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Resumo
Estudo de caso a respeito da Comunidade Beira Rio em São José dos Campos - SP, que está
instalada no local desde a década de 1960. Por meio de pesquisas bibliográficas e empirismo,
procurou-se conhecer os assuntos pertinentes à percepção ambiental e outros temas
relacionados a meio ambiente. Na pesquisa deu-se a caracterização do município, bem como,
da área de estudo, a fim de conhecer o local e entender a relação do morador com o lugar
onde vive. Buscou-se compreender a formação da comunidade que, em sua maioria, são
todos parentes e perceber quais práticas de preservação podem ser vistam no dia-a-dia da
população, com o objetivo de analisar a percepção dos mesmos. Essa discussão está norteada
por autores que abordam o tema de percepção ambiental, meio ambiente, imagem ambiental,
mapas mentais, entre outros, relacionados à pesquisa. Além da utilização para análise do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2006, fez-se uso de legislação ambiental. No
final deste trabalho constatou-se que na Comunidade Beira Rio a população é de baixa renda
e a maioria não trabalha. Percebeu-se também por meio de questionários e diálogos que os
moradores têm a percepção de que o lixo é o que mais prejudica o local, contudo, não se
preocupam em preservar a área onde habitam. Muitos desses ribeirinhos não possuem a
conscientização de que eles são os principais responsáveis no acúmulo do lixo na margem do
rio e arredores da comunidade.

Palavras-chave: Percepção. Meio-Ambiente. Topofilia. Degradação. Beira Rio
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INTRODUÇÃO
Há algum tempo os assuntos sobre meio ambiente têm sido motivo de discussão
em várias instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas. A preocupação com o
meio onde se vive e como preservar virou assunto nas escolas, empresas e até mesmo
nas conversas de rua com amigos. É possível ver esse tema inclusive nos programas de
TV em vários canais. Porém poucas pessoas têm noção ou algum conhecimento sobre
preservação ou degradação.
É preciso que o ser humano se sinta como mais um dos elementos integrantes do
meio ambiente, só assim os problemas ambientais poderão ser amenizados. Contudo, é
um pouco complexo afirmar ou identificar quem degrada ou não o meio ambiente, já
que, por exemplo, podemos encontrar diversas indústrias automobilísticas pelo mundo
que constroem carros aos milhares contribuindo assim para o aumento do monóxido de
carbono liberado por estes veículos na atmosfera ou o próprio Estado que faz uso do
poder por meio de legislações para proteger determinadas áreas e transformá-la em
Parque Florestal, APA ou APP (Área de Preservação Ambiental - Área de Preservação
Permanente), e mais tarde em alguns casos permitem investimentos por parte do capital
imobiliário nessas áreas e privilegia determinadas empresas com o direito de construir
condomínios luxuosos nesses locais, devastando a mata nativa, causando um grande
impacto sócio-ambiental, pelo simples fato de aumentar as arrecadações de impostos ou
visando o lucro acima de tudo.
Encontramos degradação de todas as formas e em vários locais, como no caso
dos moradores das margens dos rios ou beira de encostas, que constroem suas casas
nesses locais pelo fato da necessidade de possuir um local para morar, sem se preocupar
se está havendo algum tipo de impacto no local em função das mesmas. E ainda não
podemos esquecer das indústrias de celulose que também poluem, e das monoculturas
de eucaliptos e pinus que acabam impactando de alguma forma o solo. Há de se destacar
que algumas empresas de celulose através de parcerias, prestam algum tipo de auxilio
sócio-ambiental no local a serem implantadas essas culturas, porém esse auxílio ocorre
durante o período em que o local da monocultura está sendo utilizado. De certa maneira
não podemos generalizar, já que nem todos agem da mesma forma. Existe a degradação
em função do progresso que pode ser considerada uma degradação mais leve, porque é
feito um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)

15
no local a ser construído determinado tipo de obra para que o impacto seja o mínimo
possível, mas que não deixa de ser degradação. Podemos encontrar em diversas regiões
do País algumas usinas hidrelétricas que são construídas para obtenção de energia, um
bem necessário para a população.
Entretanto, é válido lembrar que, mesmo sendo feito os estudos e relatórios de
impactos ambientais visando o menor impacto na construção desse tipo de
empreendimento, ainda assim após essas análises serem concluídas, existe um grande
impacto não só ambiental como também sócio-cultural, pois as construções de usinas
hidrelétricas acabam causando movimentos migratórios e mudanças culturais, como por
exemplo, a cultura da pesca local com o objetivo de auxílio na alimentação e fonte
renda que acaba se extinguindo.
Haja vista que impactos existem de todas as formas e jeitos, e são causados por
várias pessoas, e às vezes acontecem sem o próprio entendimento da pessoa que está
praticando algum tipo de impacto, sendo que em alguns momentos por falta de
conhecimento e em outras situações na sua percepção o que ela faz não é degradação.
Mas se cada pessoa tem uma forma de percepção, como diagnosticar onde está havendo
uma degradação ou preservação do meio ambiente, já que são olhares diferentes dos
acontecimentos?
O objetivo deste trabalho é apresentar a percepção ambiental por parte da
Comunidade Beira Rio, localizada em São José dos Campos, às margens do Rio Paraíba
do Sul e sua relação com o meio ambiente.
Segundo Tuan (1980, p.6), “duas pessoas não vêem a mesma realidade. Nem
dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do meio ambiente.” Às
margens dos rios é possível perceber se há a degradação e se existe algum tipo de
preservação em função do antropismo, através da existência de matas ciliares e o estado
em que se encontram, e dos pontos de assoreamento do rio. Mas como analisar se
determinado ponto do rio, as margens, estão ou são preservadas?
Através da percepção de moradores ribeirinhos é possível tentar responder esta
questão, já que são eles que estão em contato direto com o rio, usando-o como via de
acesso a outras áreas próximas de sua comunidade e retirando do mesmo uma forma de
sustento através da pesca para alimentação e comercialização. Para fazer esse tipo de
análise é necessário conhecer a percepção ambiental dos ribeirinhos e o tipo de relação
que eles têm com o local, descobrindo o que o local significa pra eles.
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Havendo a necessidade de conhecer a percepção de moradores ribeirinhos a respeito do
seu entendimento do meio ambiente e seus enfrentamentos, iniciou-se um estudo na
Comunidade Beira Rio, que está localizada no bairro Urbanova, na região Centro-Oeste
de São José dos Campos, São Paulo.
Em função dessa pesquisa, objetiva-se caracterizar a comunidade e o seu perfil
socioeconômico, bem como analisar sua percepção com relação ao local onde vive.
Gerar conhecimentos a partir da análise e subsidiar ações futuras.
Neste sentido, este trabalho apresenta a seguinte estrutura: no primeiro capítulo a
partir de autores como Lynch, Tuan, Del Rio, entre outros, são apresentadas algumas
definições relacionadas a meio ambiente e percepção ambiental. O segundo capítulo
apresenta a caracterização do município de São José dos Campos com suas regiões,
dando-se uma ênfase maior à região Oeste, e, em especial, a área onde encontra-se
instalada a Comunidade Beira Rio. No capítulo três são descritas as atividades
desempenhadas ao longo do processo de elaboração da pesquisa. No capítulo quatro são
analisados os dados socioeconômicos referentes aos moradores do Beira Rio. Com
relação à percepção ambiental dos moradores, são apresentados no capítulo cinco, dados
obtidos por meio de questionário. As considerações finais são apresentadas no capítulo
seis.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Amorim Filho (2007), durante a maior parte da história da humanidade,
as relações entre a sociedade e o ambiente natural estiveram marcadas por forte temor,
seja pelo fato da relação entre o homem primitivo e as forças desconhecidas da natureza
ou, muito mais tarde, pela vontade deliberada e vigorosa de desvendar os mistérios
dessa mesma natureza, para poder vencê-las e dominá-la.
Os homens de nosso tempo sabem que se não houver uma boa gestão ambiental,
não somente sua qualidade de vida estará ameaçada (curta escala de tempo), como
também a própria existência humana na Terra estaria comprometida (longa escala de
tempo).
Isto tem despertado o interesse da comunidade cientifica, fato que tem resultado
na elaboração de novas hipoteses sobre esta relação Homem-Natureza. Dentre estas
hipóteses incluindo as aspirações, decisões e ações, individuais e coletivas, que os
homens desenvolvem em relação ao ambiente em que vivem podem ser avaliadas por
meio de uma cuidadosa análise de atitudes, preferências, valores, percepções e imagens
que a mente humana tem a capacidade de elaborar. Segundo Amorim Filho, os estudos
das percepções ambientais dos homens de hoje constituem a última e decisiva fronteira
no processo de uma gestão mais eficiente e harmoniosa do ambiente. (AMORIM
FILHO, 2007)

1.1 O SURGIMENTO, A EXPANSÃO E AS INTENÇÕES DOS ESTUDOS DE
PERCEPÇÃO AMBIENTAL
Embora se possa dizer que a atividade geográfica sempre se baseou nas
percepções ambientais de seus praticantes, o que se observa, a partir do final dos anos
1960, é um verdadeiro resgate e uma nova valorização dessa maneira de explorar os
lugares e paisagens da Terra.
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Muitos geógrafos (e não-geógrafos) começaram a buscar nos estudos de
percepção ambiental uma nova alternativa epistemológica. A maior parte dos trabalhos
desenvolvidos na Geografia e em ciências afins, nos anos 1960 e no início dos anos de
1970, foi direcionada por duas orientações epistemológicas fortes: de um lado, a
qualificação, a racionalização e a sistematização dos neo-positivistas; de outro, o
materialismo e o economismo dos neo-marxistas. Ambas as correntes, em suas
manifestações extremas, conduziam a um excesso de abstração e de teorização.
De acordo com Amorim Filho (2007), o contato com a realidade concreta e com
as representações que dela fazem os homens foi relegada a um plano secundário por
ambas as correntes dominantes. Pelo fato de criticar essas duas correntes e de preconizar
a priorização não mais apenas de um conhecimento pretensamente objetivo e/ou teórico
mas, sim, das percepções, representações, atividades e valores dos homens em geral, os
estudos de percepção ambiental foram incluídos em um grande movimento. Este fato se
deu na década de 1970, e recebeu o nome de Geografia Humanística. Essa Geografia
Humanística tem raízes antigas. Porém, algumas contribuições constituem marcos
fundamentais no desenvolvimento e na consolidação dessa linha de pesquisa ambiental.
A partir do final do século XIX, as seguintes contribuições podem ser relembradas:
os princípios orientadores da chamada “escola francesa tradicional”, com sua
ênfase na importância e na necessidade de contatos prolongados (talvez, até
uma vivência) do geógrafo com os lugares e paisagens que constituíam seu
objeto de pesquisa;
as reflexões de Carl O. Sauer, na Califórnia, sobretudo na década de1920,
sobre “a geografia como estudo da diferenciação de áreas” e sobre as
paisagens, percebidas e vividas pelos homens,como o tema privilegiado da
atividade geográfica;
as idéias de John K. Wright (1947) sobre o fato de que, após ter explorado e
mapeado quase todo o mundo, os pesquisadores deveriam voltar-se para uma
última e fascinante “terra incógnita” que os desafiava: a da “imaginação
geográfica”, para cujo estudo, Wright propõe o nome de Geosofia;
as propostas de William Kirk (1952) sobre o papel crucial desempenhado
pelo estudo das “percepções” e dos “comportamentos”, no conhecimento do
ambiente, inclusive lançando a idéia de uma “geografia comportamental”
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como base da Geografia Histórica; foi Kirk um dos primeiros a chamar a
atenção para a relação existente entre as percepções ambientais e as
tomadas-de-decisões locacionais, desafiando, assim, o predomínio do
positivismo lógico;
o pensamento de Eric Dardel (1952) sobre a permanência e a importância
primordial das experiências vividas e da noção de valor na curiosidade e nas
indagações sobre a terra, apesar do apelo crescente do cientificismo; também
Dardel cria um termo novo para essa intuição geográfica dos homens de
todos os tempos: “geographicité”;
as propostas de David Lowenthal (1961) no sentido da valorização da
experiência vivida e da imaginação na atividade e no pensamento geográfico
e, como conseqüência, sua inclusão em uma nova epistemologia da
Geografia;
o trabalho seminal de Anne Buttimer (1971/1974) sobre a conceituação e os
tipos de valores de maior significado para os homens, além de suas relações
com uma geografia que não poderia mais continuar sob a orientação quase
exclusiva dos paradigmas neo-positivista e neo-marxista;
as tentativas de se trazer para o campo das técnicas cartográficas clássicas e
atuais as representações e imagens que os homens dos lugares, paisagens e
regiões do mundo; a essas representações geográficas do espírito humano,
Gold e White dão, em 1974, o nome de mapas mentais
por último, a mais abrangente e, talvez, a mais estimulante de todas essas
contribuições: a do geógrafo Yi-Fu Tuan graças a cujas publicações, desde o
inicio dos anos 1970 novos conceitos, fundamentais para a compreensão do
ambiente e para as aspirações do homem, em termos de qualidade ambiental,
foram criados e difundidos. Entre eles, citam-se, por exemplo: topofilia,
topofobia, geopiedade, lugares valorizados,etc.(AMORIM FILHO, 2007)
Entre os não-geógrafos, merece ainda ser citado com um dos precursores dos
estudos de percepção ambiental, Kevin Lynch (1960), um profissional ligado aos
problemas dos espaços paisagens urbanas e que se voltou para as imagens da cidade
,abrindo caminho para uma colaboração interdisciplinar cada vez maior nas pesquisas
do ambiente urbano. (AMORIM FILHO, 2007)
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1.2 A PERCEPÇÃO
Lannoy Dorin (1984, p.163 apud NASCIMENTO & NAKASU, 2007), define
percepção como sendo o procedimento pelo qual compreendemos aquilo que é externo a
nós. Para ele,”é um processo pelo qual tomamos consciência imediata dos objetos e
fatos e de suas relações num dado contexto ambiental. Percepção ‘é sempre uma
interpretação pessoal de um evento externo”.

