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QUEM SOMOS NÓS?
Desafio
A cada semestre, o FIS - Formação Integrada para a
Sustentabilidade - recebe um desafio ligado com as pautas
atuais, denominado Projeto Referência. O Queda Livre deve
desenvolver esse desafio em conjunto e entregar para a equipe
ao final do semestre, sendo uma forma de reunir todo o nosso
aprendizado que foi coletado durante o processo.
Nesse semestre, o FIS 22 tem o desafio de criar uma experiência
visual que nos leve a imaginar cenários da evolução da resiliência
climática da cidade de São Paulo nos próximos 30 anos. Esse
projeto nos leva a investigar os conceitos de resiliência climática
e vulnerabilidades em toda a sua complexidade.

QUEM SOMOS NÓS?
Identidade

A participação no FIS nos proporciona muito espaço. Espaço para refletir, repensar,
questionar, imaginar… despencar.
Estar como grupo nesse processo faz com que busquemos a todo tempo vislumbrar o
amplo e complexo cenário que nos rodeia. Mais do que rodeia, que nos abrange,
contempla, devora.
Na tentativa de perceber o mundo, nos percebemos. E ao observar as situações e
eventos extremos que tanto nos assolam, compreendemos a queda, a descida, o
desmoronamento incontrolável.
Ailton Krenak, escritor indígena, esboça em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo
uma atitude perante a queda: “Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado,
mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos."
A partir dessa percepção, o FIS 22 enxerga-se em queda livre, despencando em um
espaço aberto para criação e imaginação, onde podemos flutuar em paraquedas
coloridos.
Para se adaptar ao inevitável curso dos acontecimentos, o FIS Queda Livre se lança no
espaço e, feito arco-íris, colore o céu após a tempestade.

Prazer,

FIS 22 - QUEDA LIVRE
1. Alice, 8º semestre de Administração de Empresas;
2. Cami, 9º semestre de Administração Pública;
3. Cat, 7º semestre de Administração Pública;
4. Delchi, 5º semestre de Relações Internacionais;
5. Estê, 7º semestre de Administração Pública;
6. Fefe, 8º semestre de Administração Pública;
7. Gabi, 7º semestre de Administração de Empresas;
8. Gigi, 8º semestre de Administração Pública;
9. João Fe, 7º semestre de Administração de Empresas;
10. Joy, 5º semestre de Administração de Empresas;
11. Ju Paim, 5º semestre de Administração de Empresas;

12. Léo, 8º semestre de Administração de Empresas;
13. Made, 5º semestre de Administração de Empresas;
14. Ma França, 9º semestre de Administração Pública;
15. Mib, 7º semestre de Direito;
16. Neves, 5º semestre de Administração Pública;
17. Paçoca, 8º semestre de Administração Pública;
18. Rafa, 8º semestre de Administração de Empresas;
19. Rafa Doria, 7º semestre de Administração de Empresas;
20. Ti, 6º semestre de Administração Pública;
21. Zé, 6º semestre de Administração Pública.

O QUE É O KICK OFF?
O Kick Off é um evento organizado pelos fisers que marca o início da construção do Projeto
Referência e situa-se na decida do U, momento o qual cossentimos com os demais.
Assim, são convidados especialistas e pessoas interessadas no tema, possibilitando um
rico compartilhamento de conhecimentos e ideias utilizado na construção do nosso Projeto
Referência.
O evento também representa nossa primeira criação em conjunto, além de externalizar
quem somos como grupo, inclusive visualmente.

IDEALIZAÇÃO
Para garantir o melhor Kick Off possível dentro do espaço de tempo e das limitações - que
foram ressignificadas como instrumentos - do ambiente online, o grupo foi subdividido em
3, onde cada fiser teve a liberdade de se encaixar entre:
1. Contato com convidados (convites)/Organização Check In;
2. Atividade de Sensibilização;
3. Identidade visual/Apresentação FIS/Layout do convite.
Uma vez definidos os grupos, tivemos reuniões internas e fomos cocriando, juntos, até
nascer o nosso Kick Off. Ouvimos sugestões da equipe, escutamos uns aos outros,
aperfeiçoamos e com um toque de resiliência conseguimos montar um evento que trouxe
discussões muito ricas e fez com que cada um de nós tivesse muito orgulho do nosso
processo, que contou com muita escuta sensível e coordenação do grupo.

