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Alunos de quase todos os cursos
da FGV: Direito, Administração
Pública,
Administração
de
Empresas
e
Relações
Internacionais. Só nesses dois
meses de convivência, já
conseguimos perceber que
somos um grupo de pessoas
esquisitas,
empolgadas
e
abertas!
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A ideia me veio num sonho, e aquela noite foi uma
tempestade.
Antes de ir pra cama, tomei um banho gelado.
percebi a sensação do líquido percorrendo a
superfície do meu corpo. que frio! água.
Me deitei e dormi. lembro de sonhar com a escola
onde eu estudava, e com os bebedouros espalhados
por ela. eu sempre tive um preferido. de repente, eu
acordo na cozinha. minha boca tá seca, meu corpo
precisa de água. tomo um copo, dois copos. que
delícia! água.
Dormi de novo, dessa vez por pouco tempo. agora
preciso ir ao banheiro. tonto e cansado, eu presto
atenção no barulho da água caindo.
Que alívio! Água.

Volto pra cama e me cubro com um lençol. passado algum
tempo eu acordo com dificuldade de respirar. uma gota de
suor escorre na minha testa, e outra na minha nuca. que
calor! água
Abro a janela e fecho os olhos. eu só quero dormir. voltei a
sonhar, desta vez um pesadelo. uma bruxa me cozinhando
em um caldeirão. eu tô desesperado e tento fugir, mas
quanto mais eu me esforço, mais eu me afogo na água
quente. de repente eu acordo com um movimento brusco. eu
tô vivo! eu tô vivo… uma única gota de água sai do meu
olho e chega até a minha boca. a lágrima é salgada. que
medo! água
Agora eu não quero mais dormir, mas eu tô tão cansado…
crio coragem e fecho os olhos. no espaço entre o sono e a
vigília, eu tenho uma catarse. me vêm uma ideia. eu sou um
corpo feito de água. eu tô vivo, e eu sou água.
O sono é uma ponte, sonhar é atravessar, e do outro lado
da minha travessia eu encontrei uma água viva.

O nosso desafio é: produzir um conjunto de fábulas
sobre a humanidade no século XXI a partir das histórias
dos rios paulistanos, e tudo isso através de um podcast.
Para explicar um pouco melhor, fábulas são narrativas
curtas de caráter infantil que buscam trazer um
ensinamento. E podcasts são programas parecidos com
rádio, mas podem ser escutados a qualquer momento e
quantas vezes quiser!

Planejamento do Evento

Neste dia, realizamos uma apresentação do grupo e
da disciplina e uma sensibilização, com consciência
corporal conduzida pela Giulia e uma narração em
áudio, de uma história escrita pela Laura, pelo João
(anexos 1 e 2). Em seguida, dividimos todes es
convidades em 5 breakout rooms, nos quais fizemos
as perguntas:
Porque a humanidade normalizou a convivência
com os rios poluídos e degradados na cidade de
São Paulo?
O que os rios de São Paulo contariam sobre a
humanidade em nossa sociedade?
Como uma fábula pode mobilizar adultos?

Depois, na sala com todes juntes, compartilhamos o
que foi discutido em cada breakout. Finalmente,
contamos qual é o nosso desafio, a partir de uma
fábula (anexo 3), adaptada de Esopo pela Giulia, e
qual é o nosso nome, a partir de uma narrativa
elaborada pelo João (anexo 4).

Começamos e terminamos o evento com música,
como nas aulas da disciplina. A música de “chegada”
escolhida foi “Alguém me avisou”, na versão de Maria
Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Esta música
foi colocada em uma de nossas reuniões para o
planejamento do evento e animou todes. Além disso,
tem um significado bonito e leve, e nos pareceu uma
ótima ferramenta para dar as boas-vindas. No final,
uma vez que o desafio e nosso nome já estavam
explicados, escolhemos encerrar com “Iarinhas” de
Luiza Lian, que fala sobre os rios que viraram nome de
rua, e sobre as “iarinhas” - divindades que são
crianças - que circundam as águas. Ela traduz muito
bem uma parte do nosso desafio, então foi a canção
escolhida para agradecermos e nos despedirmos.

Insumos
Insumos
Nesse tópico, iremos apresentar as discussões, relatos
e partilhas que aconteceram nos Breakouts durante o
Kick-Off. Ao todo foram 5, boa leitura!

Insumos
Insumos
Breakout Room 1
O que os rios de São Paulo contariam sobre a
humanidade em nossa sociedade?

Diz mais a respeito do país em si, é curioso, pois temos tanto
em São Paulo como nas outras regiões bacias hidrográficas
subterrâneas em abundância literalmente. O que acontece é
que perdemos oportunidades, poderíamos ter qualidade de
vida. Os rios são reflexo do ser humano, que fica
complicando demais um assunto que precisa ser abordado
com muito cuidado.
Uma aluna mencionou que teve aulas de história em que
aprendemos sobre como a civilização egípcia dependia do rio
Nilo e não negligenciava a importância dos rios. Ou seja,
significa que há uma falta de humanidade. E também, a
poluição começa no entorno da cidade.

Além disso, foi mencionado sobre como os investimentos
foram crescendo para captar água de outras regiões, uma vez
que as águas poluídas de nossos rios já não podem mais
alimentar toda a população - estima-se, de acordo com um
dos convidados não-especialista, que a SABESP pega água à
80 KM de São Paulo, o que gera um alto gasto financeiro.
Também lembraram como as indústrias e suas
produções/dejetos, mais do que o lixo das residências, são
um dos principais e maiores poluentes dos rios. Por não
termos fiscalizado esses setores em prol do crescimento da
cidade como conhecemos hoje, estamos arcando com as
consequências observadas em nossos rios.
Ademais, uma estudante de Arquitetura na FAUUSP presente
nessa breakout, contou que acredita que, o que os rios de São
Paulo diriam sobre a humanidade em nossa sociedade, é
algo que está muito desconexo da natureza e do meio
ambiente. É algo completamente desintegrado, e isso diz
muito como essa ideia de desenvolvimento e progresso
enxerga a natureza como algo retrógrado. Outra estudante,
mas dessa vez de Direito na PUC, concordou, mencionando
como há muito tempo, quando as mudanças começaram "em
busca do progresso", nós não pensamos qual seria o impacto
no longo prazo.