Já Francis Bacon (1991, p.40) afirma que “o entendimento humano tende
naturalmente para as abstrações, imaginando aquilo que flui como constante (...) as
formas são ficções do espírito humano”. Como-se observa, aqui, percepção parece ser
um recorte individual que fazemos de um fenômeno, em um dado contexto. As formas
com que percebemos o mundo estão sempre passando por transformações, pois a
realidade não é imóvel e nem única. “A imagem das coisas desloca-se e desajusta-se
sem cessar” (NIETZSCHE, 2003 p.79). No tocante às diversidades de realidades,
Berger e Luckmann (1987, p.38-39) afirmam que o mundo consiste em múltiplas
realidades, mas entre as múltiplas realidades uma se apresenta como excelência , a
realidade da vida cotidiana que está ordenada em volta do “aqui” do nosso corpo e do
“agora” do nosso presente. É provável que esta realidade vivenciada seja a que
percebemos e interpretamos. Logo, nela atuamos. Merleau-Ponty (1999, p.6) diz o
seguinte: “a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma
tomada de posição deliberativa; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e
ela é pressuposta por eles”. Nota-se que percepção, aqui, não é sinônimo de
conhecimento da realidade, mas é a base para a ação; ela não é atitude, contudo está
inserida no ato. Para esse autor, percepção está mais relacionada ao mundo sentido e
vivido e não ao juízo ou à razão. E o corpo é o sujeito da mesma, visto que ele nos
permite manter contato com o mundo. Logo, “(...) percebemos com o corpo, o corpo é
um eu natural e como que sujeito da percepção (...) é justamente o corpo do individuo
que percebe o corpo do outrem” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.278).
Para Fialho (2001), no momento em que ocorrem os estímulos externos, o
cérebro não funciona apenas como um produtor de representações e percepções, mas ele
coordena movimentos elaborados em resposta a estes estímulos. Assim, “a mente não
funciona apenas a partir dos sentidos e nem recebe essas sensações passivamente”,
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pode-se afirmar que os mecanismos cognitivos (motivações, humores, conhecimentos
prévios, necessidades), na mente do sujeito agem de forma ativa na construção da
realidade percebida (RIO, 1996).
A mente organiza e representa a realidade percebida através de esquemas
perceptivos e imagens mentais, com atributos específicos (DEL RIO, 2001), Veja a
figura 1 abaixo:

Fonte: Del Rio (2001)

Entre os cinco sentidos, a visão é o sentido que mais se destaca entre os
mecanismos perceptivos, segundo Gibson (1996, apud DEL RIO, 2001). Apesar

deste

processo perceptivo ocorrer pela síntese de todos os sistemas sensoriais, a visão é a mais
dinâmica forma de captação dos estímulos externos.
A percepção visual, entre os outros sentidos, é também, uma das maneiras pela
qual uma pessoa conhece e constrói a realidade (Cf. TUAN, 1983:9). A percepção é
considerada como parte integrante do processo de conhecimento, e dependendo do
observado, o componente visual (apesar de ocorrer pela síntese de todos os sistemas
sensoriais) torna-se essencial, porque a noção do espaço processa-se a partir da forma
física, que é percebida determinantemente pela visão (PIAGET, 1971, 1978;
LEONTIEV, 1976; OLIVEIRA, 1977, apud KOHLSDORF, 1996).
Há várias maneiras de se ver o mundo e cada imagem e idéia a respeito do
mundo são formulados a partir da experiência pessoal, aprendizado, imaginação e
memória. Todos os tipos de experiências, desde as mais ligadas ao cotidiano do ser
humano, ou as mais distanciadas do mundo diário, compõem o quadro individual da
realidade. “A superfície da Terra é elaborada para cada pessoa pela refração por meio
de lentes culturais e pessoais, de costumes e fantasias” (MACHADO, 1996:97-119,
p.97). Cada um de nós cria e organiza sua realidade, de acordo com a própria percepção
e desejo.
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“A geografia do mundo é unificada somente pela lógica e ótica humanas, pela luz e cor
do artífice, pelo arranjo decorativo e pelas idéias do bom, da verdade e da beleza”'
(LOWENTAL, 1982:141, apud MACHADO, 1996: 97-119, p.98).
As diferenças podem ocorrer entre indivíduos, entre culturas, entre populações, assim
como, entre diferentes épocas. Nos casos onde a fonte de aquisição e de formulação de
idéias é a mesma, pode ocorrer que o percebido resulte em um comportamento
diferenciado, acentuando ou não, aptidões e necessidades humanas (CORLETO, 1998,
p.44).
Vários podem ser os fatores que influenciam a percepção humana e isto pode até
mesmo ocorrer pela maneira como os corpos estão estruturados para receber e elaborar
os estímulos provenientes do meio ambiente. As percepções também refletem as
emoções, necessidades, expectativas e conhecimentos. Maturana (1987:321p, apud
PANCERI, 1997, p.23), também afirma que a percepção não é simplesmente uma
operação de captar/ agarrar a realidade externa, que “isso é constitutivamente
impossível porque os sistemas vivos são sistemas dinâmicos determinados
estruturalmente e tudo o que acontece a cada instante é determinado por sua estrutura”.
Na percepção humana pode ainda haver um outro fator de influência, um
componente alucinatório. Neste caso, ele pode atuar de forma a alterar a percepção de
um indivíduo, não de forma “irracional” (afetivo, mágico), mas por um princípio de
racionalidade. Assim, em situações onde o que seria mais racional ou mais natural de
ocorrer pode, devido ao fator alucinatório, resultar diretamente em uma percepção que
nem sempre pode ser a realidade. Desta forma,
não é somente a intrusão de um componente afetivo ou mágico que nos pode
enganar nas nossas percepções, é também o funcionamento de um
componente aparentemente lógico e racional. Em outras palavras, devemos
desconfiar, da nossa percepção, não somente daquilo que nos parece
absurdo, mas também do que parece evidente, porque é lógico e racional.
(MORIN, 1986, p.25)

Este tipo de influência, causada por alucinação, pode ocorrer a qualquer
indivíduo, principalmente em situações extremas de cansaço, exaustão, tensão ou
emoção.
Para melhor compreender esta situação é preciso compreender que a percepção
não é simplesmente reflexo daquilo que é percebido. Como comentado anteriormente e
reafirmado agora por Morin (1986, p.25), o que ocorre é um complexo processo
perceptivo que envolve uma codificação e tradução de estímulos que vão determinar
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uma representação do que se percebe. Na verdade, o cérebro estrutura e organiza
representações para produzir o real.

“Essa produção é uma tradução, não uma

reprodução ou um reflexo" (MORIN, 1986, p.26). Portanto, a percepção se dá a partir
de estímulos externos, enquanto a alucinação a partir de estímulos cerebrais internos.
"Os únicos meios de se distinguir a percepção da alucinação são meios reflexivos
pessoais que apelam para a coerência lógica, a plausibilidade, a memória, ou o recurso a
referências exteriores” (MORIN, 1986, p.27).
Entre todos esses fatores de influência os valores também têm seu papel. Estes
são formulados a partir de vários fatores subjetivos, ou seja, o modo como cada sujeito
construiu seus valores ao longo de toda a sua experiência de vida. São esses conjuntos
de valores que contribuem na percepção pessoal.
Assim, a percepção é moldada ao se relacionar o que se observa com o
background de cada um, utilizando a cognição para reformular o conceito do que se
percebe. Deste modo, os valores podem sofrer mutação, resultando em uma diferente
percepção. O processo de percepção surge como resultado da análise do que se
observou combinando detalhes percebidos com o aprendizado, chegando a um conceito.
(LURIA, 1991 apud: CORLETO, 1998, p.45).
Pode-se dizer que este conceito é uma maneira de "reconhecimento" do que se
está observando. Neste caso, é importante ressaltar que a percepção pode ser
interrompida por este "reconhecimento", ou seja, não sofrer um processo de análise, e
nem passar por um processo "neutro" de percepção. Pois, ao estar percebendo algo, o
processo é interrompido por um "enquadramento" daquilo em relação a alguma coisa
que já está armazenada no arcabouço mental de quem observa deste modo, "rotular” o
percebido, como algo já conhecido. (CAPRA, 1996, p.14)
Os valores humanos são muito diferenciados, até porque, como comentado
anteriormente, são funções de uma série de variáveis extremamente individuais.
Independentemente do grupo de pessoas, da cultura dessas pessoas ou da época em que
a humanidade se encontra as expectativas, aptidões, necessidades e desejos serão
reflexos da percepção da cada observador em um determinado momento.
Sendo a percepção função de diversos fatores e dependente das captações de
energia que ocorrem através dos sentidos em torno do ser observador, é natural que a
realidade dos fenômenos e circunstâncias que envolvam o mesmo, influencie
automaticamente na sua percepção.
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Entende-se também que a percepção ambiental pode variar entre as pessoas,
entre os grupos sociais, entre os povos, variando também de região para região e, em
cada momento histórico.
Capra (1996) postula que, atualmente, vivemos uma crise de percepção derivada
de uma visão que ignora a inter-relação e a interdependência entre sociedade e natureza.
Dentro de uma perspectiva ecológica, é preciso perceber e reconhecer que a escassez
dos recursos naturais, a degradação ambiental e social são aspectos de um mesmo
problema: a concepção de mundo que separa natureza por um lado e sociedade por
outro.
Ele afirma que:
Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais
somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente.
São problemas sistêmicos. O que significa que estão interligados e são
interdependentes. (...) esses problemas precisam ser vistos, exatamente,
como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma
crise de percepção (CAPRA, 1996, p.23).

Sabemos que a forma com que percebemos o meio em que vivemos influencia as
nossas ações sobre esse meio. Logo, a concepção que se tem desse meio está expressa
em nossas atitudes cotidianas e em nossos sistemas de representação.

1.2.1 Imagem Ambiental
Através de um objeto, o homem representa uma imagem relativa ao ambiente
que o circunda. As evidências das pesquisas realizadas dentro da percepção com relação
às imagens ambientais apresentam estudos de relevância, os quais estão fundamentados
em princípios de estudos psicológicos aplicados à Geografia.
A introdução da imagem na Geografia pode ser considerada como uma possível
aproximação de sua implicação sobre o comportamento dos cidadãos. O termo
“imagem” é oriundo de uma publicação de Mayfield, aproximadamente em 1936.
O conceito de imagem varia muito. Segundo Hudson e Pocock (1978), a imagem
é considerada como: “O somatório da interação sensorial do observador com valores do
sistema, seguidos de uma acomodação e memória, no qual entram forças diretas,
podendo ser de relativa importância e apreendido em um estreito senso perceptivo”.
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1.2.2 A Imagem da Cidade e seus Elementos
A imagem da cidade é muito diversificada e cada percepção é uma
particularidade. A imagem é uma superposição de objetos que se aglomeram de forma
decisiva.
A experiência do conhecimento sobre o espaço contribui para o aprimoramento
da compreensão das imagens ambientais. Em seu trabalho sobre a imagem da cidade,
Lynch (1960) refere-se a cinco elementos que são de importância vital para o
reconhecimento, locomoção e localização dentro da cidade.
Esses cinco elementos foram classificados pelo grau de complexidade, da
seguinte maneira:
1. Caminhos – a cidade é observada através deles e da forma como se
organizam com os elementos ambientais. São as partes mais importantes da
cidade, pois estão sempre relacionados com outros elementos,
principalmente, com aspectos funcionais. A bifurcação dos caminhos causa
um rompimento na percepção;
2. Ruas – São os elementos entre as estruturas lineares. Constituem
referências laterais e não eixos coordenados podendo ser de regiões
fronteiriças. Para muitas pessoas são regiões que inter-relacionam zonas
gerais. Nesse caso, as montanhas servem de orientação;
3. Bairros – São as seções da cidade que possuem dimensões duplas, nas
quais o observador entra em seu meio mentalmente e são passíveis de
reconhecimento. As pessoas classificam a cidade de alguma forma e o bairro
é um elemento essencial;
4. Nós – Os nós são pontos estratégicos das cidades, nos quais o observador
pode ingressar e constituir os focos intensivos do movimento;
5.
Pontos de referência – Trata-se de um objeto físico definido com
bastante sensibilidade. Seu uso implica a seleção de um elemento dentre
muitos. Alguns podem ser vistos de vários pontos, e outros, localmente.
Lynch (1960, p.50)

