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“Um dos dramas do mundo contemporâneo é que a Terra foi ‘desnaturada’, e o homem 
só pode vê-la através de suas medidas e seus cálculos, em lugar de deixar-se decifrar sua 

escrita sóbria e vívida. Nossa civilização e uma ciência muitas vezes abandonada à 
vulgaridade multiplicaram os números de seres privados de todo vigor provincial, da 

sabedoria prudente e enérgica que provém do contato cotidiano com a planície, a 
vertente ou o vagalhão, do ritmo natural da vida no meio das coisas” 

Eric Dardel, 2011, p.96. 



 
 

RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a estudar dois bairros de mesma toponímia – Rio 
Comprido – localizados entre os municípios de São José dos Campos e Jacareí, Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - SP. O questionamento inicial direciona-
se para as transformações na interação rio, pessoas e cidades oriundas principalmente da 
urbanização e industrialização brasileira, acreditando ser esta uma importante discussão 
acerca da qualidade de vida urbana na atualidade.  A perspectiva teórica escolhida 
privilegiou o conceito de lugar visando identificar os diferentes significados dos bairros 
do Rio Comprido na percepção de seus moradores e a interação destes com o rio 
Comprido nos dias de hoje. Logo, a presente dissertação insere-se como um trabalho 
exploratório de abordagem reflexiva, seu objetivo maior não é quantitativo, mas 
qualitativo.  A abordagem metodológica ancora-se nos estudos de percepção ambiental, 
pautados, sobretudo, nas atitudes e nos valores envolvidos na relação entre o homem e  
o meio ambiente. A proposta dessa abordagem intenciona contribuir com linhas de 
pesquisa que valorizem e busquem maior conexão entre os estudos técnicos voltados 
para o planejamento urbano e o conhecimento experiencial dos que vivem no lugar, 
entendendo este último como a base na qual se realiza a vida cotidiana na cidade. 

Palavras-chave: lugar, percepção ambiental, urbanização, planejamento urbano. 

 



 
 

ABSTRACT 

The current dissertation proposes to study two neighborhoods with the same toponymy - 
Long River - located between the municipalities of São José dos Campos and Jacareí, 
Metropolitan Region of the Paraiba Valley and North Coast - SP. The initial question it 
directed to the changes (transformations) in river interaction, people and cities 
originated mainly from urbanization and industrialization, believing this to be an 
important discussion about the present quality of urban life. The theoretical perspective 
chosen (privileged) favored the concept of place aiming identifies the different meanings 
of the neighborhoods of Long River in the perception of its residents and their interaction 
with the Long River nowadays. Therefore, the present dissertation is part of an 
exploratory work of reflexive approach; the main objective is not quantitative, but 
qualitative. The methodological approach is anchored in studies of environmental 
perception, guided mainly in attitudes and values involved in the relationship between 
man and the environment. The propose of this approach intends to contribute to 
research lines that value and seek a greater connection between the technical studies 
focused on urban planning and experiential knowledge of those who live at place, 
understanding the latter as the basis on which everyday life takes place in the city.  

Keywords: place, environmental perception, urbanization, urban planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia deste trabalho aflorou durante uma atividade de diagnóstico desenvolvida 

com alguns moradores do bairro do Rio Comprido, município de São José dos Campos. A 

oportunidade de desenvolver esta atividade surgiu a partir da aproximação entre a 

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP – e os participantes do movimento de 

regularização fundiária de São José dos Campos, conhecido como Regulariza Já!, 

desenvolvido com o apoio do Ministério Público local. 

Naquele momento, se trabalhava na elaboração de uma representação do bairro 

construída pelos próprios moradores e, em uma determinada etapa da atividade, o grupo 

foi questionado sobre o rio Comprido, se este iria ou não aparecer na representação. A 

maioria dos participantes – entre doze e quinze moradores – afirmou que o rio era um 

elemento importante e, portanto, deveria constar no mapa. Ressalta-se que a decisão 

tomada pelo grupo não se originou somente pela toponímia do bairro. Boa parte dos 

comentários e justificativas a favor da presença do rio no “papel” indicavam que aquelas 

pessoas consideravam o rio como “uma coisa boa”. Perplexidade. 

Como um rio que se encontra degradado e poluído (SANTOS et al., 1997; 

MAKINODAN e COSTA, 2004)  pode ser percebido pelos moradores do entorno como 

uma “coisa boa”? Este foi o estopim para uma série de reflexões que culminaram em um 

questionamento mais amplo: o que aconteceu com a interação entre os rios, as cidades e 

as pessoas na atualidade? As cidades surgiram vinculadas aos rios (GRATÃO, 2008), e 

hoje, ao transitar pelas cidades brasileiras – sejam estas médias ou grandes – é possível 

inferir que as cidades deram as costas para os rios.  

De fato, as condições atuais dos rios urbanos podem ser consideradas como uma 

das problemáticas urbanas que acentua o debate sobre a qualidade de vida nas cidades 

contemporâneas, considerando que “pelos rios, córregos, vales e lagos da cidade é 

possível encontrar [...] as relações com a sua natureza e observar como se (re)velam a 

qualidade de vida nas cidades”(GRATÃO, 2008, p. 201). 
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Os rios foram gradualmente subjugados pela expansão urbana. A questão dos rios 

e de como são tratados, é só um dos aspectos que constituem o que pode se denominar 

de “crise sócio-urbana-ambiental contemporânea1

Gráfico 1: Taxa de crescimento anual da população 

” (OLIVEIRA, 2011).  

O modelo de urbanização adotado no Brasil a partir de 1950 – década em que se 

consolida a industrialização (MARICATO, 2002) – traz em seu cerne a concentração 

fundiária – oriunda da Lei de Terras de 1850 – e a ausência de um pacto social entre a 

classe dominante – nesse momento a burguesia industrial –  e os demais estratos sociais. 

Portanto, com a intensificação da urbanização na década de 1970 (Gráfico 1)  as 

problemáticas urbanas tornam-se a realidade cotidiana das grandes cidades e 

aglomerações urbanas.  

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1950/2000.  

Em meio a este cenário complexo, instauram-se modelos de planejamento que 

apresentavam, sobretudo, um “perfil eminentemente técnico” os quais “foram exercidos 

fundamentalmente na esfera do poder público” acreditando “que não havia cultura 

suficiente na sociedade para participar, de forma direta, das decisões sobre os destinos 

da gestão do território” (MACHADO, SANCHES e OLIVEIRA, 2008, p.76). 

Nas palavras dos mesmos autores, o planejamento urbano no Brasil apresentou 

duas ‘linhagens’ [...] uma, que se inicia nos planos de embelezamento, 
que gera os Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDIs) e 

                                                           
1 (Informação verbal). 
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outra, baseada nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 
(CIAMs), que gera Brasília e uma série de cidades novas de caráter 
moderno em seu planejamento ( MACHADO; SANCHES; OLIVEIRA, 2008, 
p.77) 

Portanto, o processo de urbanização brasileira imprimiu no território marcas 

características da expansão periférica, da segregação socioespacial e da desigualdade 

socioambiental, graças às formas de inclusão precária, principalmente dos estratos 

sociais mais baixos da sociedade brasileira (MACHADO, SANCHES e OLIVEIRA, 2008). 

Este processo também abarcou o tratamento designado aos rios urbanos – 

esgotos domésticos não tratados, ocupação de áreas de mananciais, aterramento e 

ocupação de áreas de várzea, etc. O jugo temporário das águas, obtido à custa de muito 

concreto e de intensa impermeabilização do solo urbano.  É durante o verão que os rios 

clamam pelo seu espaço, restituem seu leito maior, retomam a antiga várzea. Dá-se o 

embate entre os rios, as cidades e as pessoas. 

Conclui- se, portanto, que a questão estrutural por detrás de todo processo da 

urbanização brasileira é destilada por um reducionismo falacioso, e nas manchetes a vilã é 

a natureza e suas águas. É a “chuva que mata” e os rios que trazem calamidades. Em 

meio a este cenário urbano como as pessoas percebem – ou não – a presença dos rios? 

 É este o enfoque direcionado para a área de estudo deste trabalho, os bairros do 

Rio Comprido. Bairros no plural, pois a microbacia urbana do rio Comprido é dividida 

territorialmente entre dois municípios, São José dos Campos e Jacareí, no estado de São 

Paulo, e que em cada um destes, existe um bairro denominado “Rio Comprido”. Ou seja, 

existe o bairro do Rio Comprido de São José dos Campos – que foi mencionado acima – e 

também o bairro do Rio Comprido de Jacareí.  Ambos localizam-se as margens do rio 

Comprido e encontram-se inseridos na microbacia de mesmo nome. Esta foi palco de 

diferentes ciclos econômicos (SANTOS et al., 1997) e  tem sofrido um intenso processo de 

conurbação2

 Contudo, este processo – a expansão da mancha urbana – não afetou o rio 

integralmente, este ainda flui solto por boa parte de sua várzea, não foi canalizado. Seus 

, principalmente a partir da década de 1990 (GODOI e SANTOS, 2007). 

                                                           
2Segundo Villaça, a conurbação existe quando “uma cidade começa a absorver outra quando passa a 
desenvolver com ela uma intensa vinculação socioeconômica”, portanto este processo “envolve uma série 
de transformações tanto no núcleo urbano absorvido como no que absorve” (VILLAÇA, 1998, p.51). 
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ciclos de cheia e vazante são acompanhados pelos moradores de ambos os bairros há 

pelo menos trinta anos. Novos questionamentos surgem – e se sobrepõem aos primeiros 

–como será viver perto do rio? Se o rio passa entre os dois bairros– de mesma toponímia 

– ele é percebido como um elemento integrador das comunidades ou é justamente o 

contrário? O rio é de fato um limite para os moradores? Existem riscos em morar perto de 

um rio? Se eles existem, quais são estes riscos? Como são percebidos pelas populações 

locais?  