Também falaram sobre um sentimento de "ser engolido"
pelos interesses, pelos planos individuais e modernizadores, e
isso aflorou, sobretudo, com a dinâmica inicial. Com isso,
outro convidado acrescentou: "o progresso é um vício, e a
gente só vai progredindo, até que chegamos em um estágio
de humanidade em que não pensamos mais sobre o que
estamos fazendo [...]. Os jovens de hoje tem que pensar no
progresso, mas também em seu custo, e se não estamos
progredindo somente pelo vício".
Também, surgiram lembranças de um pai contando histórias
sobre a Avenida Sumaré e Pacaembu e lembrando dos
córregos que passavam embaixo dessas avenidas, que
desapareceram.
Outro ponto comentado foi o fato da pandemia ter feito com
que muitas pessoas fugissem da cidade e procurassem por
parques, rios, lagos e o mar - uma maior proximidade à
natureza e uma qualidade de vida maior; pontos que não
vemos com facilidade em São Paulo. Procurando um refúgio
da cidade grande. Também, quem ficar na cidade será
responsável por revitalizar e trazer a vida de volta para esse
ambiente, valorizando o meio ambiente. Quem sabe
poderíamos utilizar a pandemia como oportunidade para
revitalizar a cidade e recuperar nossos rios e a natureza como
um todo.

Por fim, fora comentado há quanto tempo estamos parados
na mesma pergunta de "Como iremos revitalizar os rios de
São Paulo?" e ainda não tivemos melhorias suficientes para
chegarmos em uma solução. Temos dinheiro e tecnologia,
mas falta priorização pública para colocar essa pauta em
prática. O sentimento que fica nos convidados é de que
estamos andando de lado e visivelmente para trás.

Breakout Room 2
O que os rios de São Paulo contariam sobre a
humanidade em nossa sociedade?

Diante da provocação, a primeira resposta foi: “Eu lembrei
de um episódio na faculdade; fiz engenharia ambiental no
SENAC e em algum momento tivemos que fazer análise de
águas para aprender a comparar sua qualidade; pegamos
amostras de vários lugares e colhemos a água no córrego
que era super sujo; não enquadrava nem no pior nível do
CONAMA; depois passaram asfalto e fizeram uma avenida
linda, porque não tinha outra alternativa; os engenheiros
ambientais estão aprendendo na faculdade que quando a
qualidade do rio é ruim a melhor alternativa é encanar; isso
me marcou muito porque quais são as outras alternativas?;
diz sobre a nossa humanidade que a gente é muito
imediatista, pois as outras alternativas levariam anos; como
engenheiros aprendemos a ser práticos, não buscar pela
complexidade”.

A próxima fala relatou: “Sou do 8º semestre de
administração de empresas da FGV; quando falam rios de
SP eu penso nos rios Pinheiros e Tietê; me vem uma
imagem de ser um local sujo, com esgoto e muito lixo; a
minha história vem de quando eu era pequeno, pois eu
frequento o Clube Pinheiros em SP e descobri que o rio
antigamente passava por dentro do clube, além de muitos
outros lugares; eu não sabia que ele tinha sido retificado;
descobri que os atletas praticavam natação, remo e vários
outros esportes nele; cresci com a sensação do que
aconteceu para os rios irem disso para o que temos hoje?;
conta sobre como a nossa sociedade faltou com
planejamento ambiental e teve uma visão de curto prazo,
sem preservar o ambiente aquático dos rios; muitos
prefeitos prometem projetos de limpar o rio, mas nunca
ocorre”.
Em seguida, foi afirmado: “Sou bióloga e docente da USP e
para mim os rios revelam muito sobre a relação homem vs.
natureza; desse homem que se vê como centro do universo
e, portanto, como dono e possuidor, não como morador;
essa forma de super explorar em benefício próprio revela
esse lado do homem valorizando os recursos naturais por
seu valor utilitário; usa demais, estraga e depois tenta
consertar, mas não faz um serviço bem feito; isso explica
tudo o que nós estamos vivendo”.

Após, outro convidado complementou: “Eu sou da primeira
geração que perdeu essa convivência com os rios; foi muito
rápido esse crescimento de SP; me traz um vazio porque eu
não tenho histórias minhas com os rios; me remeteu que os
rios são um espelho do homem e da humanidade; se
pegarmos uma análise da água que a outra convidada
disse a gente descobre muito mais sobre a gente do que do
rio; revelam o pior de nós; a podridão de dentro do ser
humano”.
Posteriormente foi dito: “Eu só lembro que quando eu tinha
que vir aqui em SP falavam que certo lugar é perto daquele
rio sujo; pela minha cabeça sempre passa que aquilo não é
um rio, mas um esgoto, um lugar para o ser humano jogar
todos os restos dele”.
Depois, foi questionado, "quando será que nós
normalizamos essa situação dos rios?". Acerca disso, foi
revelado por um convidado que: “Para mim durante a vida
toda foi algo normal; cresci na cidade de SP e quando eu
nasci os rios já eram sujos e nunca nada aconteceu para
mudar isso; para mim isso sempre foi a norma e isso é
muito triste; mas nunca ninguém me disse porque ninguém
limpa”.

Outra convidada complementou que: “Nasci aqui e o
normal para mim sempre foi ser sujo; o questionamento de
por que ele não é limpo veio muito depois; um dia um
amigo me disse - que bom que colocaram árvores na
marginal do rio - eu disse, que bom porque dá aquela
escondida; uma coisa que me veio na cabeça foi que os
valores que me deram muito acima do CONAMA é um jeito
de medir, mas há o valor subjetivo, dos valores das pessoas
que estão usando ele; daí acaba sendo normal usar desse
jeito utilitário”.
Afirmaram também que: “É só a gente visitar outros lugares
e ver que rio pode ser outra coisa; a gente nessa sociedade
de consumo normaliza os rios desse jeito sujo”. Outra
salientou: “Quando eu nasci já não se nadava nos rios
porque eles já eram sujos, mas meus pais nadavam e
pescavam no rio; minha sogra nasceu em SP e tem fotos na
margem do rio com a família fazendo uso do rio durante a
juventude dela; não parece uma realidade, mas era o rio
Pinheiros; há duas ou três gerações atrás foi o ponto de
virada; nasci em 1971 e já não era indicado entrar no rio;
reflete esse processo de 100/200 anos atrás de exploração
desenfreada; o valor intrínseco, porque é ético, moral e é o
certo não é o seguido; agora as futuras gerações devem
reverter esse processo.”