COMO AVALIAMOS
O PROCESSO

Desafios
Durante o processo, foi complicado manter um alinhamento
efetivo entre os subgrupos, visto que, em vários momentos,
muitos não sabiam o que estava sendo produzido pelo outro.
Também, o FIS Queda Livre presenciou o obstáculo da
comunicação a distância, juntamente com a experimentação do
novo, dificultando diálogos em momentos de tensão e ânimos à
flor da pele, e tornando-os, às vezes, frios e diretos.

Aprendizados
Organização e planejamento do processo;
Estimular: Autoposicionamento - Escuta ativa - Empatia;
Reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva.

COMO AVALIAMOS O PROCESSO
Pontos positivos / Destaques
Divisão em subgrupos: Convites - Logo e Identidade Visual - Sensibilização e Dinâmica
A Resiliência, a Motivação e a Capacidade do FIS 22
Ao longo do processo pudemos perceber esses três pontos em todos os participantes do grupo:
resiliência, motivação e capacidade. Começamos a estruturar o Kick Off aproximadamente 15 dias
antes do evento, tempo que parecia mais que suficiente, mas que, na realidade, se mostrou bem
apertado para a estruturação de uma boa execução no dia.
O grupo da sensibilização nos primeiros encontros teve, como um todo, diversas ideias boas, mas que
careciam de algo concreto para extrair informações e cativar os participantes. Neste momento,
passamos nossas ideias para a equipe e recebemos um leve puxão de orelha, acionando o senso de
urgência do grupo.
O próximo passo foi estruturar um “minuto a minuto” do dia do evento (documento que descreve
cada atividade do início ao fim das dinâmicas) e nos prepararmos para um ensaio. Chegado o dia do
ensaio foi quando o grupo mais demonstrou sua resiliência e capacidade de adaptação: 1,5 dias antes
do evento a equipe passou VÁRIOS feedbacks que o grupo teve que corrigir, sendo necessário
atualizar o “minuto a minuto”, reestruturar e fazer alterações nas dinâmicas e ensaiar algumas vezes o
evento… tudo isso em menos de 48 horas.

A motivação esteve presente no grupo como um todo durante todo o processo. Em alguns momentos
uns demonstravam mais motivação, em outros momentos outros, mas a energia do grupo sempre
esteve presente. Isso despertou nos fisers animação e vontade de se entregar ao máximo e de “fazer
uma apresentação incrível no final do semestre” (afirmação feita por um colega anonimamente). Vale
ressaltar que essa motivação foi o que impulsionou o grupo a fazer um Kick Off bem feito e que ela
despertou um senso de união entre nós.
Por último, o que se mostrou extremamente importante para o planejamento e entrega de um Kick Off
impecável, foi a capacidade dos membros do FIS 22 em i) trabalhar em equipe ii) escutar pontos de
vista contrários iii) construir uma identidade visual (logo, vídeo, apresentações) e iv) se organizar. Sem
esses quatro pontos nada seria possível. Sem a capacidade de trabalhar em equipe, organizar um
grupo de 21 pessoas seria algo irreal; sem a capacidade de escutar pontos de vista contrários, não
conseguiríamos ouvir os feedbacks e aprender com eles; sem a capacidade de lidar com instrumentos
audiovisuais, não conseguiríamos nos comunicar e passar o que estávamos sentindo/pensando, muito
menos captar o conhecimento dos participantes; sem a capacidade de organização, as divisões não
teriam sido feitas, os documentos de apoio não seriam pensados e a bagunça reinaria ao longo do
evento.

COMO FOI O KICK OFF?

O Kick Off do FIS 22 foi um evento totalmente online e preparado pelos fisers,
onde reunimos nossa equipe e convidados para apresentar nosso grupo e projeto
referência. O evento aconteceu no dia 17 de março de 2021 e por meio de
sensibilizações, escuta, arte, metáforas e conversas, buscamos entender e
agregar informações para o desafio do semestre. Foi um momento de escuta
sensível e percepção sobre o que os convidados nos trariam sobre nosso tema e
estávamos, pela primeira vez, nos apresentando e identificado como Queda Livre.
Nosso processo começou com um jogo simples de perguntas para preparar os
convidados para o debate e com um tempo de respiração para que todos
pudessem se conectar com o momento e com nosso objetivo ali.
O momento do debate se deu em duas salas diferentes, uma delas com a
temática de fogo e ar, abordando as ilhas de calor e ar seco e a outra com a
temática de terra e água, abordando as enchentes e deslizamentos; Esse foi
nosso momento de escutar e reunir todas as informações e falas feitas por
nossos convidados.
Nosso encontro terminou com um compilado de tudo o que foi dito no debate,
por meio de desenhos feitos durante as discussões e com a apresentação do
grupo como FIS 22 - Queda Livre.