Estes são os questionamentos que norteiam o presente trabalho. Sua estrutura 

conceitual pauta-se em conceitos oriundos de diferentes campos de pesquisa que têm 

apresentado esforços na busca de novas abordagens da interface entre homem e 

ambiente.  De um lado aproxima-se de trabalhos provenientes do planejamento urbano, 

como “A Imagem da cidade” de Kevin Lynch (1997) e “Morte e vida de grandes cidades” 

de Jane Jacobs (2000). Apesar de enfoques e métodos de análise bastante distintos, 

ambos os autores têm um ponto em comum: o interesse em apreender a cidade a partir 

da percepção e das práticas cotidianas daqueles que nela vivem, trabalham e estudam. 

De outro lado o presente trabalho evoca o conceito de lugar, oriundo da Geografia 

Humanística – atualmente denominada como Geografia Humanista – que propõe, nas 

palavras de Eric Dardel, 

conhecer o desconhecido, atingir o inacessível, a inquietude geográfica 
[que] precede e sustenta a ciência objetiva. Amor ao solo natal ou busca 
por novos ambientes, uma relação concreta liga o homem à Terra, uma 
geograficidade (géographicité)do homem como modo de sua existência e 
de seu destino (DARDEL, 2011, p.1-2).  

 

 Portanto, busca-se primordialmente conhecer o lugar – os bairros do Rio 

Comprido – pela perspectiva da experiência, considerando que esta permite o acesso a 

conhecimentos específicos sobre este mesmo lugar. Deciframos, decodificamos 

experienciamos e valoramos o mundo com o corpo inteiro. No encontro entre subjetivo e 

objetivo o mundo é significado através da percepção ou ainda, como alega o geógrafo Yi-

Fu Tuan, 

experiência é um termo que abrange as diferentes maneiras através das 
quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. Estas maneiras variam 
desde os sentidos mais diretos e passivos como olfato, paladar e tato, 
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até a percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização (TUAN, 
1983, p.9).  

 

 A estrutura metodológica desta pesquisa está alinhada com abordagens 

qualitativas aplicadas em pesquisas de percepção ambiental, as quais buscam “em 

primeiro lugar [...] entender a perspectiva do entrevistado” (ONU, 1973, p.40, tradução 

minha). Apesar deste direcionamento central, a metodologia começou a ganhar corpo e 

forma a partir dos primeiros contatos com os moradores do bairro do Rio Comprido de 

São José dos Campos. Durante os meses de junho e julho de 2012 se desenvolveu uma 

atividade de diagnóstico no local – já citada anteriormente – a qual proporcionou alguns 

trabalhos de campo – individuais e outros em conjunto com alguns moradores, inclusive 

com as lideranças do bairro. 

Foram estas idas que deram início ao processo de imersão no bairro do Rio 

Comprido de São José dos Campos. No entanto, a consciência deste processo foi 

posterior, ocorreu somente após a qualificação do presente trabalho. Foi a partir desta 

que se iniciou um ir e vir entre o empírico e o teórico, e que se aclarou o objetivo 

primordial deste trabalho, uma aproximação do conceito de lugar dentro do 

planejamento urbano. Mais além, uma abordagem baseada na percepção do lugar pelo 

indivíduo, entendendo que esta pode vir a contribuir com métodos mais participativos 

para o planejamento urbano. 

A estrutura de organização da dissertação distancia-se do padrão tradicional, 

visando principalmente ir ao encontro da perspectiva teórica escolhida. Colocado de 

outra forma, a construção do texto apresenta o teórico e o empírico, construindo uma 

trama de sustentação na qual ambos se fortalecem. Esta escolha permitiu – assim se 

espera – uma maior coesão do conjunto, considerando que “faz mais sentido construir 

um texto partindo da experiência na fluência da experiência3

                                                           
3 (Informação Verbal) 

” (MARANDOLA JR., 2012). 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, e em todos se alinhavam os 

referências teóricos e os relatos dos moradores – empírico. 
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O capítulo um é resgate da interação entre os rios e as cidades – questionamento 

inicial do trabalho. Aqui são abordadas as questões simbólicas da água e das cidades. Para 

ilustrar as transformações nesta interação elegeu-se a cidade de São Paulo, já que desde 

sua fundação os rios estão presentes. São Paulo de Piratininga surge entre rios. Outra 

justificativa desta escolha se insere em seu processo de urbanização e seus rebatimentos 

em seu território e também em seus rios. Além disto, abordou-se sinteticamente o aflorar 

do planejamento urbano e alguns trabalhos contrários a tecnocracia deste. Por fim, 

apresenta-se de forma sucinta o desenvolvimento dos estudos de percepção ambiental 

no Brasil, e algumas pesquisas que se alinham a presente abordagem entre os rios e as 

cidades. 

O segundo capítulo constitui-se da caracterização física da microbacia urbana do 

rio Comprido, além da caracterização demográfica e da infraestrutura urbana dos dois 

bairros do Rio Comprido. 

O terceiro capítulo é uma imersão nos bairros do Rio Comprido. Neste capítulo os 

contornos provenientes da escolha do lugar como perspectiva teórica começam a se 

esboçar .  Seu objetivo pleno é identificar, experienciar os bairros, seus limites, fronteiras, 

o estabelecimento da identidade a partir do lugar e vice-versa. É uma viagem “no ritmo 

do ‘olho e do pé’, o curso e (per)curso das águas e o (des)velar [do lugar] pelos caminhos 

da percepção do meio ambiente”(GRATÃO, 2008, p.201). 

No quarto e último capítulo desenvolve-se a discussão mais premente do trabalho, 

neste estabelecem-se alguns elos entre a abordagem do lugar e o planejamento urbano.  

Para tanto, recorre-se ao conceito de qualidade de vida, inicialmente em contraponto, ao 

enfoque das áreas de risco presentes nos dois bairros.  

Optou-se por uma discussão de arremate do trabalho – algo como um 

fechamento, mas não um fim. Metaforicamente, espera-se que na trama do tricô – 

estabelecido entre empírico e teórico – seja possível desfazer o arremate. A busca? Novos 

desenhos, outras cores, singulares texturas... que emanam do lugar. Este arremate foi 

intitulado de: Elos de aproximação entre o lugar e o planejamento urbano. 
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Considerações sobre a Metodologia 

 

A metodologia do presente trabalho estruturou-se em trabalhos de campo e 

posterior registro e análise destes e na aplicação de entrevistas semi-estruturadas.  A 

primeira etapa – os trabalhos de campo – foi baseada na metodologia presente em 

“Londrinas invisíveis: percorrendo cidades”, de autoria de Eduardo Marandola Jr.(2003) e 

“Geografia de bairro: territórios vividos e experiência urbana no bairro Bosque, 

Campinas” de Fernanda Cristina De Paula (2007). Ambos os trabalhos forneceram 

subsídios para os campos exploratórios nos bairros do Rio Comprido.  

Esta primeira etapa objetivou principalmente conhecer, explorar a materialidade 

dos bairros e foi desenvolvida, literalmente, andando pelos bairros.  Para alcançar este 

intento, houve a preocupação em manter uma postura aberta durante os trabalhos de 

campo, ou seja, de não se deixar envolver ou se influenciar pelos conhecimentos 

anteriores sobre a área de estudo, visando “busca[r] um conhecimento experiencial, sem 

direcionamentos pré-estabelecidos, para que o lugar  se reve[lasse] em si mesmo” (DE 

PAULA, 2007,p.35).  

 Através destes trabalhos de campo foi possível experienciar as áreas de estudo, 

senti-las na pele, nariz e cabelos. Ou ainda como afirma De Paula, “a realização do 

conhecimento do bairro a pé, caminhando por ele, visa a apreensão da paisagem e das 

dinâmicas que a animam” (DE PAULA, 2007,p.35). A paisagem não é a categoria analítica 

do presente trabalho, contudo sua importância relaciona-se com a apreensão da 

materialidade dos bairros, sendo esta rica de significados.  

Os trabalhos exploratórios geraram registros sobre as observações acerca dos 

bairros pautados, sobretudo, na interação entre sujeito e objeto. Nas palavras de 

Fernanda De Paula, “ir a campo, experienciar e apreender as experiências dos outros dão 

as bases para um conhecimento empírico e conjuntivo” (DE PAULA, 2007, p.34). 

A segunda etapa foi direcionada aos registros dos trabalhos de campo, ou seja, 

reler, analisar e trabalhar as informações e observações dos bairros enquanto fenômenos 

vividos. Esta etapa baseou-se  no conceito de arqueologia fenomenológica, a qual 

se configura [em] uma reflexão regressiva (na medida em que caminha 
de concepções construídas, mas que já figuram como pré-concepções, 
para as essências destas construções) em relação aos processos que 
orientam o fenômeno, buscando traços que lhe são inalienáveis 
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(intersubjetivos), que caracterizam o fenômeno universalmente. 
(MARANDOLA JR, 2005b) 

 

 A partir destas reflexões, foram delimitados os locais para aplicação das 

entrevistas semi-estruturadas. O conversar com os moradores com base em um roteiro, 

visava antes de tudo direcionar o diálogo e não suprimí-lo. Os detalhes e rumos que 

apareceram no decorrer das entrevistas acabaram por revelar “elementos que são mais 

importantes na configuração daquele lugar” (DE PAULA, 2007, p.35). Com isso, 

contribuíram na posterior construção da teia entre o empírico e o teórico. 

A escolha dos entrevistados, em ambos os bairros, se ateve ao tempo de moradia 

no bairro, levando em conta que a “pesquisa qualitativa é construída a partir dos 

indivíduos, dando importância à historicidade, opiniões e valores destes para apreensão 

de seu envolvimento com o objeto de pesquisa” (DE PAULA, 2007, p. 37). Outro fator 

considerado foi a localização da moradia, a proximidade desta em relação ao rio 

Comprido.  O número de entrevistados foi aleatório e contabilizou ao todo dez 

entrevistas.  