Ademais, foi dito: “Eu penso o quanto essa distância das
águas reverberam na nossa falta de consciência ambiental,
enquanto ser parte de um ecossistema. Não dá para
mensurar o quanto a falta de um rio, principalmente na
época da infância, pode causar em nossas vidas. Enquanto
vamos nos afastando da nossa essência, do sistema que
sustenta a gente nesse”.
Por fim: “Fiz um projeto que estudava enchentes e
enxurradas com alunos da 8º série; eles ficaram achando
que a água era sempre algo ruim, que a chuva causou
alagamento e morte. A gente olha para uma enchente e
culpa o rio, mas esquecemos que fazemos parte de uma
sociedade e que essa catástrofe natural foi causa humana;
são sintomas de problemas da sociedade e não causas;
deveríamos dizer nós somos esse rio que está aí desse
jeito”.

Breakout Room 3
Porque a humanidade normalizou a convivência
com os rios poluídos e degradados na cidade de
São Paulo?

A primeira convidada a responder começou comentando
que a pergunta é muito forte porque, de fato, existe essa
normalização, e continuou: “isso tem uma essência na
fragmentação, no distanciamento da humanidade com a
natureza. A consolidação da vida privada nas cidades nos
afastou muito, toda a lógica do capital tem uma dimensão
forte nessa normalização e, por fim, para mim, a natureza
envolve uma magia e um desconhecido. Conforme a gente
vai se afastando, esse desconhecido vai aumentando e sinto
que existe um medo de enfrentar a coisa. Se formos
considerar os rios como estão agora… f*, vou ter que
desenterrar rios, ter que pensar outra lógica de política
urbana, então tem também uma negação. A natureza ficou
tão desconhecida na lógica fragmentada em que vivemos
que, agora, encarar isso é tão grande e absurdo que a
sociedade só reforça a normalização. A gente normaliza o
que acontece exatamente para não ter que lidar com
aquilo”.

O segundo convidado a falar respondeu: “a normalização
aconteceu porque acostumamos. Assim como com outras
situações na sociedade, vamos acostumando e então
acreditamos que é normal. Assim perdemos a vontade de
batalhar para mudar. Acredito que é culpa nossa também,
não é só o governo, todos somos culpados por essa
convivência com os rios poluídos e precisamos atuar mais, o
que é difícil, pois nossa sociedade não está engajada, ainda
mais na situação atual em que ela está, fragmentada. Têm
boas ações mas elas são dispersas. É um pouco triste. Tem
como mudar, mas é preciso o engajamento de todos”.
Em seguida, o próximo participante acrescentou: “acho que
todo mundo já perguntou para os pais, passando pelos rios,
por exemplo, o Anhangabaú: ‘aqui tem um rio?’ e os pais:
‘tem sim’, mas aí a atenção do pai já volta para o trânsito.
Então eu acredito que a mobilidade e o costume dos
paulistanos no trânsito e no dia a dia faz com que nem se
lembrem que ali está passando um rio, que está soterrado.
Eu acredito que se a mobilidade não fosse só pelos carros e
pelas margens, talvez o costume fosse diferente. Por
exemplo, se as pessoas se locomovessem mais por metrô,
talvez lembrassem mais dos rios. E se não tivesse tantos
carros, pensariam em desaterrá-los”.

A próxima convidada, bióloga, trouxe mais uma
perspectiva: “a normalização tem uma herança histórica, a
poluição não é de agora, não foi da noite para o dia que
aconteceu e do nada ficou poluído e tanto faz. Não é tanto
faz. Nós que estudamos, ficamos bem incomodados com
isso e discutimos bastante sobre. É importante a gente
pensar também que poluição, de um ponto de vista jurídico,
não é qualquer impacto. Tem que ter um certo nível de
impacto para ser considerado poluição então, de
pouquinho em pouquinho, com cada empresa lançando um
pouquinho de lixo, no final, vira muito lixo. Existem políticas
que não são reforçadas e existe um interesse em não
reforçá-las, porque você quer ter crescimento econômico.
Esses interesses, muitas vezes, fazem com que a gente não
consiga levar projetos de conservação e recuperação
ambiental adiante”.
O próximo convidado a falar complementou: “sinto que a
distância que temos dos rios gera a falta de sensibilização
porque o rio sempre esteve no caminho para os lugares,
mas nunca foi o destino. E sempre isolado, com aquele
cheiro ruim. A falta de sensibilização vem com a falta de
contato. O rio virou a rodovia basicamente. Levantando
outro ponto, um caso bem famoso é o da cidade de
Vancouver no Canadá. Eles tinham rios como os nossos,
vários alagamentos, e teve um plano de urbanização,
despoluição e de desaterrar os córregos e hoje a cidade é
um modelo de urbanismo verde. Então dá para mudar o
cenário, este é o ponto legal”. Ele também relatou que fez
um curso sobre o caso de Vancouver e nos passou o link:
https://bityli.com/5pxt9h

A próxima fala veio no sentido de reforçar o papel da lógica do
capital na situação dos rios e na normalização: “qual é a
utilidade dos rios? Acredito que foi esse o questionamento que
foi feito quando nossos antepassados se estabeleceram em São
Paulo. Qual a utilidade da natureza e dos rios que São Paulo
tinha? A natureza traz incerteza e subjetividade, e os rios com
suas curvas não são úteis para uma cidade em expansão
industrial. Então o rio vira um empecilho. Não tem como um rio
cruzar a Nove de Julho ou a Faria Lima, então encana, concreta
a margem. Só agora estamos entrando na discussão, mas
também pela lógica capitalista. Qual a utilidade do rio hoje? É
o rio ter ciclovias nas margens ou virar um meio de transporte.
Não é porque o rio é o rio, é porque ele é útil. Então a gente
não está numa discussão de vida, a gente está discutindo que é
melhor salvar os rios porque eles podem impactar a cidade
economicamente. Normalizamos uma lógica não natural para
uma coisa natural, que é o rio. Tratamos o rio como um passivo
por muito tempo e agora estamos vendo ele como um ativo
ainda numa visão financeira e totalmente capitalista”.