CONVIDADOS
Pedro Roberto Jacobi

Professor de Pós Graduação em Ciência
Ambiental da Universidade de São Paulo
(USP), Coordenador do grupo de Estudos
de Meio Ambiente e Sociedade do Instituto
de Estudos Avançados da USP e Membro
do Conselho Diretor do Greenpeace Brasil

Maria Alexandra Cunha

Professora da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo e Coordenadora
da área de Tecnologias e Governos do
Centro de Estudos de Administração
Pública e Governo da Fundação Getulio
Vargas (FGVceapg)

Ronaldo Serôa da Motta

Professor de Economia do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e Ex-Diretor de Políticas
Ambientais do Ministério do Meio
Ambiente

André Pereira de Carvalho
Professor da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) e
Pesquisador do Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces)

Luís Paulo Bresciani

Professor da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) e
Professor da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS)

Nabil Georges Bonduki

Professor Titular de Planejamento
Urbano da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU-USP) e colunista de temas
urbanos do Jornal Folha de São Paulo e
da Rádio USP

Mariana Nunes de Moura
Souza

Professora e coordenadora do Curso de
Graduação em Relações Internacionais
Escola Superior de Administração,
Marketing e Comunicação (ESAMC)

Ronaldo Malheiros Figueira
Secretário
Executivo
da
Câmara
Temática Metropolitana para a Gestão
dos Riscos Ambientais Urbanos e ExCoordenador de Ações Preventivas e
Recuperativas
da
Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil do Município
de São Paulo

CONVIDADOS
Débora Cristina Santos Diogo

Funcionária da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Membra do
Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia

Camilla Reginato Myrrha

Estudante de Administração Pública na Fundação Getulio Vargas e
querida amiga que nos ajudou na produção dos desenhos do
evento

Também participaram nossos queridos amigos e
alguns FISers de outras turmas:
Cauê de Branco - FIS 20
Isabel Jeha - FIS 20
Geovanna Gurgel - FIS 21
Clara Kin
Marcelo Bottin -

SISTEMATIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES
Sala Fogo e Ar
As discussões suscitadas nas salas trouxeram diversos vieses para nossas reflexões sobre
resiliência climática. Na sala Fogo e Ar fizemos primeiro a leitura de poemas relacionados aos dois
elementos com sons dos elementos de fundo, isso para “trazer” à tona a concentração necessária
para as discussões que ocorreriam em seguida. Depois contextualizamos alguns conceitos como
ilhas de calor, umidade do ar e as complicações advindas dessa condição. Após esse alinhamento
inicial, fomentamos a discussão com duas questões referentes à cidade de São Paulo:
Já deixou de sair pra fazer uma atividade por conta do calor extremo?
Já sentiu o ar tão seco que ficou com dificuldade para respirar?
As perguntas foram retóricas e foi mais uma estratégia de imersão no assunto tratado.
Por fim, como forma de nos aprofundarmos em nosso tema de estudo, trouxemos a primeira
pergunta: Como você percebe a cidade de São Paulo em 30 anos se não forem adotadas medidas
adaptativas em relação a estes elementos? Após um período de discussão, introduzimos a segunda
pergunta para complementar a discussão: Quais estratégias de adaptação devem ser adotadas
visando resiliência na cidade de São Paulo?

Pontos de destaque:
A ideia de que São Paulo já não é terra da garoa há muito tempo. Daqui a pouco veremos só a selva de pedra;
Em uma visão baseada em dados científicos, há uma forte probabilidade de que no futuro tenhamos eventos de extremos
climáticos cada vez mais intensos. Ainda não estamos preparados para lidar com isso;
Vamos ter que lidar com uma umidade do ar muito inferior ao que é indicado humanamente suportável, as pessoas serão
muito afetadas por doenças respiratórias;
Existe uma diferença de temperaturas de acordo com as regiões de São Paulo. As medidas adaptativas incluem acesso à água,
itens de bem estar como ventiladores e até o afastamento de determinadas regiões e vias;
As medidas descritas não são acessíveis a toda população, os vulneráveis se tornam ainda mais vulneráveis. Em São Paulo há
vulnerabilidades nem conhecidas, em Ermelino Matarazzo estão lidando com uma umidade do ar de 9%;
Hoje as questões de mudanças climáticas estão mais em uma perspectiva de fora para dentro no meio público, os governantes
em si não estão colocando o assunto como pauta em suas agendas. É necessário pressioná-los nesse sentido, estimular a
governança na questão e interação entre diferentes entes públicos;
O caminho está em entender primeiro os riscos e vulnerabilidades da cidade, com isso chegamos em um processo de
governança desses riscos e subsídio das ações de medidas de adaptação às mudanças climáticas;
É importante atrelar a adaptação climática à Agenda 2030. Por enquanto temos enxergado muita remediação, não adaptação
de fato;
Os nossos próximos passos podem estar na diminuição do uso do concreto, permitindo que possamos explorar outras opções;
na promoção da mobilidade; na garantia de acesso à água e itens básicos; no combate aos desertos alimentares, fomentando a
agricultura urbana e agroecologia; no investimento no cinturão verde; entre outros. Precisamos enxergar São Paulo de forma
mais sistêmica, repensar toda a indústria e o trabalho com esse direcionamento em mente.