As categorias acima citadas constituem o envolvimento total do indivíduo com o
ambiente. Alguns estudos fazem correlação de alguns elementos, por exemplo, o nó
como ponto de referência. Na maioria das vezes, as formas necessitam estar aliadas a
algumas funções ou significados através de simbolismos para a imaginabilidade efetiva.
A distância conhecida através da cognição apresenta diferenças, sendo sempre maior
que os objetos e as localidades.
Por outro lado, a apreensão da imagem, do seu conteúdo e a capacidade de
visualização da topografia podem fragmentar a percepção geral para uma específica,
ocorrendo assim, uma “distância temporal”, que é aquela entre o objeto percebido e em
seguida imaginado. Para um bom traçado e conhecimento do centro da cidade, as
qualidades da forma são imprescindíveis no relacionamento das imagens ambientais.
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As qualidades da forma classificadas em sete itens que, segundo Lynch, são
imprescindíveis para a experiência ambiental:
Singularidade – A nitidez dos limites, a clausura como uma praça cercada.
O contraste de superfície, forma, intensidade, complexidade, tamanho, uso,
situação espacial. À medida que os observadores vão se familiarizando com
as estruturas, vão precisando cada vez menos de estruturas complexas e
formadas para diagnosticar seus laudos perceptivos;
Claridade – Também chamada de sensibilidade da forma visível no sentido
geométrico. Demonstra que os observadores reduzem a formas mais simples
os complexos processos perceptivos. Quando um objeto não é visto
simultaneamente na paisagem, pode ser devido a alguma deformação
topológica;
Continuidade – Através de elementos visualizados, essa é uma
característica fundamental para o inter-relacionamento das qualidades que
sugerem uma identidade da paisagem;
Predomínio – O predomínio de uma parte sobre a outra é uma função da
intensidade e do interesse. Essa qualidade permite a redução e a inclusão de
imagens;
Claridade de interfaces – Permitem estruturar imagens a níveis
intermediação de regiões com interfaces diferentes;
Diferenciação de direção – São elementos naturais que tornam planos
dessimétricos, interrompendo a percepção;
6.
Alcance visual – São as qualidades que aumentam a margem e a
penetração da visão, realmente ou simbolicamente. Entre elas figuram as
transparências, as perspectivas e os elementos de articulação; Lynch (1960,
p.58).

1.2.3 A Elaboração da Imagem
A formação da imagem envolve o observador e o que se está observando, e
somente após uma percepção é que é possível uma imaginação. No complexo sistema
da formação da imagem, inúmeras variáveis podem ocorrer, e essas são importantes
quando passam por um conjunto de pessoas e singularidades. A compreensão do
ambiente depende dos estímulos que formam a imagem. Com relação à formação da
imagem, Lynch (1960) argumenta que: “o meio sugere distinções e relações que de
acordo com a ação e objetivos, o observador escolhe e organiza o significado do que
vê.” A imagem vista dessa forma limita a percepção mediante um processo de seleção e
interação, podendo variar de pessoa para pessoa. A coerência das imagens dá-se pela
semelhança dos mapas mentais.
O traçado urbano e sua forma são importantes para a formação da imagem. As
estruturas realizadoras da formação da imagem podem ser de três formas: Identidade,
Estrutura e Significado.
A identidade é concebida como o reconhecimento do objeto. A estrutura, forma
física e o significado são as fases finais do processo perceptivo. A imagem, por sua vez,
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deve ser inclusiva a ponto de manter uma relação espacial entre o objeto percebido e o
observador.
Em uma cidade de grande concentração, há sem dúvida, uma grande variação de
ambientes, tanto em qualidade como em unidade ou semelhança. Pode não existir um
conhecimento total da cidade que resulte apenas em uma visibilidade sem pontos
referenciais considerados. A legibilidade, por sua vez, é o conhecimento aprofundado.
A variação da imagem indica a capacidade de responder diferentemente aos
mesmos objetos percebidos. O estilo de vida, como uma expressão nata da estratificação
social, também influi na percepção. Os turistas por sua vez, experienciam a cidade de
forma diferente, aliada a algum padrão estético, qualificando o que percebem e
imaginam.
A seqüência das imagens se desenvolve em níveis diferentes, podendo ser na
relação direta da familiarização do indivíduo com o meio ambiente constituindo uma
maneira de apreender o meio de formas conseqüentes, o traçado pode assumir a seguinte
composição segundo Lynch (1960), podem começar pelo traçado de uma pauta básica e
de agregação de detalhes ou por regiões contíguas e relacionam-se com seus interiores;
Um elemento essencial é a parte mestra do traçado, que serve de orientação. Esses
elementos referenciam de modo sumarizado como a construção subjetiva da realidade
urbana é concebida pelas pessoas que fazem parte de seu complexo.

1.2.4 Mapas Mentais
O entendimento da percepção do traçado urbano é possível através do
mapeamento ou formação dos mapas mentais, considerando os objetos da pesquisa mais
relevantes no tocante ao comportamento e percepção espacial nas cidades modernas. A
idéia de “representação mental” refere-se aos “mapas mentais”. São através deles que
verificamos a percepção apraziva, a qual redundará na desirabilidade residencial. Os
mapas mentais podem ser descritos de várias formas, porém Hudson e Pocock (1978)
criaram a sua concepção de mapa mental como sendo: “A apreensão e estabelecimento
de concepções mentais do ambiente, sendo referenciais das imagens ambientais”.
As formações das representações mentais estão relacionadas com as
retentividades anteriores. Na representação de cada percepção do traçado urbano podem
aparecer “caracteres etnocêntricos”, nos quais o indivíduo estrutura o mapa mental a
partir de si como referência de localização, o que é verificado na forma como são
realizados os mapas mentais.
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1.2.5 O Senso de Lugar
Uma das partes mais importantes para o desenvolvimento de uma relação
ambiental é o senso de lugar caracterizado. Saber localizar-se dentro do espaço é de
suma importância. Os aspectos mais relevantes são decorrentes da localização dentro da
cidade, fazendo com que as pessoas tenham uma sensação espacial de localização e
locomoção. A individualidade também predomina na concepção do espaço e senso de
lugar nos centros urbanos, uma vez que permeia a consciência individual na interrelação ambiental. Pode aparecer um espaço virtual que não é concebido
geograficamente, mas que na realidade o é, pois é concebido por aspectos subjetivos de
classificação da percepção.
A variação da mudança ambiental acarreta uma diversificação na identidade de
lugar e seu significado, pois segundo pesquisas, essa está relacionada a três variáveis:
Necessidades psicológicas, Identidade e Estímulos.
A estabilidade de conceitos simbólicos é de suma importância para o
desenvolvimento e relacionamento dos seres em seus espaços. A habilidade espacial,
que é a experiência no conhecimento do espaço da cidade, faz com que as pessoas sejam
guiadas dentro de um determinado espaço por referenciais, sem adquirir um mapa
mental preciso.
Tuan (1982) conceitua o senso de lugar como não sendo incentivado somente
pela circunscrição física no espaço do povoado. O conhecimento de outros elementos ou
outro bairro e rivalidade entre os mesmos é que aumenta o significado de identidade.
Uma cidade torna-se histórica não porque durante determinado tempo ocupou o
mesmo sitio urbano, mas porque foi feita de emoções, sentimentos e história.
A estabilidade contínua de um meio é a terapia efetiva na escala moderna de
mudanças ambientais, na qual o planejamento terá de ter um senso de lugar
caracterizado. (TUAN, 1982)

1.2.6 Valores Ambientais
De acordo com Tuan (1982) as relações ambientais entre o homem e o ambiente
constituem a atitude que ele define como: “Primariamente é postura cultural, uma
postura que se toma em relação ao mundo”.
O estudo da percepção, das atitudes e dos valores do meio ambiente é
extraordinariamente complexo, e quem o faz é a Topofilia. Esta vem a ser o "elo afetivo
entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico".
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1.2.7 Topofilia
A Topofilia compreende as maneiras como os seres humanos respondem ao
meio ambiente e que podem variar, desde a apreciação estética até o contato corporal. O
despertar profundo para a beleza ambiental, normalmente acontece como uma revelação
repentina. As cenas simples e mesmo as pouco atrativas podem revelar aspectos que
antes passavam desapercebidos e este novo insight na realidade é, às vezes
experienciado como beleza.
O contato físico com o ambiente natural é cada vez mais indireto e limitado a
ocasiões especiais. O que falta às pessoas das sociedades avançadas é o envolvimento
suave, inconsciente com o mundo físico, que prevaleceu no passado, quando o ritmo de
vida era mais lento e do qual as crianças ainda desfrutam. Como exemplo do contato
físico com o meio tem se o apego do pequeno agricultor, que conhece a natureza porque
ganha a vida com ela. A Topofilia do agricultor esta formada desta intimidade física, da
dependência material e do fato de que a terra é um repositório de lembranças e
esperanças.
O sentimento topofílico é visto pelo apego por um lugar por ser familiar,
representando o passado e evocando o orgulho e o patriotismo dando ênfase as raízes de
um povo.
O termo Topofilia associa sentimento com lugar. E certos ambientes naturais
tem figurado de maneira proeminente no imaginário da humanidade, como por
exemplo, a praia, o vale e a ilha.
A praia tem dupla atração. Por um lado, as reentrâncias das praias sugerem
segurança; por outro lado, o horizonte aberto para o mar sugere aventura. Além disso, o
corpo humano que desfruta apenas do ar e da terra entra em contato com a água e a
areia.
O vale (ou bacia fluvial) promete uma subsistência fácil por ser um nicho
ecológico altamente diversificado. O ser humano depende muito do acesso à água, pois
não dispõe de mecanismos para retê-la em seu organismo. Se o curso de água é
relativamente grande, também serve como um meio de comunicação natural. Os
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agricultores valorizam os solos ricos dos fundos de vales. O vale é identificado
simbolicamente como útero e como refúgio; a sua concavidade nutre e protege a vida.
A ilha parece ter um lugar especial na imaginação do homem. Ao contrário da
floresta tropical ou da praia, ela não pode reivindicar abundância ecológica, nem teve
grande significância na evolução do homem. A sua importância reside no reino da
imaginação. Em muitas lendas, a ilha aparece como a residência dos mortos ou dos
imortais. Além de tudo, ela simboliza um estado de inocência religiosa, isolado dos
infortúnios do continente pelo mar.
A construção do mundo ideal é uma questão de remover os defeitos do mundo
real, sendo este o objeto de estudo da geografia que fornece o conteúdo do sentimento
topofílico. E assim os paraísos têm certa semelhança familiar porque os excessos da
geografia (muito quente ou muito frio, muito úmido ou muito seco, etc.), são removidos.
E quando uma sociedade alcança certos níveis de desenvolvimento e
complexidade, com a construção de grandes cidades e a agitação da vida urbana, as
pessoas começam a observar e apreciar a simplicidade relativa da natureza.
É amplamente aceito que o campo é a antítese da cidade, mas a natureza virgem
ou o selvagem, e não o campo é o pólo oposto da cidade. O campo é a paisagem
intermediária. Tanto a cidade como as fazendas são percebidas como inimigas de uma
natureza intacta.
Esta crescente apreciação do selvagem, como a do campo, é resposta aos
fracassos reais e imaginários da vida na cidade.
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A arte progressiva pode ajudar as pessoas a aprender
não somente sobre as forças objetivas em ação na
sociedade na qual elas vivem, mas também sobre a
característica intensamente social de suas vidas
interiores. No final das contas, isso pode
impulsionar as pessoas para a emancipação social.
Salvador Dali
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CAPÍTULO II

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA
A COMUNIDADE EM ESTUDO.
O município de São José dos Campos fundado no ano de 1767, localiza-se no
estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba Paulista, entre o eixo Rio - São
Paulo, a 23º 10’47’’ latitude sul e 45º 53’14” longitude Oeste, com altitude média de
600m. Tem como referência, os municípios de Camanducaia e Sapucaí Mirim (MG) a
norte; Jacareí e Jambeiro a sul; Monteiro Lobato e Caçapava a leste e Igaratá,
Joanópolis e Piracaia a Oeste ( Figura 2).