Outro ponto trazido para a conversa foi a relação de poder que
os seres humanos estabelecem com a natureza. De buscar
controlar tudo com que tem contato. E uma das consequências
disso é a situação dos rios: “o ser humano se acha um ser
extremamente poderoso e que pode fazer tudo o que quiser”.
Por fim, outra convidada trouxe um relato sobre sua vivência
durante um intercâmbio na Nova Zelândia. Em uma das aulas
da matéria de filosofia e ética do povo Maori, ela soube que as
pessoas dessa cultura se apresentam falando sobre as
características naturais da terra de onde vem, portanto, dos rios
inclusive, pois isso diz sobre quem a pessoa é. E ela teve que se
apresentar para os colegas dessa forma. Como ela contou:
“quando eu fui tentar explicar sobre os rios de São Paulo, fiquei
com lágrimas nos olhos de, pela primeira vez, constatar
verbalmente o que se tornaram os nossos rios”. Ela terminou
dizendo que, se deparar com algo tão absurdo como essa
degradação toda leva à normalização, como uma questão de
sobrevivência.
Após não ter mais nenhuma indagação sobre o primeiro
questionamento feito por parte dos convidados, decidimos
introduzir uma segunda pergunta ao grupo:

Como uma fábula pode mobilizar adultos?

Como houve um longo período de silêncio, além de
optarmos por explicar, resumidamente, o intuito da
pergunta, afirmando que faria sentido para o nosso projeto
referência, que mais tarde seria destacado, também
mencionamos o conceito de uma fábula: “fábulas são
aquelas histórias, que geralmente são associadas a
crianças, como por exemplo a Lebre e a Tartaruga, a
Cigarra e a Formiga….são histórias que tem uma moral”
A primeira convidada a falar destacou que não saberia
falar especificamente sobre fábulas, porém acredita que
qualquer tipo de história bem contada pode sensibilizar o
ser humano e fazer ele pensar criticamente sobre um
assunto. Além disso, ela destaca que o ponto positivo das
fábulas é que elas dão vida às coisas, como dar voz aos
animais e aos rios, e que isso pode trazer uma perspectiva
diferente para as coisas, pode fazer com que o adulto se
sensibilize e pense: “puts, verdade, nunca tinha pensado
por esse lado!”. Ela conclui dizendo que todo esse processo
pode trazer a pessoa para mais perto do problema e a
sensibilizar, pois, de acordo com a convidada, sem
conhecer o problema, o ser humano faz pouco para tentar
trazer mudanças.

Finalmente, ela compara as fábulas a zoológicos, dizendo
que como nesses ambientes as pessoas estão muito
próximas ao animal, isso pode criar uma sensibilidade de
querer ajudar e proteger a espécie, igual quando a fábula
gera a proximidade já por ela mencionada anteriormente.
Na visão de outro convidado, para conseguirmos impactar
um adulto com as fábulas, poderíamos gerar impacto nos
filhos, sobrinhos ou afilhados, por exemplo. Ele exemplifica
essa lógica através da ideia dos filhos ensinando aos pais a
como separar o lixo em casa. Por fim, ele conclui dizendo
que: “O novo ensinando o velho, pode ser um caminho”.
A terceira pessoa responde à pergunta destacando a força
didática que a fábula tem ao expor realidades complexas:
“Eu acho que a fábula é igual um meme; a verdade
escrachada. Então quando a pessoa pega e fala:
- Não entendi o que você falou.
Você fala:
- Quer que desenhe?
A fábula é praticamente esse desenho. A maneira
de colocar uma ideia, uma lógica da forma mais
didática possível.”

Após esse discurso, a primeira convidada decidiu
complementar sua fala lembrando de um caso sobre a
influência dos filhos sobre os pais na questão ambiental. Ela
destaca que no livro do Obama, o presidente conta que
diversas leis ambientais para proteção de espécies foram
apenas mobilizadas após o pedido da filha dele para
proteger os tigres. Ela termina a fala dizendo: “Nós nunca
sabemos quem vamos influenciar, pode ser o filho do
próximo presidente”.
Logo em seguida, outro participante aborda a questão dos
desenhos animados, indagando que também se tornaram
produtos para adultos: “Foi-se o tempo que era uma coisa
só para crianças e os desenhos animados, hoje em dia, são
pensados também para mobilizar os adultos. Eu sinto que
tem um lugar aí, que é de encantamento, que é lugar de
conversar com a criança interna, com um lado fantasioso
que o adulto também tem, mas que às vezes esquece que
tem, assim como esquece que faz parte da natureza [….]”.
O convidado conclui reafirmando a questão do
encantamento que a fábula pode trazer e da possibilidade
de mexer com uma razão sensível, que todo o ser humano
tem, mas pode ficar adormecida.