Buscando preservar a integridade dos depoentes, escolheu-se não divulgar seus 

nomes, estes são referenciados no trabalho por nomes fictícios, escolhidos 

aleatoriamente. Para a realização das entrevistas as pessoas foram abordadas na porta de 

sua residência e algumas vezes durante o caminhar pelas ruas próximas ao rio Comprido. 

Antes de iniciar a entrevista explicou-se o objetivo da mesma e – brevemente –o tema da 

presente pesquisa. 
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1  OS RIOS E AS CIDADES: PLANEJAMENTO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Os rios e as cidades coexistem desde os tempos mais remotos. É possível citar 

como exemplo dessa antiga interação a civilização egípcia e, mais especificamente no 

caso de cidades, a Mesopotâmia4

O rio que acolheu e abrigou o início da cidade também aparece na fala de alguns 

dos moradores do bairro do Rio Comprido de São José dos Campos, como Dona Emília, 

que afirma que este “é um dos bairros que deveria ter muita atenção [...] pelo valor 

histórico, devia até ter uma placa indicando aí, um monumento aí que começou São José 

[...] (Emília, 66 anos, moradora do Rio Comprido de São José dos Campos há 13 anos). 

Portanto, o rio Comprido para Dona Emília, não é só um rio. Ele é um marco que se 

. Mais que coexistência, é possível afirmar que a água foi 

a possibilitadora das cidades. Nas palavras de Lúcia Helena Batista Gratão, 

a água é um elemento fundante para a existência do ser; é fundamental 
no surgimento, na criação e construção da cidade. Essas afirmações se 
referem quando do resgate da importância da água para a vida ou no 
planeta – patrimônio natural – vital! Água que deu a vida – explosão da 
vida! Água que faz ‘criar’ a cidade (GRATÃO, 2008, p.209, grifo meu). 

 

 Parafraseando Gratão, foi, de fato, a água que fez ‘criar’ São José dos Campos, que 

juntamente com o município de Jacareí, compõem a área de estudo do presente trabalho. 

Estes dois municípios têm, como fronteira, o rio Comprido. Este abriga, próximo de suas 

margens, já no final de seu curso – tendo a Rodovia Presidente Dutra (BR- 116)  como 

testemunha – dois bairros irregulares: o Rio Comprido de Jacareí e o Rio Comprido de São 

José dos Campos.Segundo estudos, foi nesse mesmo local que surgiu São José dos 

Campos, que era então, São Jozé do Rio Comprido. Santos et al. afirmam que,  

peças encontradas com diferentes formatos, base reta e curva, revelam 
contato do índio Tupi com o branco, de onde os arqueólogos concluem a 
possibilidade dessa tribo haver integrado o aldeamento dos Guaianazes 
que também viviam às margens do Rio Comprido e deu início ao 
município de São José dos Campos (SANTOS et al., 2007, p.2). 

  

                                                           
4Segundo Yi-Fu Tuan, a Mesopotâmia já apresentava em 3.000 a.C “cerca de doze Cidades Estados” (TUAN, 
1980, p.104).  
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relaciona com o começo da História do município no qual ela reside, um pouco também 

de sua própria história. Sua fala parece, de certa maneira, afirmar que negar a legalidade 

do bairro é renegar os primórdios do próprio município. Ambos surgiram nas 

proximidades do mesmo rio. Os rios e as cidades. 

 Como afirma José Carlos Bruni, “a água [faz parte] não só [d] a vida biológica 

como também a vida psíquica” dos seres humanos (BRUNI, 1993, p.53). Aprofundando o 

assunto, é vital considerar que a interação do homem com seu meio não é só material, 

concreta. Ela é também subjetiva, simbólica, rica de significações e sentidos. Segundo 

Leinz e Amaral, os rios são,  

as águas correntes que brotam nas fontes, mais as águas de chuva que se 
escoam imediatamente, vão formando pequenos córregos, que se 
ajuntam, se avolumam, dando finalmente origem ao rios (LEINZ e 
AMARAL, 2003, p.95). 

  De fato, a definição apresentada não está errada, mas é apenas um dos possíveis 

significados de um rio e suas águas. Para Gaston Bachelard, esta mesma água dos rios 

apresenta “um traço do seu caráter feminino: ela embala como uma mãe. [...]. A água 

leva-nos. A água embala-nos. A água adormece-nos. A água devolve-nos a nossa 

mãe”(BACHELARD, 2002, p.137). Há nesta afirmação uma alusão ao ventre materno, ao 

princípio da vida de cada um, pois sem a dádiva desta mãe fluída, a vida pereceria. A água 

que purifica, lava, renova, mata a sede, oferta alimento e mais além, “a água convida-nos 

à viagem imaginária” (BACHELARD, 2002, p. 137). 

Viagem que aguça os sentidos e desperta sensações e sentimentos, memórias e 

lembranças. Viagem esta, feita através de atos cotidianos, como observar a chuva cair, 

sentir o cheiro do chão de terra molhada logo depois que a chuva se esvai; molhar os pés 

na beira do rio, acompanhar absorto, o caminho da água por entre as margens dos rios, 

ouvir embevecido os sons da água por entre as rochas a caminho do mar... Ou ainda 

como afirma José Carlos Bruni,  

se levarmos em consideração o papel que a água desempenha nas mais 
variadas culturas humanas, nas religiões, nas cosmogonias, nos mitos, 
nas artes, nas literaturas, e na própria filosofia [...] abre-se perante nós 
toda outra perspectiva em que a água deixa de ser apenas parte 
fundamental da natureza externa e da vida biológica para tornar-se 
dimensão essencial da vida especificamente humana. Isto é, é na 
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dimensão simbólica que a água diz respeito mais profundamente à vida e 
ao homem (BRUNI, 1993, p. 57). 
 

Diferentes pessoas que convivem em seu cotidiano com o rio Comprido, 

concordam com o autor. Alguns moradores do Rio Comprido de São José dos Campos, 

quando questionados sobre o que o rio representava, afirmaram, 

o rio de verdade? Nossa, a natureza, criatura. O meio ambiente, a 
natureza (Dona Emília, 66 anos,  moradora do bairro há 13 anos). 

representa a natureza, né? A gente toma um ar mais gostoso. Você está 
dentro da cidade tem aquela poluição de fumaça de carro, né? Aqui não 
tem, o ar é puro, eu sinto sadia aqui, sabe? (Madalena, 72 anos, moradora 
do bairro há 30 anos). 

é bom, tem a paisagem aí, né?[...] A gente acostuma a olhar, né? Mora do 
lado, né? (João, 43 anos, morador do bairro há 30 anos).  

 

A água é, portanto, essencial e múltipla. Como diria Gratão é “água de beber, água 

de benzer, água de banhar” (GRATÃO, 2008, p.201). No entanto, o simbólico também 

abrange a cidade. Segundo o geógrafo Yi-Fu Tuan, os primeiros símbolos da cidade 

relacionam-se com a “criação sobrenatural do mundo” (TUAN, 1980, p. 174). Quando o 

embrião de uma futura cidade começa a tomar corpo e forma, como por exemplo, com a 

presença de santuários e de “diferentes combinações de elementos arquitetônicos” a 

cidade transcende “as incertezas da vida; ela reflete a precisão, a ordem e a predição dos 

céus” em outras palavras, a representação, a idealização de um mundo (TUAN, 1980, 

p.174). Desta forma é possível afirmar, portanto, que a cidade traz em seu cerne a ideia de 

domínio da natureza pelo homem. É a cidade, segundo Tuan, que “libera os seus cidadãos 

da necessidade de trabalhar incessantemente para manter seus corpos e do sentimento 

de impotência diante dos caprichos da natureza” (TUAN, 1980, p.172, grifo meu). 

 E assim existiram – e existem – as cidades.   A cidade oriental, a cidade arcaica, a 

cidade medieval (LEFEBVRE, 2001) cada qual com suas especificidades e contrapontos 

que se estabeleciam através do ordenamento orientado ora pela política, ora pelas forças 

econômicas e muitas vezes pela religião. Indiferente de onde e como os ciclos 

econômicos se desenvolveram, as águas e os rios mantiveram a oferta de seus 

elementos, e possibilitaram além do transporte e da saciedade da sede uma série de 

atividades desenvolvidas em contato com o rio e suas águas. As lavadeiras lavavam as 
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roupas, os homens pescavam, os barcos transportavam as pessoas e as mercadorias. Os 

sons dos rios faziam parte da atmosfera do entorno. O rio era um lugar presente na vida 

das pessoas, inserido na rotina e vivência do cotidiano. Sua presença mesclava-se aos 

ciclos de vida destes locais. Nas palavras de Chiapetti, a água 

além de sustentar a vida, a água nos seduz com sua beleza, tanto no 
irromper das nascentes... no movimento dos rios... no cair da chuva... no 
jorrar de uma fonte... na calma dos lagos... quanto no vigor e vivacidade 
das cachoeiras, das corredeiras, dos estreitos dos rios... A água encanta 
nossos sentidos e reporta-nos à nossa essência, pois simboliza a pureza, 
o inconsciente, as emoções, os ciclos da vida... (CHIAPETTI, 2009, p.15, 
grifo meu). 