Figura 2: Localização do município de São José dos Campos

São José dos Campos possui uma área total de 1.099,60 km², sendo 361,95 km²
de área urbana; 734,39 km² de área rural e 3,26 km² de área de expansão urbana II
correspondente ao distrito de São Francisco Xavier. O Índice Potencial de Áreas Verdes
e Lazer público está em torno de 13,68 m²/hab. Existe uma Área de Proteção Ambiental
(APA), com uma área de 52,36% da área total. É uma cidade de clima Mesotérmico
Úmido com estação seca no inverno. Oficialmente, o município é constituído por três
distritos: São José dos Campos (sede), Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.
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São José dos Campos é subdividido em dois subdistritos: 1º Subdistrito de São
José dos Campos e 2º Subdistrito de Santana do Paraíba. Para melhor administrar o
município, o poder público instituiu as Regiões Urbanas. A distribuição da população
por região é estimada da seguinte forma: Centro, Norte, Leste, Sudeste, Sul, Oeste e São
Francisco Xavier.
Segundo as fontes do IBGE/2007, o município tem uma população equivalente a
594.948 habitantes distribuídos em aproximadamente 408 bairros, com uma densidade
de 540,9 hab./km², sendo que a população urbana atinge aproximadamente 98,78%, e a
área rural possui em média 1,22% da população do município.
Em maio de 2003 foi constatado que o município possuía 145.218 domicílios
urbanos. A faixa etária foi descriminada da seguinte forma:

(Tabela 1)

Crianças (0 a 14 anos)

27,53 %

Jovens (15 a 24 anos)

20,17 %

Adultos (25 a 59 anos)

45,72 %

Idosos (60 anos e mais)

6,58 %

Tabela 1
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

A taxa de crescimento do município entre os anos de 1991 a 2000 chegou a
aproximadamente 2,23% ao ano, e a taxa de natalidade por mil habitantes em 2005
chegou a 15,11, enquanto que a Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)
no ano de 2005 equivale a 11,39%. Em relação à evolução populacional, foi elaborada
uma Pirâmide Etária no período de 1970 A 2000, e constatou-se que a esperança de vida
ao nascer é de 73,89%. É possível observar na figura abaixo a porcentagem de
habitantes por região com base no censo demográfico de 2000. (Figura 3)
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Figura 3
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

Segundo dados da Prefeitura Municipal, São José dos Campos é conhecido como a
capital da tecnologia do Vale do Paraíba, devido à concentração de grandes indústrias
no local. Estão situados no município importantes multinacionais como a General
Motors do Brasil, Embraer, Petrobrás, Monsanto, Johnson & Johnson, etc. Existe um
grande contingente de visitantes com interesse voltado para a tecnologia de ponta que é
desenvolvida no município, devido ao pólo de indústrias aeroespaciais, de
telecomunicações e automotivas. Os institutos de pesquisas Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e Centro Técnico Aeroespacial (CTA), que trabalham com
desenvolvimento das ciências aeroespaciais recebem destaque, além de outros centros
de pesquisa e ensino como: Escola Técnica Professor Everardo Passos (ETEP), Escola
de Engenharia Industrial (EEI), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Faculdade de Tecnologia do estado de
São Paulo (FATEC), Fundação Álvares Penteado (FAAP), Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e Universidade Paulista
(UNIP), dentre outras instituições.
São José dos Campos possui excelente localização, situada em ponto estratégico.
O município é cortado pela Rodovia Presidente Dutra, que liga o estado de São Paulo ao
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estado do Rio de Janeiro. Nos arredores do município também podemos encontrar
outras rodovias, como por exemplo, SP-50 Rodovia Monteiro Lobato, na qual se tem o
acesso ao sul de Minas Gerais, SP-99 Rodovia dos Tamoios, que liga o município de
São José dos Campos ao Litoral Norte, SP-70 Rodovia Carvalho Pinto, que dá acesso de
Taubaté à Rodovia Ayrton Senna e a SP-66 Rodovia Geraldo Scavone, trecho que faz a
ligação do município com Jacareí e remanescente da antiga estrada Rio-São Paulo, SP65 - Rodovia Dom Pedro I - liga São José dos Campos, Jacareí e outras cidades do Vale
do Paraíba à cidade de Campinas e sua Região Metropolitana.
Baseando-se no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (2006) da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a setorização das Macro-zonas Urbanas e
de Expansão Urbana do Município, está compartimentada em seis regiões geográficas,
sendo elas, Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste.
Estas contêm os setores socioeconômicos, que por sua vez abrangem os setores
censitários, de forma a manter a integridade e a perfeita associação das informações
obtidas através dos censos e das pesquisas sociais da Prefeitura, para a melhor definição
das políticas públicas. (Figura 4)

Figura 4
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (2006)
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As regiões do município de São José dos Campos podem ser caracterizadas da
seguinte maneira:
Região Norte
Região que abrange pouco mais de 10% da população urbana do Município. A
Região Norte é formada por três setores socioeconômicos, sendo que um deles, o “Setor
1 - Alto da Ponte” é bastante populoso, abrigando cerca de 5,6% da população de SJC.
Um quarto setor localiza-se na área urbana do Distrito de São Francisco Xavier: o
“Setor 21 – São Francisco Xavier”. Também no Setor 2 há uma área de APA (a várzea
do Rio Paraíba, em Santana). (PDDI-SJC, 2006)
Região Centro
A Região Centro abriga cerca de 12% da população urbana do Município, sendo
formada por três setores sócio-econômicos. (PDDI-SJC, 2006)
Outra característica da setorização dessa Região é a existência de uma APA no
Setor 3, a APA do Banhado (3A). (PDDI-SJC, 2006)
Dentre os setores da Região, o Setor 20 (Vila Adyana – Esplanada) é o mais
populoso, apresentando em torno de 30 mil habitantes. (PDDI-SJC, 2006)
Com relação ao perfil etário, observamos a prevalência de um perfil mais
envelhecido em todos os setores da Região, que apresentam percentualmente bem mais
idosos do que a média da Cidade. Nos setores 3 e 20 a proporção de crianças é ainda
nitidamente inferior aos 24,2% identificados para a Cidade. (PDDI-SJC, 2006)
Região Leste
Segunda Região mais populosa do Município, a Região Leste é formada por seis
setores socioeconômicos, abrangendo cerca de ¼ da população urbana de São José dos
Campos. (PDDI-SJC, 2006)
Com relação ao perfil etário, observamos a prevalência de um perfil bem mais
jovem nos setores onde a ocupação ocorreu de forma predominantemente clandestina.
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No Setor 30, mais de 50% da população é formada por crianças e jovens, chegando à
cerca 1/3 a parcela só de crianças nesse setor. (PDDI-SJC, 2006)
Região Sudeste
Região que abrange pouco mais de 7% da população urbana do Município, a
Região Sudeste é formada por três setores socioeconômicos, sendo que um deles, o
“Setor 10 – CTA” não foi objeto da Pesquisa de Instrumentação do Planejamento
Urbano e Avaliação do Déficit Habitacional em São José dos Campos – 2003. (PDDISJC, 2006)
Os dois setores estudados - o Setor 9 e o Setor 29 - apresentam populações de
tamanho equivalente, em torno de 23 mil habitantes, porém experimentaram taxas de
crescimento bastante diferentes ao longo do último período intercensitário: enquanto o
Setor 9 manteve praticamente estável a sua população, o Setor 29 cresceu a um ritmo
bem forte. (PDDI-SJC, 2006)
Os perfis etários dos setores também são diferenciados, sendo que o Setor 29
apresenta uma proporção de crianças bem superior à média da Cidade, ao mesmo tempo
em que é inferior o percentual de idosos. (PDDI-SJC, 2006)

Região Sul
Região mais populosa do Município, a Região Sul é formada por seis setores
socioeconômicos que abrigam cerca de 40% da população urbana de São José dos
Campos. Ali se encontram os setores de maior população do Município: os setores 12 e
15 (Campo dos Alemães e Jardim Oriente/ Morumbi). (PDDI-SJC, 2006)
Com relação ao perfil etário, observamos que o Setor 12 se destaca por
apresentar uma população bem mais jovem, com elevado número absoluto de população
nas faixas etárias inferiores. Também é grande o número de jovens (faixa entre os 15 e
os 24) no Setor 15. Já o Setor 14 apresenta um importante percentual de idosos. (PDDISJC, 2006)
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Região Oeste
Região menos populosa do Município, porém de maior crescimento relativo no
último período intercensitário (6,5% ao ano), a Região Oeste é formada por dois setores
socioeconômicos e abriga cerca de 6,6% da população urbana de SJC. Esta região tem
uma área de 44.195 km² e uma densidade demográfica de aproximadamente 569,78 hab
/ km². O seu Índice Potencial de Área Verde e Lazer público/habitantes é de 34,20 m² /
hab. A região possui um total de 25 bairros. (PDDI-SJC, 2006)
Para fins da Pesquisa de Instrumentação, houve um agrupamento dos setores 18
(Urbanova) e 19 (Aquárius) da setorização original, formando o Setor 18 (Urbanova/
Aquárius). Outra característica da setorização dessa região é a existência de uma APA
no Setor 17 - Jardim das Indústrias, a APA Oeste do rio Paraíba. (PDDI-SJC, 2006)
Todos os setores da Região Oeste apresentaram taxas de crescimento superiores
à média da Cidade ao longo da última década. (PDDI-SJC, 2006)
A região possui uma população que atinge o número de 25.182 habitantes
(2000), e taxa de crescimento de 6,57% ao ano (1991/2000). Observando a tabela
abaixo podemos observar a distribuição da população segundo a faixa etária da região.
Faixa Etária

Cidade (%)

Região (%)

Crianças de 0 a 14

24,2

21,59

Jovens de 15 a 24

20,1

18,17

Adultos de 25 a 59

47,4

53,36

Idosos de 60 Anos e Mais

8,2

6,89

Tabela 2
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

Com relação à distribuição etária, trata-se de uma Região com predominância de
população adulta (faixa dos 25 aos 59 anos), com percentuais de crianças e idosos
inferiores à média da Cidade. (PDDI-SJC, 2006)

39
No ano de 2003, a taxa de alfabetização dos moradores da região Oeste se
aproxima dos 98,5%, e a média de anos de estudo entre a população de 10 anos ou mais
está em 11,85, apesar de esta região não ser a maior e nem a mais populosa de São José
dos Campos, a sua classificação econômica pode ser dividida em sete classes na
seguinte forma: ( Tabela 3)
Classes

Domicílios (%)

A1

3,8

A2

23,8

B1

24,5

B2

21,0

C

20,4

D

6,3

E

0,2

Tabela 3
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

Com relação à renda familiar, é possível encontrar famílias que vivam de uma
renda de até 3 salários mínimos e famílias que ultrapassam a quantidade de 20 salários
mínimos. (ver tabela 4 abaixo).
Renda (salários mínimos)

Domicílios (%)

Até 3 SM

11,0

Mais de 03 a 05 SM

13,0

Mais de 05 a 10 SM

19,0

Mais de 10 a 15 SM

17,0

Mais de 15 a 20 SM

9,0

Acima de 20 SM

31,0

Tabela 4
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/
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Analisando essas duas tabelas, nota-se que apesar de a classe A1 possuir uma
porcentagem pequena de domicílios, o que não está muito longe da classe E, a renda
familiar de ambas as classes diverge em muito. Nesse mesmo ano de 2003, é fácil ver
que a verticalização do município recebe destaque nesta região
Tipo de Domicílios

Cidade (%)

Região (%)

Casa

85,1

74,3

Apartamento

14,5

25,7

Cômodo

0,4

-

Tabela 5
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

Acesso a serviços básicos – 2003 (de cobertura)
O abastecimento de água com canalização interna, rede de esgoto, energia
elétrica e coleta de lixo atende quase que a totalidade dos domicílios da região Oeste.
Podemos averiguar na tabela abaixo como está à região com relação á acesso a serviços
básicos. (ver tabela 6)

Acesso a serviços básicos

Domicílios servidos (%)

Abastecimento de água com

99,8%

canalização interna
Rede de esgoto

99,1%

Energia elétrica

100,0%

Coleta de lixo

99,4%

Tabela 6
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/
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A caracterização da Região Oeste do município de São José dos Campos, recebeu
maior destaque, devido ao interesse do autor em reforçar as diferenças sócioeconômicas existentes entre a Comunidade Beira Rio e os demais bairros dessa região.
Consta no PDDI-2006 que o Município de São José dos Campos é atendido por
Rede de Abastecimento de Água em cerca de 100% da área urbanizada, compreendida
pelos loteamentos regulares; estando projetado para atender uma demanda de 750.000
habitantes. Com relação aos loteamentos clandestinos, dos 94 existentes, 32 estão
servidos com Rede de abastecimento de água, sendo que apenas um aparece na Região
Oeste, no caso, a Comunidade Beira Rio. Sendo assim, apesar de a PMSJC não
reconhecer a área como bairro, ela discrimina que o local é loteamento clandestino.
Como já foi visto no capítulo de Metodologia referente a legislações, na
Resolução CONAMA, existe uma lei federal de nº. 4.771, de 15 de set. de 1965, que
afirma em um dos seus artigos o seguinte:

Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto
em faixa marginal cuja largura mínima segue a especificação determinada
conforme encontra-se no capítulo referente a legislações.

É válido afirmar que foi enviado à PMSJC um questionário (segue em anexo),
indagando-os a respeito da forma que a mesma identifica ou reconhece o local, se existe
a intenção ou não de remoção, qual o tipo de relação com a comunidade, que tipo de
reivindicações é feito por esses moradores, quais as propostas da Prefeitura, dentre
outras.
Segundo as Secretarias de Habitação e Planejamento, por meio da Assessoria de
Imprensa, obteve-se a informação de que, a Comunidade Beira Rio vive a muitos anos
nesse local, que é uma APP (Área de Preservação Permanente). O município já realizou
as melhorias possíveis e essas famílias são atendidas pelas redes de educação, saúde e
social de São José dos Campos. Os moradores de lá têm a possibilidade, como qualquer
munícipe, de participar dos diversos programas desenvolvidos pelo município para a
qualificação de mão de obra. Nesse momento, não existe nenhum projeto específico
para àquela comunidade.