Ainda no sentido de mobilizar o grupo, outra integrante do
FIS destacou que foi super interessante tudo que foi
discutido até o momento, porque sai um pouco das
percepções e palestras das aulas. Mas que uma das falas
que mais entristeceu ela, foi a história de que cada pessoa
tinha que se apresentar através dos rios do seu país. Além
disso, a estudante expôs seu debate interno da seguinte
maneira: “Se a gente mora nessa cidade, será que é a
gente que tá fazendo isso? Por que chegou até esse ponto?
Isso realmente me representa?”. Explicou que todas essas
perguntas ficaram surgindo na mente depois da fala.
Logo após os questionamentos levantados na última fala,
um convidado destaca que achou interessante a
provocação, porque muitas vezes o ser humano aponta
para fora o problema como se fossemos espectadores, mas
ele relembra que todos nós compomos essa sociedade de
certa maneira e sustentamos a permanência dos rios desse
jeito: “Tem um lance que parece que é um problema muito
maior, mas, ao mesmo tempo é um problema que se faz
pela soma das ações e relações de todo mundo”.
Por fim, uma das mediadoras finaliza o processo
agradecendo e dizendo que o FIS vai coletar todos esses
insumos discutidos na sala para responder ao desafio da
melhor forma possível e que iríamos voltar para a sala
principal, em alguns instantes, para discutir um pouco mais
e finalizar o Kick Off.

Breakout Room 4
Porque a humanidade normalizou a convivência com
os rios poluídos e degradados na cidade de São Paulo?

A primeira convidada a responder, a escritora Claudine,
disse que em sua opinião "as normatizações acontecem
devido à preguiça para pensar, preguiça para mudar,
costume com o que é mais fácil e exige menor esforço. As
mudanças exigem esforço, e a nossa sociedade é uma
sociedade que não quer se esforçar para mudar. E jogamos a
culpa em quem iniciou esse processo. E porque não fazemos
nada para mudar? Por preguiça”.
Em seguida, outra convidada concordou com a opinião,
complementando: "acho que virou uma zona de conforto
para todo mundo, porque é um processo muito burocrático e
de longo prazo, então acho que tem um pouco de preguiça
de colocar em prática, e também vai muito dinheiro, muito
investimento, então seria uma coisa que valeria muito o
tempo da pessoa que for colocar a mão na massa”.

Luisa, em seguida, ingressou na discussão: "a minha impressão
é a de que a nossa geração tem muitas coisas nas costas, muita
coisa para resolver não só ambientais, sociais, políticos,
econômicos, então é muito difícil a priorização desses
problemas, eu acho que acaba tendo um desespero constante
para pensar ‘como mudar? Como começo?’ então acaba
sendo muito difícil começar as coisas, de realmente parar e
falar ‘então, vou priorizar esse problema, e colocar a solução
em prática’, e também acho que acaba tendo isso mesmo, a
banalização desses problemas, em que a gente cresceu ouvindo
falar desde que a gente é criança. Na escola falavam dos rios
poluídos, do rio Tietê... Então desde a escola a gente tem
contato com esse problema, mas estamos acostumados a só
ouvir e não fazer alguma coisa. Isso gera um sentimento de
impotência”.
Em seguida, Adriano se apresentou e apresentou suas ideias
"acho que a população perdeu contato com os rios porque a
gente vê a natureza como algo que tem que estar apartada da
cidade. É o que a gente faz: a natureza tem de ficar em
segundo plano. E as pessoas perderam o contato com a
natureza, hoje as pessoas não estão percebendo o quanto a
falta da natureza estão as deixando doentes.
O índice que mais aumenta são os de ansiedade, depressão,
problema de coluna e obesidade. Então a falta da percepção
do tempo, porque normalmente as pessoas que estão vivendo
em dentro escritório, e não conseguem nem olhar o céu, as
pessoas perderam esse contato.

Eu trabalho em uma aldeia indígena, e quando eu vou lá eu
percebo que as folhas estão caindo. E por que elas estão
caindo? Porque a árvore precisa morrer um pouco para
renascer.. É a primavera. E a primavera é esse tempo que a
gente tem pra renascer. A maioria das cidades colocam a
natureza para fora, com poucas áreas verdes, a gente não
pode chegar perto do rio, porque pode ser contaminado, e o
mau cheiro espanta a gente. Eu vejo uma cidade do futuro
recuperando o rio, resgatando esses recursos naturais que estão
aqui, inclusive porque um dia vamos precisar dessa água, não
vai adiantar ficar trazendo água da Cantareira, então temos
que usar a água daqui, dos mais de 300 rios que a gente tem
aqui na capital”.
O convidado seguinte, Cauê, também contribuiu,
acrescentando novas perspectivas para a discussão: "eu sinto
que em primeiro lugar existe uma ausência de parâmetro para
quem mora em SP desde que nasceu. Eu, pelo menos, nasci e
os rios daqui já estavam todos mortos, então eu nunca vivi em
São Paulo com natureza exuberante, com os rios nos trajetos
naturais, com água limpa, então pra muitas pessoas eu acredito
que essa falta de parâmetro seja entendido como algo natural.
"Como posso exigir algo que eu não conheço?"

Acho que isso é uma transferência de responsabilidade muito
inerente à nossa sociedade, então esperar sempre que as outras
pessoas resolvam o problema, lutar por meio do voto e só isso,
e quem está em cima faz, quem está embaixo não. É quase
uma desculpa para continuarem os padrões como estão. E essa
desconexão com a natureza, que se reflete em todos os
aspectos da vida, que o Adriano falou. E também falta de
conhecimento acerca do todo e da natureza enquanto ser
integrado importante na nossa vida, o como todos esses
aspectos de sustentabilidade estão ligados entre si”.
Fernanda Carreira, integrante da equipe FIS, após esta fala
disse em seguida que "gostaria de somar, estou contemplada
com as falas que vieram antes de mim", e completou: "a gente
foi se desconectando de forma tão abrupta e nós fomos
gerando problemas complexos, e agora pra resolver é muito
mais difícil. E isso gera uma inação. Alguém falou que nasceu e
os rios já estavam todos mortos. E eu faço o que? Qual é a
minha ação para mudar alguma coisa? Então eu queria
acrescentar que falta uma educação cidadã, com nós todos
como responsáveis, e que explique o que nós todos devemos
fazer a respeito. Não é só responsabilizar, porque você joga
assim 'a sociedade tem que resolver', bom, mas quem é a
sociedade? Não tem nome, né? Tem nome, CPF, somos todos
nós aqui. Então falta uma educação para cidadania, que faça
todos entenderem que somos parte disso aqui. Que não
geramos o problema, mas que nós sustentamos o problema de
várias formas”.