 

No entanto, com o advento da indústria e desenvolvimento da ciência – fins do 

século XVIII – ocorre uma ruptura entre o homem e a natureza. Transformam-se de 

maneira profunda “os ciclos da vida” (CHIAPETTI, 2009). Neste processo, afrouxaram-se 

os laços das vivências cotidianas entre os rios e as cidades. A água passa a ser entendida 

através das lentes da ciência, e se torna 

H2O, ‘corpo incolor, inodoro, insípido, líquido à temperatura ordinária, 
resultante da combinação de um volume de oxigênio e dois de 
hidrogênio e capaz de refratar a luz e dissolver muitos outros corpos’. 
Depois que a água tornou-se objeto da razão científica, passou a ser um 
corpo entre outros, muito importante, é certo, mas sem alma, sem 
sentido, uma coisa morta (BRUNI, 1993, p. 57). 

 

É possível afirmar que a interação entre os rios e as cidades na atualidade é uma 

das diversas problemáticas urbanas contemporâneas. De fato, as questões relacionadas 

aos espaços urbanos possibilitaram o surgimento do planejamento urbano – Europa do 

século XIX – visando, sobretudo a adequação do espaço com base nos novos anseios e 

necessidades do homem moderno. Uma das cidades brasileiras que viveu – e ainda vive – 

intensamente este processo é São Paulo – SP.  

São Paulo de Piratininga surge às margens do rio Tamanduateí e Anhangabaú. 

Mais uma vez têm-se os rios e as cidades. Durante praticamente três séculos a cidade se 

manteve “limitada ao que hoje compõe o centro velho de São Paulo ou ‘triângulo 

histórico’, formado pelos Conventos de São Francisco, de São Bento e do Carmo” 

(OLIVEIRA, 2009, p.23). Em parte, até mesmo a legislação da época mostra certas 

peculiaridades que remetem aos ciclos da vida da então São Paulo. A legislação 
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apresentava um viés ambiental, mais era pautada, sobretudo nas questões relacionadas à 

proteção da saúde (RIVELLI, 2005). Nas palavras do mesmo autor, desde o século XIX, 

 

os legisladores da época impunham toda a sorte de restrições, como, por 
exemplo, que as roupas dos hospitais somente poderiam ser lavadas nos 
pontos mais baixos dos rios, no local em que os habitantes da região não 
mais se serviriam daquelas águas. Previam, ainda, que os animais [...] 
eram proibidos de matar a sede nas fontes cujas águas fossem utilizadas 
para consumo humano. 
 Os resíduos igualmente eram proibidos de ser dispostos ou 
armazenados próximos às fontes cujas águas eram próprias para o 
consumo humano (RIVELLI, 2005, p.286). 
 
 

Este quadro irá se modificar profundamente quando o café torna-se o principal 

produto de exportação brasileira. É possível citar pelo menos três elementos que vão 

transformar a cidade de São Paulo: transporte, necessidade de mão-de-obra e 

centralização das funções políticas e econômicas. O transporte era necessário para o 

escoamento da produção e se materializa na construção da malha ferroviária ligando o 

oeste paulista até o porto da cidade de Santos. No entanto, a expansão desta malha vai 

possibilitar ainda alterações profundas no modo de vida da elite cafeeira. Segundo 

Oliveira,  

a partir destas, as famílias abastadas poderiam habitar na capital, 
tomando o trem para suas propriedades em caso de necessidade ou aí 
indo para os invernos mais rigorosos ou para simples conferência nos 
períodos de colheita. Dessa forma, conseguia-se combinar a 
administração eficaz das propriedades ao conforto de um grande centro 
(OLIVEIRA, 2009, p. 26). 

 

Importante remeter novamente à questão dos rios e das cidades em meio a este 

processo, visto que parte da área de várzea do rio Tamanduateí foi ocupada, em 1867, 

pela Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.  

Logo, é possível afirmar que a produção do café promove grandes alterações na 

capital paulista no fim do século XIX. A elite cafeeira que migra da área rural para São 

Paulo, em meados de 1890, traz novos anseios e necessidades que se materializam na 

modernização urbana, como por exemplo, a instalação da luz elétrica e na busca de 

diferenciação social a partir da redefinição urbana, criando novas áreas de moradia 



26 
 

adequadas aos gostos dos barões do café. Segundo a economista, Milena Fernandes de 

Oliveira, “ainda em finais do século XIX surgem outros bairros de habitação elitista como 

Higienópolis, dos aristocratas com fortunas saídas do café, que avançam rumo aos 

terrenos mais altos e saudáveis do planalto” (OLIVEIRA, 2009, p.27). 

É claro que toda transformação promovida pela expansão da cidade alteraria a 

interação entre os rios e as cidades. É possível encontrar alterações na Legislação da 

época, que comprovam parte destas alterações. Segundo Rivelli, em 

02 de março de 1894, foi publicado o Decreto n. 233 que criou o Código 
Sanitário do Estado de São Paulo, legislação que em seu art. 311, pela 
primeira vez, utilizou a palavra poluição: ‘a água destinada aos usos 
domésticos deverá ser potável e inteiramente insuspeita de poluição. ’ 

O referido código já tecia regras específicas às fábricas e oficinas, 
classificando-as como incômodas, perigosas e insalubres (aquelas que 
poderiam modificar o meio sanitário) e a possibilidade ou não de sua 
permanência próximo aos núcleos habitacionais (RIVELLI, 2005, p.286, 
grifo do autor) 

 

Os rios que serpenteavam nas várzeas começaram a não serem mais vistos ou 

percebidos como o elemento que havia possibilitado a vida local. O processo de 

degradação e mesmo a desconexão dos rios, acompanharam as mudanças trazidas pela 

emergência das novas demandas, primeiramente do café e posteriormente da indústria. 

Ou ainda como afirma Santos, 

 [a] atuação das elites em prol da modernidade e da civilidade, os 
poderes públicos e os interesses privados empreenderam ações visando 
o domínio das águas até onde elas se interpunham aos seus interesses. 
Este processo revela, assim, como as intervenções sobre as águas 
chegavam até onde se convergiam a necessidade de salubridade, a 
incorporação e valorização da terra urbana (SANTOS, 2006, p. 339). 

 

Parte deste processo foi capturado por Mario de Andrade em seu poema 

Anhangabaú de 1922:   

Anhangabaú  
 
Parques do Anhangabaú nos fogaréus de aurora... 
Oh larguezas dos meus itinerários... 
Estátuas de bronze nu correndo eternamente, 
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num parado desdém pelas velocidades... 
O carvalho votivo escondido nos orgulhos, 
do bicho de mármore parido do salon... 
Prurido de estesias perfumado em rosais 
o esqueleto trêmulo do morcego... 
Nada de poesia, nada de alegrias!... 
E o contraste boçal do lavrador 
que sem amor afia a foice... 
Estes meus parques do Anhangabaú ou de Paris, 
onde tuas águas, onde as magoas dos teus sapos? 
"Meu pai foi rei! 
- Foi. - Não foi. - Foi. - Não foi." 
Onde as suas bananeiras? 
Onde o teu rio frio escarnecido pelos nevoeiros, 
contando historias aos sacis?... 
Meu querido palimpsesto sem valor! 
Crônica em mau latim 
cobrindo uma écloga que não seja de Virgílio!... 
(ANDRADE, 1996 apud DINIZ, 1998, p. 3) 

 

Neste poema, Mario de Andrade denuncia e até mesmo recrimina as alterações do 

espaço, a imitação de modelos europeus que descaracterizavam a face natural do então 

Vale do Anhangabaú. Tanto o rio como os seus “maus espíritos” são subjugados pela 

imposição de uma cidade “moderna” que atende aos critérios da emergente elite 

cafeeira. Jazem sobre o passeio os nevoeiros, as lendas de Sacis e o reinado dos sapos. 

Modificam-se a geografia e a cultura, sepultando-se a interação entre o rio e as pessoas. 

O rio já não pertence ao olhar dos transeuntes, suas névoas não mais antecedem os 

primeiros raios de sol da manhã, altera-se, esvazia- se a paisagem, “nada de poesia, nada 

de alegrias!” (ANDRADE, 1996 apud DINIZ, 1998.p.3). 

Guardadas as devidas proporções, é possível identificar uma situação similar na 

relação entre o rio Comprido e os moradores do seu entorno. Quando questionados 

sobre a sua relação com o rio e como esta mudou nos últimos trinta anos, alguns 

moradores relataram 

olha pra mim, já foi um rio. Porque quando eu cheguei aqui eu pesquei 
muito aí. Pesquei, a água era limpa... Era um rio! Hoje [...] em dia tá vendo 
a situação. Tudo poluído, nem tem como desfrutar nada do rio. Eu já 
diverti muito ali (risos). Logo quando cheguei aqui no início, né? Era 
limpinha a água, tinha banho, tinha pesca. Agora hoje acabou tudo. É, 
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acabou tudo (Américo, 58 anos,  morador do bairro de Jacareí há 23 
anos). 

ah, o rio quando ele é limpo e cuidado, representa boa coisa, natureza 
boa... A gente pode cuidar. Mas esse rio aí pelo jeito que vê, a máquina 
vem aí, nem sei da onde que a máquina vem, passa daqui a pouco vai 
mais de dois, três anos para arrumar de novo. A turma passa de carro aí, 
pára, joga lixo aí dentro, vem muito entulho e lixo lá de cima [...] aí dá 
muita enchente aqui pra nós, aí é ruim (Adriana, 35 anos, moradora do 
bairro do de Jacareí há 10 anos). 

quando [o rio]era limpo que não tinha poluição de esgoto, a gente 
nadava ali, era limpo. Há uns vinte e oito anos atrás as criançada tomava 
banho, o povo pescava. Agora o povo não pesca mais porque só caí 
esgoto sujo (Madalena, 72 anos, moradora do bairro de São José dos 
Campos há 30 anos). 