42

População de 10 Anos e mais Ocupada Segundo o Ramo de Atividade: (Tabela 7)
Ramo de Atividade

(%)

Indústria

24,5

Comércio

17,7

Prestação de Serviços

43,1

Público

10,4

Construção Civil

3,4

Outros

(ONG- 1,0

3ºSetor/Agropec.).
Tabela 7
Fonte: www.sjc.sp.gov.br/acidade/

No que diz respeito a trabalho, a População Economicamente Ativa é de 54,3%
(população de 10 anos e mais).
É apresentado abaixo o perfil da Região Oeste referente ao bairro Aquárius,
considerando-se as variáveis demográficas, socioeconômicas, habitacionais, de
circulação e percepção de problemas pela população.
Setor Urbanova/Aquárius
Setor pequeno em termos populacionais, que apresentou crescimento acima da
média da cidade. Quanto ao perfil etário, destaca-se por um maior percentual de
população adulta. Apresenta a menor taxa de desemprego da cidade e o nível de
escolaridade é bem acima da média. O setor de prestação de serviços absorve quase a
metade dos ocupados, mas a parcela de empregados no setor público é superior ao
padrão geral. Predomina a classe de consumo A (PDDI-SJC, 2006).
A média de automóveis por domicílio é alta e a acessibilidade ao transporte
público é bem inferior ao padrão da cidade. A observação das variáveis relacionadas
com a habitação aponta uma configuração bem mais vertical desse setor do que a média
geral e um menor percentual de domicílios alugados. Cabe observar que este setor é
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composto

por dois

espaços

de configurações

diferentes,

sendo

um

deles

predominantemente vertical (o Aquárius), e o outro horizontal (a Urbanova). Dentre os
domicílios alugados, há concentração daqueles que se classificam nas faixas de renda
acima de cinco salários mínimos, formando um estoque de aproximadamente 260
habitações (PDDI-SJC, 2006).
O setor compreendido pela Urbanova caracteriza-se pela consolidação das áreas
residenciais de caráter unifamiliar, por meio da concentração de loteamentos fechados,
bem como pela ausência de atividades comerciais e de serviços. O bairro apresenta uma
grande valorização dos imóveis, o que vem contribuindo para um forte processo de
expansão imobiliária nos extensos vazios existentes. A intensa ocupação urbana,
associada a grande expansão do campus da Universidade do Vale do Paraíba-UNIVAP,
vem comprometendo a acessibilidade à Urbanova, que hoje é feita exclusivamente por
uma via de acesso (PDDI-SJC, 2006).
O setor da Urbanova é acessado somente pelo eixo viário formado pela Avenida
Lineu de Moura e pela ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, apresentando sinais de
saturação em horário de. Em decorrência da segmentação causada pela presença da
várzea do Rio Paraíba do Sul, não há integração viária do bairro Urbanova com os
bairros Jd. das Indústrias e Limoeiro (PDDI-SJC, 2006).
Apesar de a zona Oeste de São José dos Campos ser considerada uma área
nobre, onde pode-se encontrar alguns condomínios luxuosos de alto padrão, é nesta
região, mais precisamente no setor Urbanova/Aquárius, que encontra-se instalada a
Comunidade Beira Rio. Sendo esse local o principal objeto de estudo deste trabalho, é
necessário que seja feita uma caracterização da mesma.
2.1 Caracterização da Comunidade
A comunidade é um grupo contrastante com toda a região Oeste, pois, de certa
forma,

seus habitantes são pessoas

que não possuem nenhum poder aquisitivo.

Enquanto a região Oeste é conhecida como a área nobre do município, o Beira Rio
aparece como uma mancha nessa área, descaracterizando a visão local no que diz
respeito a nível socioeconômico.
A Comunidade Beira Rio é uma pequena vila de ribeirinhos, localizada na região
centro-Oeste de São José dos Campos, à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, com
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uma população aproximada de 135 habitantes distribuídos em média por 32 famílias
(Figura 5 A/B). São classificadas pela faixa etária da seguinte forma:
Crianças (0 a 14 anos)

45,2 %

Jovens (15 a 24 anos)

17,0 %

Adultos (25 a 59 anos)

35,6 %

Idosos (60 anos e mais)

2,2 %

Tabela 8
Fonte: Cadastro elaborado na por meio de questionário aplicado na comunidade

Figura 5A: Comunidade Beira Rio
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2003

45

Figura 5B: Localização da área de estudo: (A) Município de São Jose dos Campos; (B) Detalhe da
Região Oeste; (C) Região entorno da Comunidade Beira Rio; (D) Detalhe da Comunidade Beira
Rio.
Fonte: Projeto Cidade Viva-Prefeitura Municipal de São José dos Campos-2007
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A Prefeitura informou que esta área está inserida no perímetro urbano, de acordo
com o Plano Diretor do Município – LC306/06.
Da quantidade total de moradores já com idade escolar, nem todos são
totalmente alfabetizados ou concluiram a vida escolar. Alguns poucos são analfabetos,
grande porcentagem não chegou a concluir as primeiras séries do ensino fundamental e
uma proporção menor tão pouco concluiu o ensino médio.
A população local não tem uma fonte de renda fixa, pois, grande parte dos
residentes trabalha em empregos temporários, como por exemplo, no ramo da
construção civil, nos edifícios e casas em construção e com empregos domésticos nos
condomínios do bairro Urbanova e arredores, sendo que, o clube de campo Santa Rita,
localizado na mesma região, emprega alguns desses moradores.
Algumas crianças até recolhem as bolas de golfe que se perdem nas jogadas e as
revendem para o clube. Alguns moradores ainda fazem uso da pesca no Rio Paraíba do
Sul, vendendo o que pescam para ajudar na renda, e muitas vezes até usando a pesca
como meio de alimentação. Dos moradores da comunidade que trabalham, alguns
poucos possuem registro em carteira.
2.1.1 Formação da Comunidade Beira Rio segundo seu morador mais antigo.

O lugar recebe esse nome para diferenciar de outra população de pescadores
localizados na zona Leste, a qual recebe o nome de Ribeirinha. A ocupação do local se
deu na década de 1960, sendo Alziro Ramos (75 anos, pescador aposentado) e sua
esposa dona Antonia Ramos (58 anos, do lar), os criadores da Comunidade Beira Rio.
Alziro Ramos é pai de 22 filhos, sendo que 8 filhos são do primeiro casamento do
mesmo, que ficou viúvo e casou-se com dona Antonia, a qual veio a ter mais 14 filhos
com o mesmo. O filho mais novo tem 19 anos e o mais velho se estivesse vivo hoje teria
54 anos. O casal vive nesta área há mais de 30 anos. (Figura 6)
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Figura 6: Moradores Beira Rio
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2002

O local é uma antiga chácara que pertencia a um primo do senhor Alziro
chamado Manuel de Lima, que vivia com duas irmãs, que mais tarde foram morar no
centro da cidade. Este primo que ali habitava, obteve de Eliziário Augusto J. Penteado,
real proprietário destas terras, a permissão para construir uma casa no local, já que o
senhor Manuel era pescador, e assim, facilitaria a sua lida com a pesca.

O primo cedeu um espaço para Alziro Ramos construir uma casa de pau-a-pique
e residir no local com sua esposa, pois o Sr. Manuel já não estava bem de saúde e
necessitava de alguém que cuidasse dele, já que não vivia mais com as irmãs. Com o
falecimento do primo, Alziro se tornou proprietário do local e começou a ampliar as
residências com a vinda de alguns irmãos e filhos.
Segundo informações obtidas na Paróquia Sagrada família, em meados do ano
2000, as terras circunvizinhas à comunidade foram adquiridas por vários empresários da
cidade, que tinha intenção de investimento na área, tendo em vista o grande crescimento
imobiliário na região. Com este fato, problemas com os moradores e suas instalações
começaram a surgir. Os novos proprietários das áreas próximas à comunidade iniciaram
um processo extrajudicial para a retirada das famílias que habitavam o Beira Rio.
Segundo moradores do Beira Rio e outras testemunhas, um desses proprietários
que habita próximo à comunidade disse ser rico e por isso não gostaria de ter nenhum
pobre passando em frente de sua casa.
No ano de 2008, os habitantes da comunidade ganharam por meio da justiça o
direito a terra por uso capião, contudo, existe um outro processo que está em

48
andamento, na tentativa de garantir esse direito de uso através da aprovação e liberação
da documentação que oficializa os moradores como proprietários das terras.
A maior parte das pessoas que reside nesta comunidade é parente direto. Os
moradores deste local ficaram mais de 20 anos sem nenhuma infra-estrutura, como por
exemplo, água e energia elétrica, que só foi conseguida através da influência de Batista
Gargione, reitor da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e Álvaro Siqueira
Vantine (coordenador do grupo da igreja Sagrada Família na Vila Ema, que na época
era responsável pelo atendimento aos moradores da comunidade). A energia elétrica,
água e fossa séptica, só chegaram ao local a partir do ano de 2002. (Figura 7 A/B)

Figura 7A: Rede de energia instalada na comunidade
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2002
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Figura 7B: Instalação de caixa d’água
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2002

O curioso é que a PMSJC cobra pela prestação de serviços, como por exemplo,
água e luz, contudo a mesma não reconhece a comunidade como um bairro. Para a
PMSJC, o Beira Rio é um loteamento clandestino, e isso pode ser confirmado no PDDI2006, onde diz que com relação aos loteamentos clandestinos, dos 94 existentes, 32
estão servidos com Rede de abastecimento de água, conforme relação a seguir: Região
Oeste: Comunidade Beira Rio. Isso mostra um pouco da indiferença da PMSJC com
relação à comunidade. A instituição Univap, além de prestar outras contribuições para a
comunidade, também mantém um projeto social no local, intitulado de Projeto Beira
Rio.
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No questionário (anexo 1), a PMSJC foi indagada se seria interessante montar
uma parceria com a Univap, desenvolvendo algum tipo de projeto para
Desenvolvimento Sustentável na comunidade. Neste caso, obteve-se como resposta que
a instituição está sempre aberta a parcerias que possam trazer benefícios à comunidade,
e não faz mais nenhum tipo de comentário.
No tocante a algum tipo de auxilio, determinados moradores recebem cesta
básica da prefeitura e da igreja Sagrada Família, mas somente as famílias de maior
carência financeira. Há dois anos, a paróquia Santo Agostinho é quem atende aos
moradores.

2.2 Percepção do ponto de vista dos moradores
Moradores desta área a que residem há mais tempo, dizem que o local, no que
diz respeito a meio ambiente, está praticamente da mesma forma de quando chegaram.
Afirmam que nunca cortaram sequer uma árvore que fosse, e muito menos poluíram o
rio, já que muitos deles ainda pescam no mesmo.
Comentam ainda, que na época de existência das cavas de areia, o rio era até
mais preservado do que hoje, pois as dragas acabavam limpando a margem do rio,
arrastando o mato (capituva) que lá crescia e impedia até mesmo a travessia do rio a
barco. (Figura 8)
Segundo Tuan (1980, p. 6) “... por mais diversas que sejam as nossas percepções
do meio ambiente, como membros da mesma espécie, estamos limitados a ver as coisa
de uma certa maneira.”
Alguns moradores do Beira Rio que ainda praticam a pesca, se queixam que as
margens do Rio Paraíba do Sul estão cobertas de uma vegetação denominada capituva,
o que dificulta a navegação, impedindo-os assim de pescar. Argumentam que a PMSJC
antigamente realizava a limpeza do rio retirando esse tipo de vegetação, e hoje não há
essa prática. Desse modo, são os próprios pescadores que acabam se vendo como os
responsáveis pela limpeza da área. Com relação a esse assunto em específico, por
intermédio da Assessoria de Imprensa, as Secretarias de Habitação e Planejamento,
informaram que, trata-se de um rio federal e por esse motivo cabe ao Governo Federal a
limpeza e à ANA (Agência Nacional de Águas) a fiscalização. Hoje, para limpar
pequenos trechos o município precisa de autorização desse órgão.
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Figura 8: Capituvas cobrindo o rio
Fonte: Autor 2008

Na percepção dos ribeirinhos, a draga de areia contribuía para a manutenção do
rio, limpando suas margens e mantendo-o mais fundo, fatores que contribuíam para o
aumento dos peixes na região. Também existe uma mata próxima à comunidade, que
alguns moradores usam-na para fazerem caminhadas.
Apesar da dificuldade de acesso a esses ribeirinhos, verifica-se que pelo menos
as crianças recebem algum tipo de educação ambiental através da professora Zuleide,
que trabalha durante a semana no Projeto Social Beira Rio. Pode-se encontrar também
no local uma horta comunitária feita pelos próprios moradores, na qual é retirado um
complemento para sua alimentação. Contudo, nem todos os ribeirinhos se interessam
por essa horta. (Figura 9)
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Figura 9: Horta do Projeto Social
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2007