O membro do FIS, Victor, prosseguiu com esse ponto: "falta
questionamento, concordando com o que o Cauê falou, as
pessoas em São Paulo não tem muito parâmetro que embaixo
tem 300 rios passando. Então quando as pessoas ficam presas
no engarrafamento elas questionam ‘por que não tem espaço
pro meu automóvel passar’. Então acho que a falta de
questionamento coletivo "do porque que não tem espaço para o
rio passar?" Parece mesmo um ciclo em que as coisas estão
assim, e que tendem a continuar porque as pessoas não sabem
que poderia ser diferente”.
Mariana, da equipe do FIS foi a próxima a falar: "Durante
muito tempo eu morei em cima de um rio, não tinha nenhuma
placa na rua, então essa falta de conhecimento, de
questionamento, então realmente poderia ter um rio passando
ali. Às vezes essa relação fica distante, só quando a gente passa
próximo à marginal, e pensar se ele está mais ou menos fedido,
se ele transborda porque choveu muito ou por outras situações,
então acho que tem sido bastante interessante a reflexão de
vocês”.
Adriano, após esse momento, fez uma segunda fala: "esse mau
cheiro do rio, é da gente, porque a gente que causou isso com
o rio. Então é mudar essa concepção de fazer a cidade pro
carro, e sim fazer uma cidade para as pessoas mesmo.

Faltam as pessoas se organizarem politicamente, educação
ambiental, e a própria cidadania, é as pessoas agirem mais,
saber que tem poder na sociedade para agir, se organizar em
grupos, falar sobre recursos naturais no seu bairro, acho que
falta mais disso nas pessoas, porque cada pessoa é responsável
pelo meio ambiente. A gente está no planeta Terra, e cada um
tem sua responsabilidade. O que falta mesmo é ação. Eu vou
muito em seminários, e não vejo as pessoas agindo. Cada
pessoa tem que agir no seu território, fazendo reuniões para
falar, fazendo mutirões, plantando… Então imagine uma
cidade com mais de 300 rios, e parques lineares entre eles. As
pessoas iam andar mais a pé, andar nas ciclovias.. Isso iria
atrair muita coisa para girar a economia desses locais,
empresas e outras coisas.
Eu acredito que a recuperação do meio ambiente também traz
recursos para as pessoas que estão cuidando. Essas pessoas
têm que ser remuneradas, deve haver um trabalho de
capacitação, por exemplo, na periferia, para estar cuidando
desses recursos naturais. Tinha que ter uma parceria públicoprivada, porque sozinho não dá. A gente tem que unir os
pontos. Trabalhar território por território, começando nesses
pequenos rios, até chegar nesses grandes rios como Tietê e
Pinheiros.

Luisa, outra convidada, apresentou suas impressões: "quando a
gente toca nesses assuntos, novamente minha primeira reação
é de espanto ou inconformismo. Acho que a gente tem que se
questionar, porque até hoje eu não fiz nada a respeito, sendo
que também sinto isso. Mas o segundo pensamento é buscar
fazer alguma coisa, mas você não sabe direito como vai atrás
disso, e 10 minutos depois você começa a se distrair, porque
você tem milhões de coisas para fazer, e isso cai no
esquecimento. Isso cai no inconsciente coletivo, e todo mundo
acaba seguindo a vida. Então tem muitas coisas envolvidas,
problemas sociais, ambientais, todos os problemas que a gente
enfrenta sempre.
Uma coisa que ouvi um dia sobre essas questões sociais, de um
dono de uma ONG, que muitas vezes a gente até entra em
contato com algum desses problemas, passa a fazer alguma
ação, mas que a gente sempre vai ter um problema que a
gente vai se identificar e fazer algo a respeito. Se eu pudesse
fazer tudo, eu faria, mas também tem toda a questão de que a
gente tem que priorizar nossa vida acadêmica, familiar, as
questões sociais. Tem muita coisa para pensar, e fazer. Eu sei
onde quero chegar, mas não sei o que fazer. Muitos
pensamentos passam na cabeça. Gera um sentimento de
impotência, qualquer coisinha que a gente faz pode não ser
nada, mas pode ser o início de uma grande ação”.

Marina S., fiser responsável pela condução do Breakout Room,
então partiu para uma segunda pergunta para o grupo:
Como uma fábula pode mobilizar adulto, visando
essa questão dos rios e o que foi comentado agora?

Claudine foi a primeira a respondê-la: "as fábulas não foram
criadas para comunicar com crianças, mas sim com o ser
humano. Então o importante é criar um conto que consiga
comunicar, que consiga tocar no coração de outro ser humano.
A fábula que vocês fizeram conseguiu isso. Uma aluna me
enviou um conto para que eu analisasse, e eu disse que ela
escreve de forma muito rígida, e não conseguiu transmitir
sentimentos. A história que vocês fizeram conseguiu conectar
comigo, com a criança que existe em mim. Eu consegui sentir a
dor do rio, foi real para mim, e isso é o poder da fábula. É
quando a dor do outro se faz presente em mim".
Fernanda Carreira, neste momento, contou como se sentiu da
mesma forma, quando ouviu a fábula com a filha. "Minha filha
me disse 'essa história é muito triste mamãe'”.
O que Claudine completou, dando sentido e encerrando o ciclo
de discussões, articulando resumidamente as diferentes falas:
"As emoções nos movimentos, elas nos tiram do nosso lugar de
conforto, e o objetivo da fábula é esse: é nos fazer
movimentar”.

Breakout Room 5
Porque a humanidade normalizou a convivência com
os rios poluídos e degradados na cidade de São Paulo?

A discussão começou com a reflexão de que há muito
tempo tínhamos a ideia de que precisávamos sufocar a
natureza para um progresso, principalmente São Paulo,
que foi planejada para carros. Todas as mudanças foram
pensadas para o desenvolvimento, mas agora estamos
percebendo que foi uma ideia errada. Essa normalização
foi desenvolvida pela ideia de que é impossível conciliar a
cidade com a natureza.
Na verdade, tivemos uma evolução desenfreada, sem
planejamento e sem propósito de manter a natureza. Por
isso, todo mundo nasce com a ideia de que rio é sujo e
nada vai mudá-lo. Entretanto, quando paramos para
analisar o rio Tietê, por exemplo, ele é limpo em outros
lugares. Dessa forma, entendemos que, na verdade,
muitas pessoas não têm consciência ambiental, permitindo
que a poluição aumente ainda mais.