 

Esgoto não tratado, resíduos industriais, canalização, retificação, transposição. O 

homem domina e submete a natureza conforme as suas necessidades. O exemplo da 

cidade de São Paulo, citado anteriormente, ilustra um objetivo que se disseminou: 

atender às demandas produtivas. As cidades são produto do trabalho humano, baseado 

na exploração do próprio homem e da natureza, regida pela lógica de produção 

capitalista. Sob esta ótica a natureza torna-se recurso, mercadoria, cortam-se “os laços 

naturais e culturais com a Terra”, e sendo assim é esse “processo que determina as 

formas de relacionamento e de vida nas cidades” (GRATÃO, 2008, p.203). 

Deterioradas, assim se encontram as formas de relacionamento – e não só estas – 

entre os rios e as cidades brasileiras. E este cenário é um reflexo da vida de milhares de 

pessoas nestas mesmas cidades. Altera-se profundamente a compreensão da presença 

dos rios. O que antes era fonte de lazer, integração e contemplação, tornou-se fonte de 

indiferença, aversão e até mesmo de medo e perigo – discussão que será abordada com 

maior profundidade no capítulo 3.  

Mas de fato o que aconteceu neste processo? Como as pessoas identificam, 

reagem e se posicionam frente a essas alterações? Uma das linhas de pesquisa que vem 

ao encontro desta questão – as relações entre homem e ambiente – é a percepção 

ambiental.  Esta detém o seu olhar sobre as relações, entendendo o meio ambiente como 
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lugar de vivências e experiências, memórias, vínculos e afetividades. Como transformar o 

meio – por exemplo, as cidades – sem buscar compreender qual é o significado e a visão 

deste para aquele que o habita? Qual é a percepção do indivíduo? Ou ainda como afirma 

Tuan, 

quais são nossas visões do meio ambiente físico, natural e humanizado? 
Como percebemos, estruturamos e avaliamos? ... Como a economia, o 
estilo de vida e o próprio ambiente físico afetam as atitudes e valores 
ambientais? (TUAN, 1980, p.1)  

 

Cabe salientar que, até o século XX, os estudos sobre percepção – se enquadravam 

dentro da tradição filosófica e associavam a percepção e a sensação ao que era 

denominado na época de “conhecimento sensível também [...] chamado de 

conhecimento empírico ou experiência sensível” (CHAUÍ, 1998, p.120). 

Foi no século XX que surgiram novas abordagens sobre o conhecimento sensível. 

Destacam-se a Fenomenologia de Edmund Husserl e a Psicologia da Forma ou Gestalt, e 

seus principais representantes: Kurt Koffka, Max Wherteimer e Wolfgang Kohler que se 

opunham à abordagem da Psicologia Comportamentalista de Wilhelm Wundt. Portanto, 

inicialmente a percepção foi uma preocupação dos estudos voltados para as áreas da 

Psicologia e da Filosofia.  

No entanto, os estudos de fenomenologia e mesmo de percepção contribuíram 

com os anseios de uma série de pesquisadores de outras áreas – como a Geografia, 

Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano – que se recusavam a conceber a ciência 

exclusivamente nos moldes positivistas. 

Um ponto importante para os estudos de percepção ambiental foi o relatório 

elaborado por Anne Whyte na década de 1970, no projeto MAB – Homem e Biosfera (Man 

and  Biosphere) 5

analisados aspectos voltados à interpretação do próprio conceito de 
percepção ambiental,e também à significância dos estudos sobre 
percepção da qualidade ambiental como forma de reconhecimento e 
compreensão objetiva e subjetiva das relações entre homem e biosfera, 

. Segundo Solange T. de Lima Guimarães, neste foram 

                                                           
5Projeto MAB – Homem e Biosfera (Man and Biosphere) foi lançado pela UNESCO em 1971. As atividades 
atuais do projeto estão direcionadas para os estudos de ”Reservas da Biosfera” o qual incluí a Mata 
Atlântica brasileira. 
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para a gestão do meio ambiente. Ainda [foram] abrangidas as 
proposições de diretrizes metodológicas e abordagens adequadas, 
visando à incorporação das dimensões sociais, políticas e econômicas, 
assim como o direcionamento dos estudos a determinadas áreas e 
situações específicas  (GUIMARÃES, 2009, p.276). 

 

No caso do Brasil é na década de 1970 que se inicia o trabalho pioneiro da Profa. 

Dra. Lívia de Oliveira sobre percepção ambiental na área da Geografia. É possível afirmar 

que nos anos seguintes – década de 1990 – houve no Brasil um significativo aumento de 

pesquisas e estudos sobre a percepção e cognição do meio ambiente (DEL RIO e 

OLIVEIRA, 1996; OLAM, 2001, 2003, 2004). Outro elemento relevante para a difusão da 

temática foram as traduções de alguns textos-chave para a língua portuguesa 

(BUTTIMER, 1985; LOWENTHAL, 1985; TUAN, 1980, 1983 e DARDEL, 2011). 

Para Lívia de Oliveira e Vicente Del Rio, a percepção ambiental, pode ser 

compreendida “dentro do escopo da cognição” como um “processo mental mediante o 

qual, a partir do interesse e da necessidade, estruturamos e organizamos nossa interface 

com a realidade e o mundo” e, portanto “selecionando as informações percebidas, 

armazenando-as e conferindo-lhes significado” (DEL RIO e OLIVEIRA, 1996). 

Algumas pesquisas no Brasil têm buscado, através deste enfoque, levantar e 

discutir novos elementos presentes na relação entre os rios e as pessoas. Lineu Castello 

(CASTELLO, 1996) abordou o rio Guaíba, principalmente o trecho que faz parte da região 

central da cidade de Porto Alegre – RS. Seu trabalho discutiu como as relações entre o rio 

Guaíba, o centro de Porto Alegre e sua população haviam evoluído, quais eram as 

possíveis relações percebidas, qual a importância destas na formação de imagens da 

cidade e as expectativas das pessoas quanto à recuperação de sua acessibilidade 

(GRATÃO, 2008). 

Outro trabalho relevante nesta área é o de Fábio Duarte, intitulado “Rastros de 

um rio urbano. Cidade comunicada. Cidade Percebida”. Neste o autor baseia-se 

principalmente na análise do rio Belém nos dias atuais e como se processa a sua 

construção no imaginário urbano. Para tanto considera as alterações urbanas impostas 

ao rio Belém, já que este passa de “um importante eixo estruturador do traçado urbano, 
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até a primeira metade do século 20” para um rio morto fonte de problemas ambientais e 

urbanos na atualidade (DUARTE, 2006, p.105). O autor acredita que “a análise da 

presença do rio no imaginário urbano” é um elemento de “grande relevância para 

qualquer projeto de recuperação e sua reintegração positiva na paisagem de Curitiba” 

(DUARTE, 2006, p.105). 

Na mesma direção, mas com outro enfoque, já que não se tratam de áreas 

urbanas, têm-se os trabalhos de Lucia Helena Batista Gratão e de Rita Jaqueline Nogueira 

Chiapetti. Gratão debruçou-se sobre o rio Araguaia e suas populações ribeirinhas em“O 

Rio” – ARAGUAIA! (GRATÃO, 2002). Nas palavras da autora, este trabalho,  

mesmo não se tratando diretamente da cidade, conduz para a 
compreensão e entendimento do relacionamento dos homens com o rio. 
Ou seja, o sentido que tem o rio no sentido da vida. “O Rio” como 
manifestação do meio ambiente, das relações sociais, da relação do 
sujeito com o tempo, com o corpo, com a vida e com a morte. “O Rio” 
que expressa a relação dos fenômenos da natureza (natureza física e 
natureza humana); que expressa a relação de si com o outro; de si com a 
bacia hidrográfica;de si com o meio ambiente. “O Rio” que expressa a 
realidade objetiva e subjetiva do homem e da natureza; expressa ao 
mesmo tempo, a ausência de culto à Natureza e sua destruição;expressa 
ao mesmo tempo, a ausência e a necessidade da solidariedade entre 
Homem e Natureza, solidariedade entre os homens! (GRATÃO, 2008, p. 
202). 
 

Já Chiapetti proporciona uma “viagem imaginária” (BACHELARD, 2002) que nasce 

junto com o rio das Contas em meio ao bioma Cerrado. Seguindo o seu curso depara-se 

com a sua majestosa travessia – constante6

Finalmente, e não menos importante, Lúcia H. B. Gratão aborda a questão dos rios 

e as cidades no trabalho: O ‘olhar’ a cidade pelos ‘olhos’ das águas (GRATÃO, 2008). Aqui 

 – em meio à aridez da caatinga nordestina até 

encontrar a Mata Atlântica. Lá, conforme interage com o litoral encanta o olhar, o sentir, 

a alma em conjunto das restingas, dos manguezais... e finalmente encontra-se com o mar, 

para então ser rio e mar,mar e rio. Segundo a autora, seu principal objetivo é 

compreender o significado do rio das Contas na vida das pessoas de 
Itacaré, município do sul do estado da Bahia, registrando os sentimentos 
e os olhares destes indivíduos de diversas idades e profissões que 
experienciam, vivenciam o espaço-lugar-rio das Contas (CHIAPETTI, 2009, 
p.7). 

                                                           
6Segundo a autora, o rio das Contas é um rio perene, ou seja, não seca durante os períodos de intensa 
estiagem do Sertão nordestino. 



32 
 

a autora nos proporciona perscrutar a cidade sob outro enfoque, nas suas próprias 

palavras, 

pelo horizonte da percepção da paisagem procurou-se ‘olhar’ a cidade 
pelos ‘olhos’ das águas. Pela via das águas, uma exploração geográfica 
pelo imaginário e imaginação para chegar aos significados e valores. 
Cidades são cosmos, na medida em que narram, através de sua 
arquitetura e sua arte, também seu sentido. A imagem do lugar tem 
significado, prático e emocional; orienta e conduz os indivíduos nas suas 
existências. Pelas águas, tomam conhecimento de seus caminhos, 
localizam seus lugares e paisagens. (Per)cursos essenciais de orientação 
para os que habitam o mundo citadino. Águas urbanas dão acesso ao 
lugar. Nessa linha de horizonte, a abordagem brota de uma ‘geografia 
mais subjetiva’, mirada pelo ‘olhar fenomenológico’ e substanciada pelas 
‘águas do humanismo’ – corpo da geografia fenomenológica (GRATÃO, 
2008, p.199). 
 