DESENHOS
Sala Fogo & Ar

SISTEMATIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES
Sala Água e Terra
Já na sala dos elementos água e terra as problemáticas em relação ao clima que foram trabalhadas
abrangeram chuvas, enchentes e deslizamentos, eventos recorrentes na cidade de São Paulo e
também interligados.
Inicialmente, também foram realizadas perguntas retóricas na sala, junto à música e aos poemas dos
elementos. Posteriormente à experiência, iniciou-se o debate sobre o assunto com os convidados
desta sala com as mesmas duas perguntas já antes mencionadas, porém adaptadas para o contexto
da Água e Terra. A pergunta retórica que abriu o debate na sala foi:
Vocês já vivenciaram algum fenômeno relacionado a enchentes e deslizamentos em São
Paulo?
E as perguntas que acompanharam o debate foram Como você percebe a cidade de São Paulo em
30 anos se não forem adotadas medidas adaptativas em relação a chuvas, enchentes e
deslizamentos? e Quais estratégias de adaptação as chuvas, enchentes e deslizamentos você
adotaria visando a resiliência na cidade de São Paulo?

Pontos de destaque:

Sobre deslizamentos, a cada 4 anos é acionada uma nova situação de alerta, se faz necessário uma avaliação de risco na cidade e
quanto mais alto o risco de deslizamento na região, maior deverá ser a prioridade de realocação da família;
Chuvas se tornaram um problema para desastres climáticos na cidade de São Paulo;
Precisamos ver no acesso e na falta(na questão de segurança hídrica)- A situação é realmente bem preocupante;
Em 30 anos, será necessário mudar toda a estrutura, pois as cidades não tem estrutura para eventos extremos;
Em 30 anos, não dá para cair em um ciclismo ou em uma candidez. Se não se avançar para práticas que mostram efetivamente
uma questão da mobilidade, ou redução das emissões, será mais do mesmo. Temos que olhar para clima, equidade. Outro
problema muito sério é a descontinuidade administrativa. Temos que avançar no mindset que trabalhe com o mindset da
adaptação, sustentabilidade. As pessoas são muito colaborativas no pós desastre, mas muito pouco colaborativas no prédesastre;
A situação da cidade de São Paulo em 30 anos depende da velocidade de atuação do poder público. Essa é uma questão que se
enfrenta na região metropolitana, mas não na região de São Paulo. Remete a uma cooperação metropolitana, para que em 30
anos, não vermos o que vimos hoje;
Caso nada seja feito, seria uma monetização do bem-estar, para o ar limpo e também uma cidade menor. Portanto, com a
digitalização, pode ser que o centro financeiro saia de São Paulo;
Precisamos de soluções usando a tecnologia com a engenharia. Governança multinível é necessária. Outra questão fundamental
são os loteamentos clandestinos;
Um exemplo de grande problema em São Paulo é a incapacidade de solucionar o problema do Tietê por exemplo. Planejamento
territorial bem inadequado e lucro de empreiteiras que são corruptoras da gestão pública;
Existem muitas estratégias que se opõem. Por exemplo, para parar de crescer horizontalmente, é preciso crescer para dentro, ou
seja, utilizar dos espaços não utilizados. Mas há oposição dos proprietários da terra e de outros agentes.

DESENHOS
Sala Água & Terra

DESENHOS
Sala Água e Terra
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É com muita gratidão, amor e carinho que o FIS 22 criou este relatório pensando em dividir com
vocês, participantes do Kick Off Queda Livre, todos os aprendizados extraídos desse eventão.
O espaço de Co-construção, proporcionado pelo Kick Off Queda Livre, é tanto processo para a
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promovidas pelo evento nos ajudaram a refletir sobre; nossa evolução como grupo, as questões
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sustentável, resiliente e promissor.
É por tudo isso que o FIS 22 gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês pela presença,
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conjunto.
Com amor,
FIS 22 - Queda Livre