Outro ponto levantado é que as pessoas não sabem a história
da cidade, só sabem o que acontece no agora. Isso traz uma
desumanização da cidade, de que ela é assim e foi planejada
para ser assim. A atitude atual de construir uma ciclovia na
marginal aproxima a população do rio, o que pode
desenvolver mais interesse pela natureza, por trazerem
benefícios para as pessoas. Isso evidencia a ideia de que uma
proximidade com os rios pode ser positiva. Em contrapartida, o
Tietê é visto todos os dias por milhões de pessoas.
Os rios a céu aberto são vistos e ignorados, então os
retificados, caso viessem à tona, seriam ignorados também. A
degradação ambiental foi justificável para que o crescimento
da cidade fosse possível, e isso conformou as pessoas. Por que
limpariam o rio? Vai proporcionar algo financeiro? Uma
pontuação impactante foi: “O crescimento da urbe,
historicamente sem planejamento, sem consciência ecológica,
estimulado pelo capitalismo, pela especulação imobiliária, pela
ganância, normatizou a degradação ambiental, precisamos de
novos normais”.
Completaram apontando que a maioria da população
paulistana não conhece a possibilidade de um rio limpo
convivendo com a população. Talvez deveria ser feito uma
educação sobre os rios e a ideia de que podemos e devemos
viver harmonicamente com eles - entretanto, os lugares com
rios e mares abertos são sujeitos à poluição também, mesmo
sendo do convívio da população.

Isso acontece pela humanização do rio, por isso deveríamos
desumaniza-los: eles não devem fazer parte da nossa cidade,
eles são únicos, são rios e devem viver harmonicamente, não
como a gente.
A retomada das lembranças infantis veio à tona:, os
convidados contam que tinham medo de cair no rio e dos
bichos que possivelmente estariam lá. Quando criança, sempre
questionamos o porquê e queremos solucionar o problema,
mas com o tempo, nos conformamos, nos acostumamos. Por
isso, seria muito positivo uma conscientização e sensibilização
para adultos.
Por fim, foi concluído que o rio pode ser recuperado, mas não
para utilização como antigamente: esporte e lazer. Pois
teremos sempre a lembrança e ideia da sujeira nos rios. Ele é
poluído por nossa culpa, por não termos um tratamento de
esgoto adequado - além das moradias indignas, como
palafitas. A poluição do rio está diretamente ligada com o lixo.
Se tivermos uma gestão de recolhimento de lixo mais
organizada, impactaria a sujeira levada aos rios, por isso
precisamos cobrar os órgãos públicos sobre esse tipo de
processo.

Insumos
Interno
Ao longo do nosso percurso formativo até o momento
presente, colhemos diversos aprendizados, dentre os quais a
importância da construção de uma equipe funcional, que se
comunica e divide tarefas de forma eficiente. A constante
atualização, por meio das reuniões e do grupo do WhatsApp,
foi importante para manter todas a par do andamento e para
incentivar cada um cumprir com a parte do trabalho atribuída
a ela.
Assim, criamos uma dinâmica de estímulo mútuo e de
fiscalização de todos com todos, o que se mostrou
imprescindível para conseguirmos estruturar o evento. Nesse
sentido, o papel da gerente do projeto (PMO) se revelou
também essencial para a coordenação das diferentes áreas e
de suas responsabilidades e demandas, pois ela assumiu uma
visão panorâmica e holística do projeto, possibilitando a
ocorrência de insights que se revelaram valiosos.

Outro aspecto que se fez muito importante e do qual nos
demos conta durante o processo foi o fato de sermos um
grupo com composição bastante diversa no que diz respeito às
habilidades e contribuições que cada um trouxe consigo.
Tiveram pessoas que tomaram as rédeas de partes técnicas
como a edição de áudio e o design, outras que demonstraram
proatividade na organização dos documentos e planilhas,
outras que contribuíram com uma profunda criatividade. O
que notamos é que o grupo se completa, que cada um
complementa e compensa o outro.
Este ponto abriu nossos olhos para o quão valiosa é a
diversidade: pessoas com diferentes histórias de vidas e
perspectivas de mundo, somado a um ótimo trabalho em
equipe e envolvimento permitiu com que executássemos um
kick off que foi, no nosso entendimento, um sucesso. Assim,
nos dispomos a aprender com a diversidade de perfis que
existem.

Para além dos aprendizados que tivemos ao longo do
processo, referentes a funcionalidade do coletivo, cada uma
carrega consigo sua própria experiência subjetiva e individual,
inestimável e impossível de sintetizar neste relatório. O que
cabe dizer é que o evento foi permeado por sensações,
emoções e sentimentos, e que expressamos contentamento em
ter realizado este feito.
É perceptível que o grupo se fortaleceu, as relações se
aprofundaram e os afetos se intensificaram. Aprendemos
muito um com o outro como colegas de trabalho, mas cada
vez mais estamos aprendendo como amigos e como seres
humanos.
Referenciando o patrono da educação Paulo Freire, é preciso
esperançar no agir e o kick off foi nosso momento de partida e
instrumento de esperançar e plantar transformações
começando por nós, Fisers água viva, na relação que temos
com os rios e como podemos impactar positivamente na
sociedade.

Insumos
Externo
Conseguimos sensibilizar as pessoas. Iniciamos com uma
prática de conscientização do momento presente e da nossa
respiração, depois, apuramos a imaginação dos participantes
através de uma história lúdica de um rio que desabafava sobre
seus últimos anos de vida. Instigamos a reflexão sobre o quê os
rios de São Paulo dizem sobre a nossa humanidade e sobre
quando nós, como sociedade e indivíduos, normalizamos um
rio morto.
Vivemos em tamanha desconexão com a natureza dessa
metrópole que moramos, que tivemos participantes que haviam
esquecido do Tietê como um rio. De fato, hoje as suas águas
beiram a concepção de esgoto e seu mau odor já de anos o
desaproxima da ideia de que ele já foi um rio, com muita vida
submersa. Com isso, relembramos aos participantes que São
Paulo é uma cidade ribeirinha, mas que fizemos de tudo para
tirar os rios do alcance dos nossos olhos e acelerar o
“desenvolvimento” da cidade.

