnicas de mosaico, desenho, pintura, estêncil e
intervenções de arte urbana nos espaços públicos projetados nos bairros em obras
de urbanização. Até agora, pelo menos 50 moradias, praças e muros foram
modificados por meio desta novidade.

 
O objetivo desse projeto é elevar autoestima dos moradores e promover a
construção de nova identidade comunitária. No Ateliê são desenvolvidas,
diariamente, oficinas abertas e formações no Curso de Intervenção Artística
Urbana. Todas as técnicas aprendidas são aplicadas nas pinturas de fachadas das
casas do bairro, vielas e praças, pelos próprios moradores tanto dos bairros Cota
quanto de outros locais próximos (Fabril, Pinheiro do Miranda, Água fria).
Atualmente, o Projeto tem uma identidade visual própria e, além das intervenções
nos espaços públicos, é produtor de uma linha de produtos em papelaria e
confecção.

 
Somente em 2012, mais de três mil moradores da localidade já passaram pelo
Ateliê. Cerca de 60 pessoas se formaram no curso de "Intervenção em Arte
Urbana". Por fim, vale destacar que implantação desses projetos contribui para a
sustentabilidade urbanística, socioeconômica, ambiental e cultural das intervenções
promovidas pela CDHU. O trabalho está ancorado nos princípios de construção do
pacto social preliminar como subsídio e apoio à intervenção física urbanística e
organização comunitária com desenvolvimento local.

 
Além do Ateliê, outros dois programas socioculturais acontecem nos bairros: o
Projeto ComCom (Comunicação Comunitária), que promove a formação básica em
diferentes técnicas de comunicação comunitária com a produção de diferentes
mídias (jornal, rádio, TV e mídias sociais) e o Nesdel, Núcleo de Economia Solidária
e Desenvolvimento Local, que funciona como uma cozinha comunitária onde as
moradoras produzem alimentação (quentinhas) e serviço de bufê para a
comunidade local, gerando renda e oportunidades.

O fato também foi noticiado pelo jornal Gazeta SP, do mesmo grupo jornalístico, na
edição de 20 a 22 de abril de 2013 (número 3.690/ano 14), página 2:



23/10/2017 Novo Milênio: Histórias e Lendas de Cubatão: Um novo turismo: comunitário (5)

http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch113e.htm 3/5

Imagem: reprodução parcial da página com a matéria

Ainda no sábado, 20 de abril de 2013, o jornal santista A Tribuna publicou, em sua 
página A-12:
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Os bairros cota, no Parque da Serra do Mar, às margens da Via Anchieta, podem ajudar o Turismo
Foto: Carlos Nogueira, em 4/3/2013, publicada com a matéria

 

Roteiro apresenta uma nova face dos bairros
cota

 Trajeto experimental mostra de perto intervenções que coloriram as casas
nos últimos anos

Da Sucursal

Por mais de seis décadas,os bairros cota foram considerados uma mancha
ecológica e motivo de preocupação às autoridades de Cubatão. Mas o que era
entrave, por conta dos passivos ambientais, poderá alavancar o setor turístico da
Cidade. Os lotes encravados no Parque da Serra do Mar (às margens da Via
Anchieta) estão incluídos no Roteiro Comunitário, criado para revelar ações sociais
realizadas em comunidades urbanas.

 
O trajeto experimental está marcado para a manhã de hoje, a partir das 8h30. Pelo
menos 30 visitantes conhecerão o Ateliê Arte nas Cotas e as intervenções artísticas
no bairro. Na rota, os visitantes passarão por trecho do Parque Estadual da Serra
do Mar, a maior área contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil. Depois,
seguirão para o núcleo Fabril, Cruzeiro Quinhentista, Largo do Sapo e Novo
Anilinas.

 
A proposta foi formatada pelo guia de Turismo Renato Marchesini por acaso. Ao
descer a Serra do Mar, pela Via Anchieta, se deparou com um colorido especial nas
casas, muros e praças da Cota 200. Foi essa intervenção urbana realizada pelos
alunos do Ateliê, um projeto social em curso na comunidade, que chamou sua
atenção.