Segundo os comentários da referida professora, os moradores não tomam
iniciativa em cuidar da horta. Sendo muitas vezes o trabalho realizado pela professora, e
incentivando as pessoas a trabalharem na horta usando a justificativa de aprender a lidar
com a terra para produzir alguns alimentos que podem auxiliar no sustento da família, e
também que aprendam a andar com as próprias pernas sem precisar depender sempre de
outras pessoas.
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CAPÍTULO III
MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Revisão da Literatura
Para a realização deste trabalho, foi necessária uma pesquisa bibliográfica para a
construção do referencial teórico abordando temas como Meio Ambiente, Topofilia,
Percepção Ambiental e outros temas relacionados com o objeto de estudo.
Para a caracterização do município onde a comunidade em questão está
localizada foram coletados dados diretamente da prefeitura de São José dos Campos
disponíveis em: www.sjc.sp.gov.br/acidade/caract_territorio.
Foram analisados também alguns poucos documentos existentes sobre a
comunidade, bem como coletados depoimentos de seus moradores para a caracterização
socioeconômico da população.
3.2 Levantamento de Dados
Legislação
Quanto a Legislação utilizada, buscou-se referências no Plano Diretor de
Desenvovimento Integrado de 2006 da Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
assim como a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
( CONAMA), destacando o Artigo 2° da lei federal nº. 4.771, de 15 de set. de 1965,
que diz:
“Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto
em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1 - de 30m (trinta metros) para os cursos de d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
2 - de 50m (cinqüenta metros) para os cursos d’água que tenham de 10 (dez)
a 50m (cinqüenta metros) de largura;
3 - de 100m (cem metros) para os cursos d’água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200m (duzentos metros) de largura;
4 - de 200m (duzentos metros) para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600m (seiscentos metros) de largura;
5 - de 500m (quinhentos metros) para os cursos d’água que tenham largura
superior a 600m (seiscentos metros) de largura;
(Com redação dada pela Lei n. 7.803, de 18.07.89)
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b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
(Ver: Resolução CONAMA n. 302, de 20.03.02 referente a reservatórios
artificiais)
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”,
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50m
(cinqüenta metros) de largura; (Com redação dada pela Lei n. 7.803, de
18.07.89)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente
a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem metros) em projeções
horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) qualquer que seja a
vegetação.
Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se
refere este artigo. (Com redação dada pela Lei n. 7.803, de 18.07.89)”

Sendo assim, o Rio Paraíba do Sul, na região de São José dos campos, em
função da sua largura teria que ter apenas construções a 50 metros de distância no seu
curso da margem do rio. Na região do Bairro Urbanova não é respeitado essa Lei. Há
imóveis bem próximos à margem do rio colocando-se em risco a própria segurança dos
moradores. Haja vista que, se a PMSJC vier a alegar a necessidade de remoção dos
moradores da Comunidade Beira Rio por possuírem suas casas construídas muito
próximas do rio, desrespeitando assim as leis de distância mínina. Entende-se que essa
regra seja aplicada também aos moradores do bairro Urbanova, que residem nos
condomínios próximos à margem do rio, e que de certa forma, a localização de suas
casas também não respeitam a distância mínima exigida pela lei. (Figura 10)
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Figura 10: Moradia muito próxima da margem do rio
Fonte: Autor 2008

3.3 Reconhecimento da área e aplicação de questionários

Foi feito uma subida ao Rio Paraíba do Sul a barco com dois pescadores para
conhecer um pouco das margens do mesmo e manter um contato maior com os
ribeirinhos, questionando-os a respeito da comunidade (Figura 11). Com o passar dos
dias teve início à aplicação de questionários com o objetivo de saber quantas pessoas
moram no local, quantidade de famílias, faixa etária e nível de escolaridade, tempo de
moradia, etc.

56

Figura 11: Pescador do Beira Rio
Fonte: Autor 2008

Trata-se de uma comunidade de “pescadores” onde vivem aproximadamente 135
pessoas. Para tanto, foi aplicado um questionário de 20 questões fechadas nos meses de
agosto e set. de 2008 para 52 pessoas, no intuito de analisar a relação dos moradores
com o local e a percepção ambiental dos mesmos (anexo 2). Aconteceram alguns
diálogos com o morador que reside a mais tempo no Beira Rio e sua esposa, principais
responsáveis pela formação desta comunidade de ribeirinhos.
Muitos moradores se recusaram a sair de suas casas para dar algum tipo de
informação, por se sentirem acuados, com medo, ou por acharem que poderia ser algum
tipo de fiscalização da PMSJC ou qualquer outro orgão competente que estivesse
naquele local para averiguar a legalidade da habitações.
Conversando com o representante e fundador da comunidade, senhor Alziro
Ramos, fazendo as devidas apresentações e pedindo autorização ao mesmo para manter
uma frequência de visitas ao Beira Rio para diálogos com os moradores e permissão
para aplicação de questionários, referentes ao objeto de estudo. Com a autorização
concedida, deu-se início às visitações nos finais de semana.
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3.4 Aplicação de Questionário

Com o auxílio da professora Zuleide que trabalha no Projeto Social Beira Rio,
foram aplicados testes a respeito de mapas mentais. Como já foi declarado antes, existe
uma grande dificuldade de acesso à maioria dos moradores da comunidade, poucos se
disponibilizaram a fazer os testes. Foram aplicados 30 testes aos moradores, porém, só
houve retorno de 12 testes, ou seja, menos da metade, o que confirma a falta de
interesse dos mesmos, ou simplesmente medo. Apesar de a comunidade possuir 135
habitantes, cabe nesse momento ressaltar que, 17 desses ribeirinhos possuem menos de
7 anos de idade, com alguns chegando a alguns meses de vida. Sendo assim, eles não
foram computados na estatística com relação ao teste de mapa mental. Restando então
118 habitantes. Já que a quantidade necessária para se aplicar algum tipo de
questionário ou teste é de 10%, subentende-se que a quantidade de 12 moradores atinge
a porcentagem exigida.
Segundo Crespo (2002, p. 20),

Existe uma técnica especial – amostragem – para reconhecer amostras, que
garante, tanto quanto possível, o acaso na escolha.” O mesmo autor reforça
que, dessa forma, cada elemento da população passa a ter a mesma chance
de ser escolhido, o que garante à amostra o caráter de representatividade, e
isto é muito importante, pois, como vimos, nossas conclusões relativas à
população vão estar baseadas nos resultados obtidos nas amostras dessa
população. Assim, podemos a cada dez pessoas, retirar uma para ser a
amostra. Nesse caso, estaremos fixando o tamanho da amostra em 10% da
população. ( CRESPO, 2002, p.20)

Apenas um adulto se interessou em fazer o teste. No desenho que o mesmo faz,
podemos perceber que, o que chama mais atenção do morador é o rio e a mata nos
arredores da comunidade. É uma imagem feliz, cheio de cores, o que nos dá a entender
que esse adulto é feliz por morar no Beira Rio, ou seja, uma espécie de topofilia.
De todos os testes realizados, essa é a imagem mais colorida e bem feita (anexo
3). Talvez seja o melhor desenho por ter sido feito por um adulto, porém, não houve
tempo suficiente na pesquisa para poder comprovar a afirmativa. Mas, será que essa
imagem realmente pode retratar o sentimento de uma pessoa com relação ao local onde
vive? Está questão abriria espaço para uma nova pesquisa.
As demais pessoas que fizeram o teste somam um total de onze crianças, que
tem idade mínima de 7 anos e máxima de 13 anos. Nos desenhos feitos pelas crianças,
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há destaque praticamente das mesmas coisas, como por exemplo, o rio, as casas e a
mata local, aparecendo em certos desenhos o campo de futebol e a tenda de multiuso
como sendo a pré-escola. Apenas quatro crianças, todas com mais de 10 anos,
desenharam peixes em seus testes.
Apesar de parte da fonte de renda e alimentação da comunidade ser retirada
através da pesca, assunto que já foi reforçado antes, a maioria dos testes não aparece
com peixes desenhados, muito menos o teste feito pelo único adulto. Pode-se deduzir
que, os peixes não apareçam nos testes devido às pessoas que desenharam esses mapas
mentais não vivenciarem no seu dia-a-dia a rotina relacionada à pesca, já que as
crianças possuem idade mínima de 7 anos e máxima de 13 anos, ou seja, não trabalham.
Com relação ao único adulto que fez o teste do mapa mental, talvez a ausência
dos peixes ocorra porque o adulto, no caso uma mulher, seja dona-de-casa e não
trabalhe com a pesca. Há de destacar que em dois desses testes aparece a suposta
cachoeirinha que as crianças utilizam para brincar (anexo 4). Algo interessante é que em
todos os desenhos, a representação dos mapas mentais é relacionada com o dia, pois em
todos os testes aparece à imagem do sol, o que significa talvez que no período noturno
não exista algum tipo de movimentação na comunidade pelo menos para essas pessoas.
Segundo Lynch (1960, p.97), “As imagens podem diferir não só pela escala de
área envolvida, mas ainda pelo ponto de vista, hora do dia ou estação do ano.”.
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CAPÍTULO IV
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO
MORADOR DO BEIRA RIO

De acordo com Lynch (1960, p.17), “Cada indivíduo cria e sustenta sua própria
imagem, mas parece haver uma concordância substancial entre membros do mesmo
grupo”.
Em uma conversa com a dona Antonia Ramos que é a matriarca do local,
constatou-se em sua percepção que o lixo gerado na comunidade é o que mais prejudica
o meio ambiente. Ela comenta que muitas vezes os moradores não se preocupam em
colocar o lixo no local apropriado, acabam colocando próximo à lixeira, deixando
espalhar. Em alguns momentos a senhora chegou a presenciar mães que pediam para
seus filhos recolherem o lixo e levarem para a lixeira, e as crianças acabavam largando
pelo caminho.
A moradora informou-nos que as casas só foram construídas na margem do rio
por falta de opção, pois as áreas mais recuadas do rio pertenciam a outras pessoas.
Para a moradora o maior problema encontrado nos dias de chuva é com relação
ao caminho de passagem para a comunidade que é uma estrada de terra. Afirma ainda
que com a chuva, essa estrada se transforma em um lamaçal, dificultando assim a
passagem dos moradores, impedindo a saída de alguns ribeirinhos para o trabalho e
prejudicando o acesso do transporte escolar que vai ao local buscar as crianças para
levá-las à escola.
E para agravar mais o problema, no caminho de passagem para a Comunidade
Beira Rio, a área está em obras para a construção de um condomínio fechado de casas
de alto padrão, que acaba acarretando o aumento desse lamaçal devido à chuva (Figura
12 A/B). Outro problema que acarreta transtornos nos períodos chuvosos é com relação
à entrada da comunidade, pois esse local está em um nível mais baixo que o das casas,
sendo assim, o local fica alagado, dificultando a travessia inclusive a pé.
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Figura 12A: Local de acesso à Comunidade Beira Rio
Fonte: Autor 2008

Figura 12B: Placa Comercial do Condomínio próximo à Comunidade
Fonte: Autor 2008
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Com relação a melhorias locais, na visão de dona Antonia, a comunidade
necessita de um posto de saúde. Não haveria a necessidade desse posto de saúde ser
construído na comunidade, mas que fosse pelo menos próximo à mesma. Comenta ainda
que para facilitar o acesso dos moradores e visitantes ao local se faz necessário asfaltar
a estrada que chega até o Beira Rio.
No tocante a iluminação, todas as casas possuem energia elétrica, porém não há
iluminação pública, o que acaba causando um outro problema para os moradores, pois
no ponto de vista deles relacionado à segurança, é perigosa a travessia para o local à
noite. Aproveitando o comentário com relação à segurança, há de se afirmar que os
moradores da Comunidade Beira Rio, sentem falta de um policiamento local.
Argumentam que por a região estar localizada em uma área da cidade mais afastada,
existe uma preocupação dos mesmos em função de assaltos. Afirmam que não existe
uma freqüência de policiais na área fazendo rondas.
Outra carência da comunidade que foi destacada pela moradora é a falta de
transporte público para o Beira Rio. Os ribeirinhos têm de se deslocar até um ponto de
ônibus que está localizado nas proximidades da Praça Fukuoka, onde se encontram as
avenidas Shishima Hifumi, Lineu de Moura e Moemar R. Veiga.
A Comunidade Beira Rio é composta por 135 pessoas, sendo a maioria 54%, do
sexo feminino (Gráfico 1). Há no local um elevado índice de casamentos
consangüíneos, o que torna grande parte da Comunidade descendentes do senhor Alziro,
já que o mesmo foi quem fundou o Beira Rio. (anexo 5)
Segundo Tuan (1980, p. 70), “Nas culturas em que os papéis dos sexos são
fortemente diferenciados, homens e mulheres olharão diferentes aspectos do meio
ambiente e adquirirão atitudes diferentes para com ele.”.
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46%

Masculino

54%

Feminino

Gráfico 1-Quantificação dos moradores por sexo da Comunidade Beira Rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Com relação ao gráfico 2, há de se destacar que a metade desses indivíduos é
constituído por crianças. Como esclarecido no capítulo referente à caracterização da
Comunidade Beira Rio, alguns moradores se recusaram a sair de suas casas para dar
algum tipo de informação, por acharem que poderia ser algum tipo de fiscalização da
prefeitura ou qualquer outro orgão que estivesse no local para averiguar a legalidade de
ocupação da área.

Crianças (0 a 14
anos)

37%
50%

13%

Jovens (15 a 24 anos)

Adultos (25 a 59
anos)

Gráfico 2-Distribuição de faixa etária
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

No gráfico 3, em relação a escolaridade dos moradores, indica-se que 76% da
população possuem o Ensino Fundamental Completo ou está finalizando, e apenas 9%
possuem Ensino Médio. Esse gráfico caracteriza que há na comunidade, adultos que
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talvez por dificuldade de acesso ao ensino, necessidade de trabalho e outros motivos não
conseguiram ir além do ensino fundamental ou tão pouco conseguiram estudar.