Conscientizamos sobre a canalização dos rios, o aterramento
deles e tivemos feedback de participantes que não tinham isso
em mente de forma tão nítida. Sensibilizamos também sobre a
ideia de que um dia o rio já fez parte da vida rotineira dos
moradores de São Paulo, seja como lugar de treino de remo ou
para fazer um piquenique de domingo à beira do rio. Refletimos
como nem é possível mensurar a perda que essa falta de
contato com o rio traz para nossas crianças e até para os
adultos.
Todo esse processo inspirou um dos participantes a transbordar
a frustração de não falarmos sobre a situação dos nossos rios
em um lindo poema, que serve de alerta, pois afinal, “De que
assunto você vai querer falar; Que metáfora vai te encantar; Se
água te faltar.” Não há como negar nosso vínculo por essência,
somos majoritariamente água.

ANEXOS
Anexo 1 - Áudio da Sensibilização
Anexo 2 - Texto da sensibilização
Roteiro para a dinâmica sensorial - Kick Off
[Com uma voz calma e alegre/serelepe - som de rio calmo]
Oi, tudo bom? Meu nome é rio dos peixes e eu sou bem
comprido e sinuoso. Gosto de passear entre a serra e as
cidades, dando voltas e fazendo curvas. Sou calmo, mas
gosto de me esparramar para todos os lados e correr
livremente. Nos meus caminhos, sempre vejo muitos
bichinhos… Vejo capivaras, jaguatiricas, algumas onças,
antas, veados, muriquis, iraras e todos os peixinhos que me
acompanham nas minhas aventuras. Adoro ver o céu azul e
os passarinhos voando no céu. Às vezes também vejo gente.
Gente se banhando em mim, lavando suas roupas e
pegando água para beber e cozinhar. Minha vida sempre foi
muito boa e sempre amei ver as crianças e adultos se
divertindo perto de mim. Até os cachorros gostavam de
mim!!

[tom melancólico] Mas o tempo foi passando e eu fui
mudando… [inserir sons de medo/suspense - tom sério e de
confusão] O homem tirou minhas curvas, disse que elas
atrapalhavam… Eu não entendi… Eu comecei a não ver
tanto os meus amigos passarinhos, e o céu parece que ficou
escuro… Me colocaram embaixo do asfalto… Os meus
amigos bichos, as capivaras, as jaguatiricas, as onças, as
antas, os veados, os muriquis, as iraras foram todos
desaparecendo… Eu perguntava pros peixinhos onde nossos
amigos estavam, mas os peixinhos também começaram a
desaparecer…
[voz de desespero e sons de lixo e sons violentos] Conforme
os peixinhos sumiam, mudaram também meu nome. Hoje
sou o rio X, e parece que tem uma tal de marginal com o
mesmo nome que o meu… Hoje eu só escuto o barulho dos
carros… É perturbador… O ar tá escuro, e me faz sentir
mal… Comecei a me sentir muito sozinho… O homem
começou a jogar seu lixo dentro de mim… [Tom triste, mas
com muita raiva] Hoje sou fedido e ninguém gosta mais de
mim… As crianças e adultos não brincam mais comigo e os
cachorros não chegam nem perto de mim… Os passarinhos
já não bebem mais da minha água e eu escuto gente
falando que tem nojo de mim, que eu sou tóxico…

[Tom de raiva, barulhos violentos, buzinas] Eu tento mostrar
que estou triste, jogo minha água para fora das minhas
margens! Eu não quero margens, eu quero correr livre, quero
minhas curvas de volta! Eu quero meus amigos perto de
mim. Por que eles mataram meus amigos? Eu não quero
machucar os meus amigos e nem os humanos! Não quero
mais ser fedido e ignorado! Quero os peixes de volta! Eu
quero voltar a ser rio! Hoje eu não me reconheço mais, eu
não sou mais o rio dos peixes, eu não sou mais um rio.
Anexo 3 - Fábula sobre o desafio
O homem pediu ao peixe que o guiasse para a água doce,
pois estava com sede. O peixe o guiou por entre as
montanhas até encontrar um lugar inundado, cheio de água.
Lá, o homem convenceu o peixe de que aquela água,
agora, era de sua espécie. Então, eles mudaram os rios de
lugar, os esconderam e aproveitaram de toda a sua vida, até
os considerarem inutilizáveis. O rio pagou, assim, pela
ingenuidade do peixe, que acabara sofrendo as
consequências também.
Por ironia do destino, este mesmo homem que havia
pedido água para o peixe morreu alguns dias depois, de
sede (Adaptação “O cão e a Ovelha”, Fábulas de Esopo.
Coleção Recontar. Ed. Escala, 2004).

Anexo 5 - Reverberação em um convidado
Água-Viva (escrita derivada da experiência de kick-off FIS 23
- FGV/2021) 22/09/2021
Vamos falar sobre água
- E o leitor ansioso pergunta
“Água como metáfora?”
- Pois se acalme!
Água de beber
De tomar banho
E jogar na cara
“Nada de especial”
- Se acalme…
Água
De regar
Se regar
E ter tempo de virar qualquer coisa
“Qualquer coisa é qualquer coisa”
- Qualquer coisa é alguma coisa
“Água é só água”

Sim
Sim
Sim
Coisa simples
Que você usa para lavar o chão
Que você usa para lavar frustração
Serve pra nascer
Pra viver
E vão servir quando você morrer
“O tempo pertence aos vivos
E falar de água é perder”
Pois eu agora só quero falar de água
E o leitor já cansado pergunta
“Te faltou assunto?”
E eu retruco
De que assunto você vai querer falar
Que metáfora vai te encantar
Se água te faltar.
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