 
"Acreditamos que o turismo com base comunitária é uma proposta que beneficia as
famílias locais, tanto economicamente quanto na autoestima".

 
OFICINA - Além de conhecer pontos turísticos cubatenses, os visitantes vão
participar de uma rápida oficina, aprendendo a técnica de estêncil, utilizada pelos
alunos para colorir as moradias. Por meio de uma moldura feita com papelão ou
plástico, os alunos criam desenhos nas paredes, muros e praças das cotas, por
meio da combinação de cores e padrões.Essas ações deram um visual especial à
comunidade.

 
"Será uma alegria mostrar o trabalho social feito no ateliê e nos outros projetos do
bairro. Incluir os bairros Cota em um passeio por Cubatão é algo incrível e
diferente. Estamos felizes com essa novidade", afirma Fernanda Saguas Tresas,
coordenadora do Ateliê Arte nas Cotas.

 
SERVIÇO: informações sobre o passeio, em http://www.caicaraexpedicoes.com ou pelo telefone
3466-6905.

 

Projeto

http://www.caicaraexpedicoes.com/
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A remoção da maior parte dos moradores dos bairros cota faz parte do programa
Socioambiental da Serra do Mar. A iniciativa do Executivo Paulista, orçada em mais
de R$ 1 bilhão, prevê a remoção de quase 6 mil famílias a núcleos habitacionais de
Cubatão. Em contrapartida, foram instituídos projetos sociais nas comunidades
próximas.

O Ateliê Arte nas Cotas, iniciado em 2010 com aulas de formação no bairro Fabril,
é um deles. Além das intervenções nos espaços públicos, criou uma linha de
produtos em papelaria e confecção. O objetivo das ações culturais é elevar a
autoestima aos moradores e promover a construção de uma nova identidade
comunitária. No ateliê são desenvolvidas, diariamente, oficinas abertas e
formações no Curso de Intervenção Artística Urbana.

Todas as técnicas aprendidas são aplicadas nas pinturas de fachadas das casas e
praças. Somente em 2012, mais de três mil moradores da localidade passaram
pelo Ateliê e cerca de 60 pessoas se formaram no curso de Intervenção em Arte
Urbana

http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch113f.htm
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Arte nas Cotas Cubatão
Postado por Redação Instituto Pinheiro em 07/06/2016 - 16:29:20

  Tweet

 
Encontro com os artesãos do Bairro das Cotas, localizado na cidade de
 Cubatão, que, desde 2010, alteram a paisagem e a vivência dos
moradores do bairro com criação de estampas e aplicação de stencil em
pintura mural.
 
 
Nesse encontro, os participantes conhecem o projeto e criam estampas
para serem impressas em tecido.
Data: 16/06. Quinta, das 10h às 13h e das 14h às 17h (2 turmas).
 
 
IMPORTANTE: Inscrições a partir do dia 01/06, na Central de
Atendimento
 
 
O Ateliê Arte nas Cotas incentiva a participação da comunidade criando
projetos de intervenção artístico-urbana.
Localizado nos Bairros Cota-Cubatão/SP e articulado aos projetos
sociais da CDHU, oferece atividades formativas e vivências que
propiciam discussões pertinentes ao cuidado, pertencimento, uso e
vocação dos espaços públicos, desenvolvimento local, qualidade de
vida, através do conhecimento teórico e prático das artes visuais.

DICAS & NOTÍCIAS
Premium Bread entra para o
cardápio da Confeitaria Christina
  Conceito europeu de panificação, de  pães
artesanais pré-assados e congelados, finalizados só
na hora do consumo, pode ser apreciado na
tradicional casa.

