Desenvolvimento do entorno da Billings vira objeto de doutorado na
USCS
Tese discute limitadores do desenvolvimento local
(São Caetano do Sul - SP) - Com o objetivo de compreender quais limitadores de desenvolvimento local
existem na área do entorno da Represa Billings, especificamente no município de São Bernardo do Campo,
que se constituem como impeditivos para o desenvolvimento socioambiental dessa população, o professor
da Universidade Federal do Piauí, Flávio Galio Araújo Dutra, desenvolveu sua tese de doutorado em
Administração na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Durante quatro anos Flávio se aprofundou na área de preservação e recuperação de mananciais Billings,
realizando entrevistas com lideranças locais e cruzando informações fornecidas pelo poder público em
relação ao desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento local, desenvolvimento regional, Manancial
Billings e políticas públicas.
Foram realizadas rodadas de conversas investigativas, entrevistas semi diretivas e a coleta de dados em
campo foi iniciada com as visitas feitas aos diferentes bairros e, em quatro delas, foram realizadas rodadas
de conversa com moradores da região, previamente contatados. Nessas conversas foram explorados, a
partir da visão individual de cada participante, os pontos de melhoria pelos quais o local deveria sofrer
mudanças. Flavio explica que “esta etapa foi importante por fornecer, a partir da transcrição das entrevistas,
o material para a análise de conteúdo”.
Quanto ao perfil dos entrevistados, o pesquisador conta que foi definido exclusivamente com pessoas que
possuíssem conhecimento mais aprofundado da realidade local a partir de suas atividades cotidianas e por
transitarem em diferentes territórios, tais como agentes de saúde, assessores parlamentares, presidentes
de associações de bairros ou outras lideranças semelhantes, representantes de sindicatos de categorias com
atuação no território, bombeiros e policiais, líderes religiosos, voluntários com atuação local, dentre outros
com perfil semelhante.
Entre os assuntos abordados nas entrevistas estavam: disponibilidade e qualidade do serviço de saúde;
Agentes Comunitários de Saúde e Alimentação; Saneamento básico; oferta e qualidade da água e do serviço;
impacto na saúde e Mananciais. Sobre moradia falou-se sobre acesso à energia elétrica e características
gerais da edificação. Na temática segurança pessoal foram abordadas ocorrências policiais; percepção da
violência (sensação de segurança) e presença de policiamento e violência familiar. No quesito educação as
conversas incluíam acesso ao Ensino Fundamental e transporte Escolar, além de Creche e berçário. Também
foram discutidos acesso à comunicação e informação (Internet e sinal de celular); Saúde, Bem-Estar, Lazer e
Cultura; Ecossistema e Sustentabilidade; Direitos Pessoais; Inclusão e Tolerância e Acesso à educação
superior ou profissionalizante (Universidade/Faculdade).
Achados – Entre os resultados encontrados na pesquisa, Flávio destaca alguns. “Todos os 17 entrevistados
fizeram manifestações majoritariamente desfavoráveis para as condições da população em ter acesso aos
serviços de saúde, seja pela distância entre os locais de oferta dos serviços e suas residências, seja pela
qualidade dos serviços disponibilizados.” Outra carência observada pelo pesquisador que se mostrou

bastante significativa está relacionada à educação, em especial ao Ensino Médio e acesso ao Ensino Superior.
“A Educação Básica (Ensino Fundamental) foi bem avaliada e, de acordo com os relatos dos participantes,
não foi percebida nesta pesquisa como limitador para o desenvolvimento socioambiental da população.
Quanto ao acesso ao Ensino Superior, verificou-se que esse é dificultado por diferentes fatores e é, portanto,
uma carência social importante. Um dos impeditivos existentes para o jovem acessar o Ensino Superior é a
ausência de vagas em faculdades públicas que permitam a esse jovem (considerando seu perfil
socioeconômico) assegurar uma dessas vagas”, explica o pesquisador.
Flávio conta que o saneamento básico foi outra pauta que se mostrou relevante para a população, apareceu
nos depoimentos acompanhada de fortes evidências da existência de um déficit importante no sentido de
não atender plenamente às demandas relacionadas à saúde pública e as boas práticas ambientais. “Na
ausência do saneamento, as pessoas ficam mais expostas a doenças, bem como de serem potenciais
poluidoras do meio ambiente, pois os esgotos produzidos em suas residências são despejados direta ou
indiretamente na Billings, ou em vias públicas”. O pesquisador ressalta que, além da queixa da pouca
eficiência do poder público em reverter essa situação, foi observada uma clara piora do quadro pelo avanço
das ocupações irregulares que, exatamente por serem construídas à margem da lei, têm seus esgotos
lançados diretamente a “céu aberto”.
O pesquisador do doutorado em Administração da USCS acredita que sua tese contribui para a compreensão
da situação econômica, social e ambiental atual em São Bernardo do Campo, mais especificamente nos
bairros que margeiam a Represa Billings. Sua orientadora, a Profa. Dra. Raquel da Silva Pereira ressalta a
importância da pesquisa de Flavio: “apesar das dificuldades enfrentadas para a coleta de dados iniciada
justamente no mesmo período em que a pandemia do COVID 19 teve início, Flavio conseguiu coletar
documentação relevante e entrevistas que evidenciaram informações extremamente relevantes para a
comunidade local, bem como provocou a aproximação de representantes da comunidade ao realizar rodas
de conversa. Os resultados desta pesquisa são úteis para que gestores públicos possam tomar decisões em
prol do desenvolvimento regional sustentável. Acredito, ainda, que a pesquisa possa ser replicada em outras
localidades”.
O acesso à íntegra da tese de doutorado de Flávio Galio Araújo Dutra pode ser feito no link:
https://uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/arquivo/686.
O Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA da USCS é composto por: Mestrado, Doutorado e
Pós-Doutorado em Administração. Contempla três linhas de pesquisa: Gestão para o Desenvolvimento e
Regionalidade; Gestão Organizacional e Redes Organizacionais e Inovação. Mais informações sobre o
programa, acesse: https://uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/ppga/mestrado-em-administracao.
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