Em outras palavras a abordagem deste trabalho, alinha-se a estudos que buscam 

aproximações diferentes para as variáveis presentes na interface homem e ambiente. 

Abordagem que já vem sendo explorada no campo do Planejamento Urbano, como, por 

exemplo,no trabalho de Kevin Lynch em A imagem da cidade (LYNCH, 1997). Segundo o 

autor, 

é bem verdade que precisamos de um ambiente que não seja 
simplesmente bem organizado, mas também poético e simbólico. Ele 
deve falar dos indivíduos e de sua complexa sociedade, de suas 
aspirações e suas tradições históricas, do cenário natural, dos complexos 
movimentos e funções do mundo urbano (LYNCH, 1997, p.214). 

 

Ou ainda como afirma Jane Jacobs,  

é tolice planejar a aparência de uma cidade sem saber que tipo de ordem 
inata e funcional ela possui. Encarar a aparência como objetivo primordial 
ou como preocupação central não leva a nada, a não ser a problemas 
(JACOBS, 2000, p. 14) 

 

Mais do que isso, abordagens que propõem de alguma forma promover a 

interação e a participação de comunidades nos processos decisórios acerca do lugar 

aonde vivem. Nas palavras de Leonardo Freire de Mello, “a incorporação de outras fontes 

de informação e a inversão do sentido do processo e tomada de decisão “de cima para 

baixo” para” de baixo para cima” pode e deve ser expandida”, levando em conta que 
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estas abordagens acabam “permitindo a obtenção de resultados que sejam mais 

legítimos do ponto de vista da opinião pública” (MELLO, 2004, p.109).  O próximo 

capítulo apresenta a caracterização física, demográfica e da infraestrutura urbana da área 

de estudo do presente trabalho. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Os municípios de São José dos Campos e de Jacareí localizam-se no Médio Vale do 

Rio Paraíba do Sul, na província geomorfológica denominada Planalto Atlântico. Ambos 

fazem parte do trecho paulista da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul que abrange 

184 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O rio Paraíba do 

Sul surge do encontro dos rios Paraitinga e Paraibuna e segue seu curso até encontrar o 

mar no município de São João da Barra no estado do Rio de Janeiro (Figura 1) 

Figura 1: Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Brasil ([2012])  

 

O rio Paraíba do Sul atravessa os dois municípios – São José dos Campos e Jacareí 

– e, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, este  
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apresenta na margem esquerda afluentes com maior volume de água 
que os da margem direita. Entre os da margem esquerda destacam- se os 
rios Jaguari e Buquira. Já os afluentes da margem direita, se não 
apresentam grande volume de água, têm importância porque percorrem 
toda a malha urbana e constituem grande parte do sistema de drenagem 
do município. Os de maior destaque são os rios Comprido, Pararangaba e 
Alambari, além do Córrego Vidoca (PMSJC, 2012, P.47). 

 

Portanto, o rio Comprido é um afluente do rio Paraíba do Sul, sua microbacia 

localiza-se na região sul do município de São José dos Campos e no sentido sudeste-

noroeste do município de Jacareí – SP. 

O rio Comprido é a fronteira geográfica natural destes dois importantes municípios 

– São José dos Campos e Jacareí – da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, conforme indicado na Figura 10. 

 
 

Figura 2: Localização da microbacia urbana do rio Comprido – SP. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Makinodan e Costa (2004, p.2) 
 

Outros importantes elementos físicos da microbacia urbana do rio Comprido, como as 

características de drenagem, declividade e tipos de solos foram pesquisados por Daniela 
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YumiMakinodan e Sandra Maria Fonseca da Costa (2004). Tal levantamento possibilitou a 

elaboração da caracterização da aptidão física da área7

Dentre as características restritivas para a ocupação humana, destacam-se as áreas com 

distância de até 30 metros da drenagem do rio Comprido, áreas com declividade 

acentuada (maior que 30%) e áreas com a presença de solo hidromórfico

. Segundo as autoras,  

essa caracterização foi realizada com a sobreposição dos mapas de 
declividade, de drenagem (potencial à ocupação) e de erodibilidade 
(aptidão do solo à erosão) [...] O objetivo do mapa de aptidão física é 
indicar os limites e potencialidades do meio físico para a ocupação 
humana (MAKINODAN e COSTA, 2004, p.7) 

 

8

                                                           
7Para maior detalhamento metodológico consulte: MAKINODAN, D. Y., COSTA, S.M.F. Estudo das 
características socioeconômicas e ambientais da microbacia do Rio Comprido. Disponível em: 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_95.pdf 
8Segundo o Instituto Ambiental do Paraná, solo hidromórfico é o solo que em condições naturais se 
encontra saturado por água, permanentemente ou em determinado período do ano, independente de sua 
drenagem atual e que, em virtude do processo de sua formação, apresenta, comumente, dentro de 50 
(cinqüenta) centímetros a partir da superfície, cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas e/ou cores 
pretas resultantes do acúmulo de matéria orgânica; 

, sendo que, as 

áreas definidas de acordo com suas especificidades de uso, foram organizadas da 

seguinte forma: 

Classe1: área propícia à ocupação; 

Classe 2: área propícias à ocupação com restrições; 

 Classe 3: áreas propícia à ocupação com medidas especiais;  

Classe 4: área propícia à ocupação com severas restrições; 

Classe 5: área impróprias à ocupação.  

 e conforme demonstrado na Figura 11. (MAKINODAN e COSTA, 2004). 
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Figura 3: Aptidão física da microbacia urbana do rio Comprido. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Makinodan e Costa (2004, p.9) 

Logo, do total da área de estudo, cada classe está distribuída de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1: Área ocupada por cada classe de aptidão. 

Classes Descrição 
Área 
(km²) % 

1 Área propícia à ocupação. 9,0 20,7 

2 Área propícia à ocupação com restrições. 8,4 19,4 

3 Área propícia à ocupação com medidas especiais 11,5 26,5 

4 
Área propícia à ocupação com severas 

restrições. 
3,0 6,9 

5 Área imprópria para a ocupação. 11,5 26,5 

Fonte: Makinodan e Costa, (2004, p.10). 
 

Conclui-se, portanto, que boa parte da área da microbacia urbana do rio Comprido 

apresenta características favoráveis a ocupação humana. Segundo as mesmas autoras, 
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a microbacia do Rio Comprido apresenta, na sua maioria, áreas favoráveis 
à ocupação. Da área total, 66,6% apresentam características físicas 
favoráveis à ocupação (classes 1, 2 e 3), que exigem apenas alguns 
cuidados na implantação de obras urbanas. O restante, uma área de 
33,4%, é considerada desfavorável à ocupação (classes 4 e 5), abrangendo 
as áreas de preservação permanente e algumas áreas em trechos mais 
afastados da microbacia, representando as declividades acentuadas 
(>20%) (MAKINODAN e COSTA, 2004, p.12). 
 

 

2.1 Caracterização demográfica dos bairros do Rio Comprido 
 

 Com base nos dados censitários disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o bairro do Rio Comprido de São José dos Campos é 

dividido em dois setores censitários – a saber, 488 e 487 – Figura 4. 

Estes totalizam dois mil trezentos e oitenta e cinco (2.385) moradores, seiscentas 

e cinquenta e nove (659) residências, e média de 2,92 moradores para cada uma destas 

(BRASIL, 2011b). 

A renda mensal média dos moradores é de R$ 733,34 (setecentos e trinta e três 

reais e trinta e quatro centavos). 

Figura 4: Distribuição dos setores censitários do Censo de 2010 do bairro do Rio Comprido de São José dos  
Campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRASIL (2011c). 



38 
 

 

 O bairro do Rio Comprido de Jacareí é composto por cinco setores censitários –

161, 163, 221, 283 e 338 – conforme demonstrado na Figura 5, também disponibilizada pelo 

IBGE. São três mil setecentos e setenta e seis (3.776) moradores distribuídos em 

novecentas e oitenta e seis (986) residências, e média de 3,83 moradores para cada uma 

destas (BRASIL, 2011b). A renda mensal média dos domicílios é de R$ 733,34 (Setecentos e 

trinta e três reais e trinta e quatro centavos). 
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Figura 5: Distribuição dos setores censitários do Censo de 2010 para o bairro do Rio Comprido de 
Jacareí. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRASIL (2011c). 
 
 

 Nas palavras de uma moradora do Rio Comprido de São José dos Campos, o bairro 

é “de pobre mesmo como é, você sabe, né? [...] Para gente é um lugar de pobre, mas [de] 

uns pobre que respeita [...] os outros, sabe?”(Emília, 66anos, moradora do bairro há 13 

anos) . Já um dos entrevistados do bairro do Rio Comprido de Jacareí é categórico,  

então se vê, que bairro como Santa Maria ou outra coisa [bairro legal do 
município de Jacareí], estourou um cano é só ligar e naquele mesmo dia 
vai lá. Quando o bairro é de pobre, fica a semana inteira, lá estourado, o 
buraco lá e ninguém liga. É a verdade, tem que ser dita (Antunes, 56 
anos, morador do bairro há 20 anos). 

 

De fato, a melhor caracterização é aquela percebida pelos próprios moradores de 

ambos os bairros. 

2.1.2 Caracterização da infraestrutura urbana dos bairros do Rio Comprido 

 

A presente caracterização baseou-se nas percepções dos moradores sobre o 

próprio bairro em que residem e em dados já disponíveis do Censo de 2010 (IBGE). 
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O IBGE caracteriza o bairro do Rio Comprido de São José dos Campos como área 

não-urbanizada e, segundo o mesmo órgão, esta é “legalmente definida como urbana, 

mas caracterizada por ocupação predominantemente de caráter rural” (BRASIL, 2010a). 