13%

Ensino
fundamental

2%

Ensino médio

9%

Não informou
76%

Não estudou

Gráfico 3-Nível de escolaridade
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

No que diz respeito a jovens e adultos que possuem emprego, há de se destacar
que 56% dos moradores da Comunidade Beira Rio não possuem emprego (Gráfico 4).
Dos jovens, apenas um trabalha, os demais ainda não conseguiram arrumar emprego.
Na comunidade é possível encontrar um número significativo de mão-de-obra, contudo,
parece que a demanda por serviços pelos moradores é pequena, não tendo sido
identificado os motivos.
Praticamente a população local não tem uma fonte de renda fixa, sendo os
empregos temporários, como os do ramo da construção civil e doméstico nos
condomínios do bairro Urbanova e arredores, a realidade da maior parte dos
trabalhadores. O clube Santa Rita emprega alguns moradores, e é comum crianças
recolherem as bolas de golfe perdidas nas jogadas e as revenderem para o clube.
Alguns moradores ainda fazem uso da pesca no Rio Paraíba do Sul, vendendo o
que pescam para ajudar na renda, e muitas vezes até usando-a como meio de
alimentação.
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Sim

44%
56%

Não

Gráfico 4-Quantificação de jovens e adultos que trabalham
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Como se apresenta no gráfico 5, apenas 44% dos moradores possuem algum tipo
de emprego, porém, apenas 33% contam com registro em carteira.
Apesar de não aparecer no gráfico, podemos dizer que, os jovens com relação
aos adultos, possuem maior dificuldade em arrumar emprego.

33%

Sim
Não
67%

Gráfico 5 - Quantificação de trabalhadores que possuem registro em carteira
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Quando se questionou os moradores com relação ao seu tempo de moradia no
local, percebeu-se que a maior parte dessas pessoas sempre morou no Beira Rio, ou
seja, praticamente todas as crianças nasceram no local. Já que as crianças questionadas
somam 50%, chegamos à conclusão que, apenas 14% das pessoas nascidas neste local
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são jovens ou adultos, os demais vieram de outros bairros ou até mesmo de outras
cidades. (Gráfico 6)

Outra cidade
34%

Outro bairro
da cidade

64%

Sempre
morou no
Beira rio

2%

Gráfico 6-Local de moradia anterior ao Beira Rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Informações contidas no gráfico 7 reforçam que a presença de crianças é maior
do que a de adultos e idosos.

8%
8%
32%

0 a 10 anos
11 a 20 anos
21 a 30 anos

52%

Mais de 30 anos

Gráfico 7-Tempo de moradia no Beira Rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008
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CAPÍTULO V
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DO BEIRA RIO
Segundo Ross (2001, p. 47),

A atuação do homem como ser racional e como agente econômico gerador
de riquezas, normalmente, ao intervir no ambiente natural, afeta de imediato
a cobertura vegetal, retirando-a toda ou parcialmente e inclusive na maior
parte das vezes eliminando-a através de queimadas. (ROSS, 2001, p. 47)

Indagados sobre questões relacionadas à impacto ambiental, constatou-se que
mais de 50% dos moradores acreditam que a poluição seja o elemento que mais danos
causa ao meio ambiente (gráfico 8). Contudo, analisando o gráfico pode-se dizer que
tanto poluição quanto queimada e enchente são agentes que causam impacto ambiental.
Nota-se que 37% dos moradores que responderam o questionário acham que queimada
está mais relacionada com impacto ambiental.
Por outro lado, a queimada é utilizada para retirar a vegetação local em
necessidade de uso da terra, esquecendo-se que esse fator também causa impacto
ambiental.

11%

1%

Poluição
Queimada
51%
37%

Enchente
Sem opinião

Gráfico 8-Percepção dos moradores do Beira Rio sobre o que vem a
ser impacto ambiental
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

No gráfico 9, que faz referência às práticas de preservação ambiental, os dados
coletados não se distanciam dos apurados. É possível notar que com exceção da resposta
“preservar o local” - que do ponto de vista do autor é a mais interessante como resposta,
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pois essa prática seria a ideal para o local -, 90% das pessoas se dividiram entre
“limpeza; não desmatar; não poluir; plantar árvores e proteger animais” houve quase
que um equilíbrio nas respostas.
Para Tuan (1980, p. 72) “O visitante e o nativo focalizam aspectos bem
diferentes do meio ambiente.”. Segundo o mesmo autor (Tuan 1980, p. 74) “A avaliação
do meio ambiente pelo visitante é essencialmente estética. É a visão de um estranho. O
estranho julga pela aparência, por algum critério formal de beleza.”.

Limpeza
17%

16%

Não desmatar
Preservar o local
19%

17%

Não poluir
21%

10%

Plantar árvores
Proteger os animais

Gráfico 9-Práticas de preservação ambiental
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

O gráfico 10 mostra a percepção dos moradores em relação ao rio.
Como comentado, os moradores da Comunidade Beira Rio ainda praticam a pesca para
alimentação, bem como para comercialização. Na percepção dos moradores o rio
lembra em especial a pesca, pois é dele que retiram parte de seu sustento. A segunda
resposta mais dada pelos moradores foi a palavra vida, o que indica a forte relação dos
mesmos com o rio.
Para Tuan (1980, p. 131), “As imagens da topofilia são derivadas da realidade
circundante. As pessoas atentam para aqueles aspectos do meio ambiente que lhes
inspiram respeito ou lhes prometem sustento e satisfação no contexto das finalidades de
suas vidas.”.
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11%

Poluição
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40%
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33%

Banho
Pesca

10%

6%

Gráfico 10-Percepção dos moradores em relação ao rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

No gráfico 11 é reforçado que a maior utilidade do rio para os moradores da
Comunidade Beira Rio realmente é a pesca. Como já foi confirmado antes e cabe
reforçar que, esses ribeirinhos utilizam a pesca como fonte de alimentação e
complemento da renda através da comercialização do produto.

14%

3%

Banhar
Pescar
Navegar
83%

Gráfico 11- Uso mais freqüente do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Para os moradores a maior desvantagem de viver nas proximidades do rio é a
poluição e o fato de que a área é propícia para a existência de insetos e animais, como
por exemplo, ratos, cobra, mosquito, etc. Nota-se que 10% responderam que o problema
é a discriminação, ou seja, discriminação social. (Gráfico 12)
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Enchente
5%

Poluição

7%

9%

Insetos/Animais
indesejáveis
Perigo

6%
10%

Lama
33%
30%

Discriminação
Nenhum

Gráfico 12-Problemas percebidos por morar próximo às margens do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Segundo Lynch (1960, p.14), “A necessidade de conhecer e estruturar o nosso meio é
tão importante e tão enraizada no passado que esta imagem tem uma grande relevância
prática e emocional no indivíduo.”.
No Beira Rio existe uma mata que, ao longo dos anos em que a comunidade está
instalada nessa área, vem sendo utilizada de diversas formas. Na percepção dos
ribeirinhos com relação à condição atual dessa mata, 40% dos moradores afirmam que a
mesma está muito pior do que na época de sua chegada ao local. O interessante no
gráfico 13 é que a lembrança de alguns moradores parece se confrontar, pois notamos
que, 22% desses moradores dizem que a condição da mata está melhor, enquanto que
20% afirmam que está pior.
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12%

A mesma coisa
Melhor

40%
22%

Muito melhor
Pior

6%

Muito pior

20%

Gráfico 13-Percepção da atual condição da mata em relação ao passado
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Para 50% dos moradores o lixo nas margens é o que causa maior dano ao rio
(gráfico 14). Porém, verifica-se que em grande parte o lixo existente no local é
despejado pelo próprio morador.

Desmatamento/
queimada
25%

Extração de
areia
Assoreamento

50%

22%
2%
1%

Bombeamento
de água
Lixo nas
margens

Gráfico 14-Percepções sobre práticas degradadoras do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

O gráfico 15 demonstra que 26% dos moradores dessa comunidade têm a
consciência de que não se deve jogar lixo no rio ou em suas margens. Logo seguido
dessa resposta, com 24%, ou ¼ desses moradores entendem que a melhor medida seria
o tratamento de esgoto, pois dessa maneira não se poluiria tanto o rio. Ao rever o
gráfico 14, notasse que como já foi comentado, os moradores do Beira Rio entendem
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que para manter o rio preservado é necessário não jogar lixo em local algum, tão pouco
nas margens, porém não é o que realmente colocam em plena prática.

Limpeza do leito
1%

Não jogar lixo

4%

13%

Tratamento de esgoto

16%
26%

16%

Fiscalização
Conscientização da
importância do rio
Dragagem

24%

Sem opinião

Gráfico 15-Medidas ou práticas conscientizadoras e importantes para preservação
do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Para os moradores o rio abastece o local, por isso a necessidade de preservá-lo.
A segunda razão mais importante para os moradores é a pesca como fonte de alimento,
que aparece com 18% das respostas. (gráfico 16)

Fonte de água
Bem de uso comum
5%
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19%

5%

Questão de limpeza

11%
7%

Qualidade de vida
Fonte de renda (pesca)

14%
18%
14%

7%

Evitar poluição
Lazer
Turismo

Gráfico 16-Razões para realizar a preservação do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008
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Segundo Del Rio (1999, p 4):

Ao se evitar conflitos de percepção entre os sistemas cognitivos de
planejadores, empresários, grupos usuários e público em geral, a ação
ambiental estará sendo direcionada para resultados mais satisfatórios e de
maiores qualidades. (DEL RIO, 1999, p.4)

Nos últimos anos foi observado por mais da metade dos moradores que houve a
diminuição da vegetação da mata existe no local. Destaca-se que 50% das pessoas que
se dispôs a responder o questionário são crianças nascidas no local e que perceberam a
redução. Contudo, se observado a porcentagem de pessoas que respondem que a mata
permanece a mesma, é perceptível o confronto dos depoimentos, pois os 31% que
afirmam que a mata aumentou são jovens e adultos e habitam o local há mais tempo.
(Gráfico 17)

Diminuiu a
vegetação

31%

52%

17%

Aumentou a
vegetação
Permanece a
mesma

Gráfico 17-Percepção sobre a cobertura vegetal em relação ao passado
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Espécies vegetais existentes na mata são utilizadas como remédios caseiros
pelos moradores Há poucos moradores que acabam utilizando a mata na retirada de
lenha para carvão e até mesmo como depósito de lixo, porém é uma porcentagem
insignificante com relação às demais utilizações da mata. (Gráfico 18)
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Gráfico 18-Tipos de uso da mata
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008

Mais da metade da população local entende que é de obrigação deles próprios a
responsabilidade de proteção, preservação e manutenção do rio. Contudo, 44% desses
moradores acham ou delegam esse tipo de função para a prefeitura ou até mesmo outros
agentes, retirando de suas responsabilidades a obrigação da preservação do rio. (Gráfico
19)

Prefeitura

9%
35%

População
(comunidade)
Outros
56%

Gráfico 19 - Percepção em relação a quem seria responsável pela proteção do rio
Fonte: Questionário aplicado em set. de 2008
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo buscou-se conhecer por meio de questionários a percepção dos
moradores da Comunidade Beira Rio, instalada na região Oeste do município de São
José dos Campos, São Paulo. De acordo com as respostas analisou-se a percepção
ambiental dos ribeirinhos e também se identificou que tipo de ações os mesmos tem
com relação à preservação do local onde habitam.
Durante o processo de elaboração desse trabalho, alguns obstáculos dificultaram
o contato com os moradores. No entanto, a proposta inicial de coletar informações a
respeito da percepção ambiental desses moradores e caracterizar o perfil sócioeconômico dos mesmos obteve êxito. Conclui-se que além de o lixo ser o maior
problema para os moradores, há também a falta de conscientização da maioria com
relação à preservação do local.
Com o auxílio dos questionários aplicados aos moradores, observou-se que, para
a maioria dos ribeirinhos, independente da faixa etária, a poluição é o principal agente
causador da degradação da área.
Ao serem questionados a respeito das práticas de preservação ambiental, os
moradores concordam que a melhor prática é a de não poluir. Porém, na percepção dos
jovens foi averiguado que os mesmos associam a idéia de preservação ambiental à
proteção de animais. Com relação aos adultos, já existe uma outra opinião, que não
condiz com a dos jovens e nem tão pouco com a das crianças que optaram por não
poluir, pois os adultos associam a idéia de preservação ambiental a não desmatar. Vale a
pena destacar que no geral a escolha mais indicada foi a de não poluir. Sendo assim, a
percepção das crianças não está de acordo com a percepção da maioria dos jovens e
adultos.
Quando o assunto é o rio, grande parte desses ribeirinhos acaba fazendo uma
relação do mesmo com suas vidas, já que este é utilizado de várias formas, como por
exemplo, para pesca, banho, navegação, etc.
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Para Tuan (1980, p. 131),
As imagens da topofilia são derivadas da realidade circundante. As pessoas
atentam para aqueles aspectos do meio ambiente que lhes inspiram respeito
ou lhes prometem sustento e satisfação no contexto das finalidades de suas
vidas. (TUAN, 1980, p.131)

O que mais chama a atenção da comunidade é a atividade da pesca, pois
proporciona um adicional como fonte de alimento bem como fonte de renda (Figura 13
A/B). Nesse caso, as crianças, jovens e adultos possuem a mesma idéia.