Vídeo mostra antes e depois dos
efeitos especiais de Batman Vs
Superman – A Origem da Justiça
Levar as aventuras de Superman (Henry Cavill),
Batman (Ben Affleck) e Mulher-Maravilha (Gal Gadot)
para as telonas não é tarefa.
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SESC Carmo 

Rua do Carmo, 147 - Sé 

(11) 3111-7000 

Obs: As informações acima são de total responsabilidade da Fonte declarada. Não foram
produzidas pelo Instituto Pinheiro, e estão publicadas apenas para o conhecimento do
público. Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui contidas.
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No píer, a vista privilegiada de toda a Baixada
Santista, contemplada ao lado da vegetação
nativa da Mata Atlântica e do som das águas
Foto: Rodrigo Montaldi/DL

No píer, a vista privilegiada de toda a Baixada Santista,
contemplada ao lado da vegetação nativa da Mata Atlântica
e do som das águas que escorrem pelas pedras morro
abaixo. Entre os morros, os veículos trafegam pela Via
Anchieta, que corta a natureza e guia diariamente milhares
de pessoas serra acima. Instalados no meio desse cenário,
os bairros-cota funcionam com uma passagem entre a
natureza e a urbanidade e o potencial deste conglomerado
onde vivem 22 mil pessoas está sendo explorado desde
2015 pelos próprios moradores que guiam visitantes pelas
vielas e recantos da natureza dentro da proposta do
Turismo de Base Comunitária (TBC).

O objetivo principal da empreitada é fortalecer os vínculos
das comunidades com o espaço transformado pelo
Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar
do Governo do Estado de São Paulo por intermédio das
Secretarias de Habitação (SH) e do Meio Ambiente (SMA),
além de estimular a geração de renda para os moradores de
todos os núcleos que participam do trabalho.

A ideia surgiu em 2015, após a visita do príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth, que
esteve na Cota 200 para conhecer os projetos sociais desenvolvidos nos bairros-cota
(o Diário publicará reportagens sobre as propostas ao longo desta semana). A partir
da visita, a equipe social percebeu que as visitas poderiam beneficiar o
desenvolvimento local, e idealizou o TBC.

“A posição geográfica dos bairros-cota e a rica história do território, que começou a
ser habitado pelas famílias dos responsáveis pela construção da rodovia em 1939, são
um prato cheio para visitantes de todos os tipos: sejam os estudiosos nas temáticas
ambientais, especialistas em urbanismo ou curiosos em geral. Começamos um curso
para capacitar os moradores para atuarem como guias. Em algumas ocasiões,
dependendo do público que está com o grupo, acontecem intervenções teatrais no
meio das contações de histórias pelas ruas dos bairros”, aponta o técnico social Alex
dos Santos.

Turismo comunitário no coração da
Serra do Mar
Projeto de fortalecimento de vínculos capacita moradores para guiarem
expedições pelos bairros-cota; geração de renda é objetivo central
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Em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
de São Vicente, na figura do professor Davis Gruber Sansolo, do Instituto de
Biociências, Campus do Litoral Paulista (IB/CLP), o projeto foi alavancado por aliar
políticas de proteção da natureza com desenvolvimento turístico, baseado em três
eixos: ecológico, histórico e socioambiental.

O Turismo Comunitário na Cota 200 pode ser agendado com a agência

Caiçara Expedições (Foto: Rodrigo Montaldi/DL)

Desde 2015, 1118 pessoas do Brasil e do Mundo já visitam as cotas em 56 visitas
organizadas de forma avulsa ou em parcerias com órgãos, agencias de turismo e
universidades. A proposta agora é integrar, a partir do próximo semestre, o turismo
comunitário ao turismo do Parque Estadual da Serra do Mar. “Os 28 moradores que
participam do projeto hoje farão um curso de especialização e a partir disso ganharão
uma carteira de monitores do parque e estarão aptos para levar os visitantes também
por aquelas áreas”, conta Alex.

O Turismo Comunitário Arte nas Cotas - Cota 200 pode ser agendado com a agência
Caiçara Expedições pelo e-mail: turnaserra@gmail.com ou através do telefone 3377-
1371.