Esta característica inclusive foi citada por moradores como uma das razões que os 

atraíram para o bairro, conforme demonstrado nas Figuras 6 e 7. Uma das moradoras 

alegou que “estava enjoada da cidade [Jacareí], muito apertado, muita poluição, sabe? Eu 

vou embora um pouco para roça que é melhor. Vim praqui e aqui estou” (Madalena, 72 

anos, moradora do bairro há 30 anos). Outro morador do mesmo bairro – Rio Comprido 

de São José dos Campos – afirmou que, 

quando eu cheguei [o bairro] era uma área bem florestada, e eu gosto de 
mexer com criação. Comprei uns bichinhos e comecei a criar e, a hora 
que eu vi que podia criar, eu fiquei por aqui. E fui acostumando, fui 
gostando... Aí eu continuei criando os bichos, [...] vaca, porco e cavalo 
(Paulo, 53 anos, morador do bairro há 32 anos). 

 

Figura 6: Fachada da casa de Madalena, moradora do bairro do Rio Comprido de São José dos Campos -SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Castro (2012). 
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Figura 7: Quintal do morador Paulo no bairro do Rio Comprido de São José dos Campos - SP. 

 
Fonte: Castro (2012). 
 

O bairro de Jacareí é considerado pelo IBGE como área urbanizada e também 

como aglomerado sub-normal. Ou seja, sua caracterização urbana baseia-se nos critérios 

de aglomeração sub-normal, já que o bairro apresenta um  

conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, 
casas etc.), ocupando – ou tendo ocupado – até período recente, terreno 
de propriedade alheia (pública ou particular); dispostas, em geral, de 
forma desordenada e densa; e carentes, em sua maioria, de serviços 
públicos e essenciais (BRASIL, 2011a). 

 

E a primeira definição – área urbanizada – é decorrente do fato do bairro estar 

inserido em uma área “reservada à expansão urbana” (BRASIL, 2011a). 

Com base nos dados censitários do Censo 2010 foi possível quantificar nos dois 

bairros o número de residências, a distribuição de água, a presença de rede geral de 

esgoto e coleta de resíduos domiciliares, conforme a Tabela 2.  

Tabela 2: Serviços urbanos ofertados nos bairros do Rio Comprido. 

Serviço urbano ofertado 
Rio Comprido – 

São José dos Campos (%) 
Rio Comprido – 

Jacareí (%) 

Rede geral de distribuição de 
água 

97,57 96,65 

Rede geral de esgoto ou 
pluvial 

87,70 87,63 

Resíduos domésticos 
coletado diretamente por 

serviço de limpeza 
99,84 99,9 

Fonte: BRASIL, 2011b. 
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 De fato, como demonstraram os dados, a oferta da rede geral de esgoto das águas 

de chuva é o que apresenta maior déficit. Este déficit também aparece em duas 

entrevistas do bairro de Jacareí. Na fala de um dos moradores: “que não tenha asfalto, 

mas pelo menos tratamento de ruas, né? Para evitar as enxurradas que está invadindo 

casa, né?” (Américo, 58 anos, morador do bairro há 23 anos). Já outro morador, do 

mesmo bairro, afirmou que “o maior problema é a terra que entra com a água da chuva” 

(Mário, 49 anos, morador do bairro há 8 anos). 

 Outra carência mencionada pelos moradores do bairro de São José dos Campos – 

e que não se encontra disponível em dados – relaciona-se com a ausência de um posto de 

saúde local. Uma das entrevistadas alegou que o bairro  

precisa de um posto e não tem, sabe? A gente vai atende lá no Parque 
Meia Lua [bairro próximo localizado no município de Jacareí] ou no 
Chácaras Reunidas [bairro próximo localizado no município de São José 
dos Campos], com sacrifício, né?”(Madalena, 72 anos, moradora do 
bairro há 30 anos). 
 

Outra moradora enfatizou que, 

eu tenho que medir a pressão três vezes por semana, mas, [no bairro] 
não tem nem como eu fazer isso. Às vezes eu saio daqui pra poder medir 
a pressão quando eu chego lá,a pressão já está lá em cima [porque] às 
vezes eu vou andando [...], três vezes por semana fica uma dificuldade 
muito grande. Às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu não tenho... E eu 
ainda pago passagem, aí fica complicado (Zilda, 55 anos, moradora do 
bairro há 30 anos). 

Outras similaridades puderam ser constatadas durante as visitas de campo e 

durante a aplicação das entrevistas junto aos moradores. Não existe asfaltamento no 

bairro de Jacareí, conforme Figuras 8 e 9. Já no bairro do rio Comprido de São José dos 

Campos, o asfalto está instalado somente em alguns trechos da Avenida Hum, as demais 

ruas estão como indica a Figura 10. A ausência do asfaltamento apareceu por diversas 

vezes nas entrevistas de ambos os bairros, abaixo os relatos de alguns dos moradores 

entrevistados,  

melhoria aqui tem muita coisa. Primeiro lugar asfalto, né? (Américo, 58 
anos, morador do bairro de Jacareí há 23 anos). 
 
ah, eu gostaria da melhoria aqui era o asfalto da rua principal nossa aqui, 
entre Jacareí e São José (Adriana, 35 anos, moradora do bairro de Jacareí 
há 10 anos). 
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primeiramente o asfalto [...] arruma as ruas que tá tudo cheia de mato, 
aí. (Madalena, 72 anos, moradora do bairro de São José dos Campos há 
30 anos). 

 

Figura 8: Avenida Rio de Janeiro, s/nº, no bairro do Rio Comprido de Jacareí - SP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Castro (2012). 
 
Figura 9: Travessa Duque de Caxias s/nº., bairro do Rio Comprido de Jacareí -SP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Castro, (2012). 
 

Figura 10: Travessa São Luiz no bairro do Rio Comprido de São José dos Campos-SP. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Castro, (2012). 
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Finalizando, neste capítulo foi possível identificar similaridades nos bairros do rio 

Comprido de ambos os municípios. Em boa parte dos relatos dos moradores, a carência 

de infraestrutura e de serviços urbanos – presente em ambos os bairros – é uma condição 

que provém, sobretudo, da irregularidade. Rumo ao lugar, segue-se na descoberta dos 

bairros com base na percepção de seus moradores. O questionamento que norteia a 

discussão é também o título do capítulo 3 do presente trabalho: o rio Comprido entre São 

José dos Campos e Jacareí, separa ou põe junto? 
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3 O RIO COMPRIDO ENTRE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACAREÍ, SEPARA OU PÕE JUNTO? 

 

O geógrafo francês, Eric Dardel, afirma que “a estética do caminho tem mais valor 

quando ele não foi projetado, mas construído como simples meio de ligar as cidades, sem 

a preocupação com o efeito” (DARDEL, 2011, p.13). É assim que se ligam os bairros do Rio 

Comprido – o de Jacareí e de São José dos Campos. A Avenida São Paulo, que sai da 

Avenida Hum do lado de São José dos Campos e segue rumo ao bairro em Jacareí, é 

principalmente “um simples meio de ligar as cidades” que ali estão representadas nos 

dois bairros (DARDEL, 2011, p.13). Atravessando a Avenida São Paulo, tendo abaixo dos 

pés o rio Comprido – apertado entre as manilhas de concreto – com cinco ou seis 

passadas deixa-se São José dos Campos e entra-se em Jacareí, ou o contrário. O 

movimento de automóveis ali é raro. Quando o rio enche, ocupa toda a várzea maior e os 

moradores que ali trafegam, tem que molhar os pés nas águas do rio, ou esperar as águas 

abaixarem para concluir a travessia. 

Figura 11: Moradores do bairro atravessam a Avenida São Paulo logo após forte chuva de verão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (CASTRO, 2012). 
 

Eric Dardel afirma que “a alma de um povo se exprime nos aspectos de seus 

caminhos”, talvez exista uma aura de irregularidade na Avenida São Paulo, condição que 

emana da própria comunidade (DARDEL, 2011, p.13). Ou, metaforicamente, é durante o 

verão que o rio reconquista seu leito de veraneio. O rio se torna além de Comprido, largo. 

Ele se expande, avança e se espreguiça ocupando a várzea maior. Neste movimento o rio 
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cria seu ciclo, e este ciclo permeia o ciclo da avenida  e consequentemente o das próprias 

comunidades...   

É relevante considerar que para os governos municipais locais ambas as 

comunidades constituem ocupações irregulares. Além desta, é possível encontrar outras 

semelhanças entre os bairros sendo que o rio Comprido é o elemento que designa a 

toponímia em comum – bairro do Rio Comprido – que os identifica. No entanto, como os 

moradores de ambos os bairros percebem o rio Comprido? Ele de fato é percebido como 

um elemento comum, que agrega unidade entre as duas comunidades? Ou é justamente 

o contrário?  

Antes de prosseguir é relevante definir o conceito de percepção utilizado no 

presente trabalho. Segundo Yi-Fu Tuan,  

percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como 
a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 
registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são 
bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para a 
sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão 
enraizadas na cultura (TUAN, 1980, p.4). 

 

Além disso, o próprio autor enaltece a importância das “diferenças internas” que 

são elementos fundamentais no processo de percepção. Em seu livro “Topofilia” (1980) 

ele destaca que “idade, sexo, diferenças fisiológicas inatas e temperamentais” são 

elementos que influenciam a percepção das pessoas (TUAN, 1980, p.52). Ele ainda 

considera os “seres humanos extremamente polimórficos”, ou seja, apesar de sermos 

todos da mesma espécie e possuirmos, a princípio, os mesmos órgãos do sentido, esta 

condição não pausteriza a individualidade na compreensão do mundo e dos fenômenos 

que o compõe (TUAN, 1980, p.52).  