Figura 13A: Atividade da Pesca
Fonte: Projeto Social Beira Rio 2003

76

Figura 13B: Rede fabricada artesanalmente pelos pescadores
Fonte: Autor 2008

No que diz respeito a problemas percebidos por morar próximo às margens do
rio, parte da população vê que a poluição é o mais grave. Sendo assim, esses ribeirinhos
têm a percepção de que a poluição é um problema, contudo parece não perceberem que,
o lixo que acabam gerando no local e a sua falta de conscientização também contribuem
com a poluição do local. Os moradores da Comunidade Beira Rio possuem certa
percepção do que seja degradação ou preservação, porém, não exercem a prática diária
de preservar ou não agredir de alguma forma o meio ambiente e principalmente o local
onde vivem. (Figura 14)
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Figura 14: Lixo gerado pela comunidade (rede de pesca abandonada)
Fonte: Autor 2008

Nota-se que, quando se fala em medidas ou práticas conscientizadoras
importantes para preservação do rio, a resposta usada pela maioria dos ribeirinhos é de
não jogar lixo. Existe aí um contra censo, pois, afirmam que a melhor prática de
preservação do rio é não jogar lixo no mesmo. Por que então não se tem essa prática em
seu dia-a-dia com o local onde habitam?
Analisando a forma que as crianças vêem esse assunto, é entendido por elas que
o maior problema é a lama gerada nos dias de chuva.
Ao se comentar sobre a condição do rio com relação à sua chegada ao local, os
moradores têm a mesma percepção. Entretanto, não se pode afirmar que todos da
comunidade possuem a mesma opinião. Pouco menos da metade das pessoas acham que
o rio com relação ao seu período de chegada ao bairro está muito pior do que já foi. É
claro que existem pessoas que afirmam que o rio está muito melhor. Entretanto, há de
se destacar que é uma minoria.
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Quando o assunto é direcionado para o que causa maior dano ao rio, 50% das
pessoas responderam que o lixo nas margens do mesmo é o que causa mais danos
(Figura 15). Em função dessa resposta, acabamos percebendo que de certa forma os
ribeirinhos da comunidade tem a percepção do que mais prejudica o rio e o local onde
vivem, porém, na prática os seus atos são contrários ao que dizem. Pois, existem alguns
moradores que possuem certa conscientização no que diz respeito à preservação.

Figura 15: Objetos abandonados na margem do rio, transformados em lixo
Fonte: Autor 2008

Outra situação que podemos encontrar nessa região, que caracteriza a falta de
conscientização com relação à preservação, é a prática da retirada de areia das margens
do rio, a qual é utilizada pelo ribeirinho na construção de suas casas, provocando assim
o aumento do assoreamento do rio e a contribuição antrópicas para o mesmo. (Figura
16).
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Figura 16: Retirada de areia da margem rio acelerando o processo de
assoreamento
Fonte: Autor 2008

Deixando de lado o assunto sobre o rio e analisando a mata existente nos
arredores da comunidade no intuito de identificar a percepção do morador com relação
às mudanças ocorridas sobre a cobertura vegetal (Figura 17). Comparando os dias de
hoje com relação as suas lembranças do passado, mais da metade respondeu que houve
diminuição da vegetação. É importante lembrar que o tempo mínimo que alguns
moradores habitam no local é de seis anos, e o tempo máximo é de mais de trinta anos,
mas se forem analisados os resultados obtidos com relação à faixa etária, pode-se notar
que, as crianças que nasceram no Beira Rio e os adultos que habitam o local a mais
tempo confirmam que realmente houve uma diminuição perceptível da mata, e em
contrapartida, os jovens declaram que, a mata permanece a mesma.
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Figura 17: Mata próxima à comunidade
Fonte: Autor 2008

O interessante é que 75% dos jovens que responderam o questionário sempre
moraram na comunidade. Nesse caso fica uma questão a ser feita. Até que ponto os
jovens tem ou não razão? É possível entender que essa contradição na resposta dos
jovens para com os adultos e crianças, vale uma pesquisa futura, para tentar entender o
porquê na divergência das respostas.
Referindo-se ainda à mata local, 50% das respostas afirmam que a mata é mais
utilizada para caminhadas diárias (Figura 18). Nesse caso, se faz necessário lembrar
que, 50% das pessoas que responderam o questionário são crianças, ou seja, elas
relacionam a questão com a vivência do seu dia-a-dia. No seu hábito diário de lazer, as
crianças utilizam a mata para fazer a travessia por uma trilha e poderem chegar até um
local onde existe uma pequena queda d’água, a qual é denominada de cachoeirinha.
Na percepção dos jovens e adultos, o resultado a respeito da forma de uso da
mata não faz jus à suas respostas, pois, os mesmos afirmam que a maior utilização da
mata é na retirada de plantas e raízes, os quais são usados em seus remédios caseiros. É
compreensível que os jovens e adultos estejam mais corretos, pois no momento em que
essas pessoas entram na mata para extrair plantas e raízes para seus remédios caseiros,
pode não estar acontecendo uma participação das crianças nesse ato. Alguns moradores
destacam que é possível encontrar cobras nessa mata, porém, declaram que, não
encontram problemas com elas, pois, “as cobras não mexem com eles e eles não mexem
com elas”.
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Figura 18: Caminhada na mata
Fonte: Beira Rio 2003

Esses ribeirinhos entendem que o lixo é o principal agente de degradação da
margem do rio, contudo, parece que alguns se esquecem que todos habitam as margens
do rio, e se o mesmo está poluído, há poluição no quintal de suas casas. Neste caso,
constata-se que, existe uma falta de conscientização dos moradores de que parte desse
lixo é produzido pelos próprios.

Porém, não seria correto generalizar, pois, há

habitantes do Beira Rio que acabam tentando de alguma forma educar os outros
moradores locais de que é preciso preservar e não poluir, uma vez que futuramente o
local será a moradia de seus filhos.
No que diz respeito ao perfil sócio-econômico, pode-se averiguar que os
ribeirinhos não possuem uma renda mínima mensal, pois nem todos trabalham. Ainda
existe no local a prática da pesca para uso comercial e alimentar. Os jovens com relação
aos adultos possuem maior dificuldade em arrumar emprego. Poucos são os moradores
que possuem empregos com registro em carteira. Os moradores do Beira Rio não tem a
intenção de morar em outro lugar. Afirmam que sempre moraram no local e não
pretendem se mudar da comunidade.
Finalmente, constatou-se que o comportamento da população da Comunidade
Beira Rio não faz jus com o que falam. Os moradores entendem que o lixo é prejudicial
para o local onde habitam, mas não colocam em prática as formas de preservação do
local. Pode-se perceber que o lixo gerado na margem do rio não está ali só em função
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das chuvas que os transporta e nem tão pouco por conta de pessoas de atitudes
incorretas que acabam despejando o lixo no mesmo, mas também pela ação dos próprios
moradores, que talvez por falta de conhecimento ou educação ambiental acabam
deixando acumular entulho no local.
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ANEXO 1
Questionário sobre a comunidade Beira Rio
SJCampos-SP-2008

Nome:

Função:

1) Como a PMSJC avalia o espaço onde a Comunidade está instalada, isso sob o ponto
de vista ambiental e também legal (legislação) dado à proximidade com o rio?

2) A PMSJC possui a intenção em remover a Comunidade ou a ocupação não representa
problema à mesma?

3) Como se dá a relação entre a Comunidade Beira Rio e a PMSJC?

4) É comum a Comunidade reivindicar melhorias? De que tipo?

5) Entre as possíveis reivindicações da Comunidade, quais ou qual a PMSJC acredita
ser mais viável de implementação?

6) Existe algum tipo de problema ambiental no local em função da ocupação dos
moradores da Comunidade Beira Rio?

7) A PMSJC já implementou algum programa social com a comunidade (educação
ambiental; algo relacionado à saúde ou mesmo algum programa de preparo dos
moradores para trabalhos mais especializados)?

8) A Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) é uma instituição que presta algum
tipo de assistência a essa comunidade. Seria interessante para a PMSJC montar uma
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parceria com a mesma, desenvolvendo algum tipo de projeto para Desenvolvimento
Sustentável na comunidade?

9) Alguns moradores do Beira Rio que ainda praticam a pesca, se queixam que as
margens do Rio Paraíba do Sul estão cobertas de capituvas, o que dificulta a navegação,
impedindo-os assim de pescar. Argumentam que a PMSJC antigamente realizava a
limpeza do rio retirando esse tipo de vegetação, e hoje não essa prática, sendo neste
sentido, os próprios pescadores são responsáveis pela limpeza. Existe um projeto da
PMSJC para a limpeza do rio no tocante à esse assunto em específico?

10) Já existe no local energia elétrica, água, fossa séptica, e até mesmo um orelhão. A
PMSJC e seus parceiros (Bandeirantes Energia, Sabesp, Telefônica) cobram por esses
bens de consumo? Se existe impostos sobre esses bens de consumo, o local deve ser
reconhecido como um bairro? Como a PMSJC vê essa situação?

11) Para os próximos anos, quais são as propostas da PMSJC em relação ao local e a
Comunidade?

12) No zoneamento do município a área do Beira Rio pode ser considerada zona rural
ou urbana?

88

ANEXO 2

Questionário para Comunidade Beira Rio - 2008
Sexo:

( ) masculino

( ) feminino

Idade: ..........anos
Nível de escolaridade: ............................................................................................
Profissão: ................................................................................................................
1- Trabalha atualmente?
( ) sim
( ) não
2- Possui carteira assinada?
( ) sim
( ) não
3- Antes de residir no Beira Rio, onde morava?
( ) em outra cidade
( ) em outro bairro da cidade
( ) sempre morou no Beira Rio
4- Há quanto tempo vive no Beira Rio?
( ) 0 a 5 anos
( ) 6 a 10 anos
( ) 21 a 25 anos
( ) 26 a 30 anos

(

) em outro local

( ) 11 a 15 anos
( ) 16 a 20 anos
( ) mais de 30 anos

5- Quantas pessoas moram na casa?
( ) de 1 a 3 pessoas
( ) mais de 3 pessoas
6- O que entende por impacto ambiental
( ) poluição
( ) queimada
( ) enchente
7(
(
(

Qual o conceito de preservação ambiental?
) conservar o meio ambiente
( ) limpeza
) preservar o local
( ) não poluir
) proteger os animais
( ) sem opinião

( ) sem opinião

( ) não desmatar
( ) plantar árvores

8- A prefeitura ou outras instituições costumam fazer algum tipo de campanha ou
evento para conscientizar os moradores do Beira Rio em relação à necessidade de se
preservar o meio ambiente?
( ) sim
( ) não
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9- Alguma vez já ouviu falar ou parou para questionar, se a degradação ambiental traz
algum tipo de conseqüência para a sociedade e o espaço onde se vive?
( ) sim
( ) não
10- O que lembra o rio?
( ) poluição
( ) vida

( ) alimento

( ) banho

11- Qual é o uso mais freqüente do rio?
( ) beber água
( ) banhar-se
( ) pescar
navegar

(

) pesca

( ) lavar roupas

( )

12- Quais problemas são percebidos por morar próximo às margens do rio?
( ) enchente ( ) poluição
( ) insetos ( ) animais indesejáveis
( ) perigo
( ) lama
( ) discriminação
( ) nenhum
13- O que é feito com o lixo gerado na residência?
( ) queimado
( ) coletado
( ) despejado no rio

( ) nada

14- Em relação ao período de sua chegada ao bairro, como você considera que está a
situação do Rio Paraíba do Sul?
( ) a mesma coisa
( ) melhor
( ) muito melhor
( ) pior
( ) muito pior ( ) não sabe
15- O que causa maior dano ao rio?
( ) desmatamentos/queimadas
( ) extração de areias
assoreamento
( ) bombeamento de água
( ) lixo nas margens

(

)

16- Qual medida melhoraria a condição ambiental do Rio Paraíba do Sul?
( ) limpeza do leito ( ) não jogar lixo ( ) tratamento de esgoto
( ) fiscalização
( ) conscientização da importância do rio
( ) dragagem
( ) sem opinião
17- Quais as razões para realizar a preservação do Rio Paraíba do Sul?
( ) fonte de água
( ) bem de uso comum
( ) fonte de pesca
(alimento)
( ) questão de limpeza
( ) qualidade de vida
( ) fonte
de renda (pesca)
( ) evitar a poluição
( ) lazer
( )
turismo
18- Como acha que está a situação da mata nos arredores da comunidade no tempo em
que vive no bairro?
( ) diminuiu a vegetação
( ) aumentou a vegetação
( ) permanece a
mesma
19- A mata é utilizada de que forma?
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( ) lenha ou carvão
( ) caminhadas

( ) construção (madeira)
( ) depósito de lixo

20- Quem deveria cuidar da proteção do rio?
( ) Prefeitura
( ) população (comunidade)

( ) remédios caseiros
( ) para nada

( ) outros
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5

Cadastro da Comunidade Beira Rio
São José dos Campos – SP – 2008 (junho/2008)
Casa

01

02

03

04

05

06

07

Morador

Data de
nascimento

Idade

Parentesco
c/ sr. Alziro

Tempo de
moradia