Vivências e descobertas no coração da mata Atlântica da Serra do Mar

Quando foi informada que a sua casa estava inserida em uma área de risco, Cida Silva
não queria abandonar a Cota 200, bairro que chama de lar há mais de 18 anos. A saída
foi ‘trocar de lugar’ com um vizinho (que recebeu auxílio para sair da região) e
permanecer no local onde, pouco tempo depois passou a atuar como monitora do
TBC.

“Comecei nas atividades há sete anos e hoje trabalho junto com a minha filha guiando
os visitantes pelo bairro. É um trabalho recompensador, pois eu aprendo com quem
sobe aqui na Cota e eles vão embora dizendo que também aprenderam algo com a
gente”, conta sorrindo.

Desempregada, Tatiane Hinckel encontrou nas visitas monitoradas uma possibilidade
de complementar a renda de casa e redescobrir a sua própria história. “Nasci na Cota
200 e aprender a história desse bairro para poder contá-la para os turistas significou
muito para mim”, finaliza a monitora, olhando do alto do píer toda a extensão da
Região Metropolitana da Baixada Santista.

Sobre o Programa
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O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar do Governo do Estado
de São Paulo por intermédio das Secretarias de Habitação (SH) e do Meio Ambiente
(SMA) tem como objetivo dar condições dignas de moradia para 22 mil pessoas que
ocupavam áreas de assentamento irregulares, incluindo áreas de risco, e proteger 1.240
hectares da Mata Atlântica.

O programa teve início em 2007 e uma parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) em 2010 possibilitou avanços significativos para os moradores
de todos os núcleos que existem na encosta ao longo da Via Anchieta (Cota 95/100,
Cota 200, Cota 400 e Cota 500 – e no sopé da serra ao longo do rio Cubatão –
Pinheiro do Miranda, Água Fria, Pilões e Sítio dos Queirozes). A instituição financeira
emprestou 162 milhões de dólares – que representam 35% do investimento total – para
uma contrapartida do governo do estado e demais parceiros, como o governo federal,
de 308 milhões de dólares – equivalentes a 65% do custo do projeto.

O programa conta com quatro principais objetivos: a redução do impacto das
populações residentes nas áreas de preservação, bem como a melhoria das suas
condições de vida, a proteção das unidades de conservação e o fortalecimento da
fiscalização dessas áreas.
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TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NAS COTAS É EXEMPLO
PARA O MUNICÍPIO
22/06/2017

Uma equipe da secretaria municipal de Turismo esteve nesta quarta-feira (21) visitando os
projetos comunitários realizados nos bairros Cota pelo Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar. O objetivo foi aproximar as ações realizadas na comunidade
do planejamento do Turismo em todo o município. 
 
O Turismo de Base Comunitária, por exempo, recebe visitantes na região promovendo o
turismo de experiência. Os guias são pessoas da própria comunidade, que falam do local e
das transformações realizadas ali com foco na sustentabilidade. De acordo com os
organizadores, o número de visitantes está em torno de 2 mil pessoas, que chegam até o local
por meio de três agências de turismo, uma de Santos e duas de São Paulo. 
 
Outro destaque é o Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local (Nesdel), que
prepara refeições para os visitantes, inclusive com ingredientes da Mata Atlântica, e já tem
condições de atender a eventos e recepções. 
 
As ações do programa reúnem também o Projeto ComCom, de Comunicação Comunitária,
que capacita os participantes na produção e difusão de informações sobre a própria
comunidade; o Cota Viva, que desenvolve ações de educação ambiental; e o Ateliê Arte nas
Cotas, de formação em arte-educação e que promove uma série de produtos (camisetas,
cadernos) com a marca Arte nas Cotas. 
 
"Queremos levar o modelo daqui para outras partes da cidade como a Vila dos Pescadores e a



Vila Esperança, bairros que também vão passar por mudanças urbanísticas, além de inserir as
atividades do Turismo de Base Comunitária nos roteiros turísticos da cidade", avalia o
secretário Mauro Haddad. 
 

Texto: Alessandro Atanes - MTb 650/96 DRT-MT