Foi possível identificar diferentes percepções dos moradores entrevistados em 

relação ao rio Comprido. Alguns percebem o rio como uma fronteira, uma delimitação 

entre os dois bairros, o Rio Comprido de lá e o Rio Comprido de cá. Quando questionados 

sobre a percepção de algo em comum ou compartilhado entre os dois bairros, estes 

afirmaram que, 
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eu não sei te dizer esta resposta, né?  Por que eu vivo pra cá eles vivem 
pra lá, né? (Américo, 58 anos,  morador do Rio Comprido de Jacareí há 23 
anos). 

não conheço a história de lá. Lá para mim, no meu caso eu não estudei o 
rio Comprido de Jacareí, eu estudei o daqui. Esse aqui eu sei de cor e bem 
direitinho (Emília, 66 anos, moradora do Rio Comprido de São José dos 
Campos há 13 anos). 

acho que não [...] apesar que eu não conheço bem o bairro de lá de São 
José dos Campos (Márcia, 38 anos, moradora do Rio Comprido de Jacareí  
há 9 anos). 

não. São totalmente diferentes (Adriana, 35 anos, moradora do Rio 
Comprido de Jacareí há 10 anos). 

 não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Rio Comprido de 
Jacareí é de Jacareí e São José é de São José (Mariana Salete, 58 anos, 
moradora do Rio Comprido de São José dos Campos há 32 anos). 

 

De fato o rio como elemento que integra uma unidade, a bacia hidrográfica, e que 

dá origem ao nome das duas comunidades, uma que nasce à margem direita e outra à 

margem esquerda, só apareceu na fala de dois dos entrevistados. Ambos do bairro de 

São José dos Campos. Quando questionados sobre algum elemento comum entre os dois 

bairros, estes afirmaram que, 

tem como divisa o rio. Por exemplo, eles [os bairros] são vizinhos, temos 
o mesmo nome. Até muita gente fala o Rio Comprido I e II (Paulo, 55 
anos, morador do Rio Comprido de São José dos Campos há 32 anos). 

tem sim, que aqui só divide o rio, né? Só divide o rio. O quintal daqui vai 
mais ou menos do lado de lá. Fica um bairro meio ligado, tudo junto, né? 
(João, 43 anos, morador do Rio Comprido de São José dos Campos há 30 
anos). 

 

No entanto, para outros entrevistados o elemento em comum e mesmo as 

diferenças dos bairros relacionam-se especificamente com a infraestrutura urbana e com 

a oferta de comércio e serviços em cada um dos bairros. Quando questionados sobre as 

semelhanças e diferenças entre os dois bairros, alguns moradores consideram o próprio 

bairro como “melhor” se comparado ao vizinho,  

eu acho que o daqui é melhor, o pessoal é que fala, né? [...] Eu acho que 
aqui é melhor, tem mais comércio; passa mais ônibus na porta (Mário, 49 
anos, morador do Rio Comprido de Jacareí há 8 anos). 
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aqui pelo menos tem postinho de saúde, tem açougue, tem mercadinho, 
lá eu acho que não tem tanto isso (Andréia, moradora do Rio Comprido 
de Jacareí há 9 anos). 

Jacareí ainda está muito fechado que este aqui. Muito mais atrasado. 
Aqui já tem um pouco de galeria de água pluvial, já tem um pouco de 
asfalto, tem uma escola muito boa, tem uma programação para o asfalto, 
já tem uma melhoria aqui, quem mora em Jacareí olha e diz que o Rio 
Comprido daqui está bem adiantado (Paulo, 55 anos, morador do Rio 
Comprido de São José dos Campos há 32 anos). 

não. Lá não tem asfalto, lá é no chão. Aqui já tem asfalto, né? Onde o 
ônibus circula no centro é já pára aqui [na rua de cima]. Estamos com três 
[linhas de] ônibus, o 314, o 300 que é Bosque-Satélite e o Morumbi-
Colonial. Lá eu acho assim um lugar muito estranho (Zilda, 55 anos, 
moradora do Rio Comprido de São José dos Campos há 30 anos). 

 

Outros, contudo, acreditam que o bairro vizinho é “melhor” que o que ele mesmo 

reside. Alguns entrevistados alegaram que, 

pra mim o de lá tá mais adiantado do que o nosso aqui. Lá já tem rua 
asfaltada, e nóis aqui? Que seja tudo [asfaltado] eu não te prometo, mas 
que tem, tem (Américo, 58 anos, morador do Rio Comprido de Jacareí há 
23 anos). 

lá é mais bem arrumado. Tem asfalto, padaria, farmácia, loja. É tudo 
arrumadinho, e aqui é uma coisa feia, ninguém arruma, né? O prefeito de 
lá é mais cuidadoso, o daqui é relaxado não cuida do bairro (Madalena, 72 
anos,moradora do Rio Comprido de São José dos Campos há 30 anos). 

 

É relevante considerar que a área de estudo do presente trabalho, localiza-se 

próxima da foz do rio Comprido. No relato de diversos moradores dos dois bairros é 

possível ler a trajetória do rio, o que acontece no seu entorno desde que sai de suas 

nascentes, na área mais íngreme da bacia, próximo da rodovia Carvalho Pinto (SP-70), 

principalmente quando seu curso, em direção ao rio Paraíba do Sul, atravessa as 

comunidades. Alguns moradores alegaram, principalmente sobre o processo de 

degradação do rio que, 

 vem muito entulho e lixo lá de cima, lá do [bairro]Colonial do [bairro] 
Dom Pedro. Aí, dá muita enchente aqui pra nós, aqui é ruim (Adriana, 35 
anos, moradora do bairro de Jacareí há 9 anos). 

não é que vem daqui do bairro, já vem de longe, isso aí vem desde da 
[rodovia] Carvalho Pinto, vem rasgando e descendo aqui [...] Já vem 
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ajuntando de lá pra cá, e ajunta tudo aqui e joga tudo ali [apontando em 
direção ao rio] (Antunes, 56 anos, morador do bairro de Jacareí há 20 
anos). 

andei chamando a fiscalização pra mostrar quanto peixe morto morria e 
juntava aqui a quantia de urubu. Faz uns oito anos, dez anos [...] Então eu 
queria saber de onde vinha aquela água, era uns bagres, mandis deste 
tamanho [mostra com as mãos que os peixes eram grandes] muito peixe 
morria, dava pra pegar tonelada de peixe, morto. Daqui ia descendo até 
o [rio] Paraíba [do Sul] [...] era meia hora que a gente parava, meus filhos 
eram todos pequenininhos, eles paravam com o anzol pescando, eles 
pegavam mandi, bagres tudo quanto era tipo de peixe que tinha nesse 
rio. E o rio era super limpo, era clarinha a água como se fosse uma mina, 
antes, depois começaram a jogar esse veneno no rio (Paulo, 55 anos, 
morador do bairro de São José dos Campos há 32 anos). 

hoje não dá nem pra nada mais [...] porque a maioria das fábricas joga 
sujeira dentro (João, 43 anos,  morador do bairro de São José dos 
Campos há 30 anos). 

 

Logo, além do rio ser um elemento natural, que impõe seu ciclo entre as vazantes 

e cheias para a comunidade e seu entorno, que funciona como uma barreira para chegar 

ao lado de lá, ele também aparece, mesmo que em menor número de relatos, como o 

elemento de unidade dos dois bairros. Outra reflexão é considerar que, talvez, o rio esteja 

tão arraigado no cotidiano daquelas pessoas, que ao serem perguntadas sobre um 

elemento em comum entre as duas comunidades, descreveram a própria comunidade em 

que vivem.  

Talvez seja o murmúrio da águas, já que “o canto das águas parece cheio de 

subentendidos” que chega de inúmeras maneiras aos ouvidos de cada um dos moradores 

e produz uma sinfonia de significados e percepções ou um ruído incompreensível 

(DARDEL, 2011, p.20). 

Finalizando, é fundamental considerar que o rio Comprido é considerado o marco 

fronteiriço entre os municípios de São José dos Campos e Jacareí. No entanto, o que são 

fronteiras e limites?  
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3.1 Limites e fronteiras 

 

Ao abordar os conceitos de limite e de fronteira, surgem diferentes conceitos 

correlatos como, por exemplo, invasão, domínio, pertencimento e conflito. Em outras 

palavras, quando existe a menção de fronteiras e limites, logo surgem diferentes 

questões relacionadas ao território. 

De fato, inicialmente pode-se pensar em fronteiras nacionais e das questões mais 

alinhadas à geopolítica e movidas, na maioria das vezes, por pulsões expansionistas. Nas 

palavras de Zilá Mesquita, “a abordagem do conceito de território em Geografia Política 

esteve por longo tempo vinculada à emergência e constituição dos estados nacionais” 

(MESQUITA, 1999, p.45). 

Contudo, nos dias atuais o termo é utilizado por diferentes áreas do conhecimento 

além da Geografia, como, por exemplo, as Ciências Políticas e a Economia, e em cada uma 

destas o conceito de território acaba sendo interpretado de acordo com a área de 

investigação. 

No entanto, retomando a questão do presente capítulo, é relevante considerar 

que o conceito de território vem sendo trabalhado em outras escalas, Zilá Mesquita alega 

que 

o território tem sido considerado em outras escalas espaciais que não 
apenas a do estado-nação por algumas razões empíricas. Por que isso? 
Em parte por haver a necessidade de lançar mais luz para a compreensão 
de fatos que com alguma assiduidade freqüentam o noticiário da mídia, 
tais como barreiras a migrantes desempregados nos territórios urbanos; 
separatismos, lutas ou reivindicações pela criação de novas unidades 
geo-administrativas, seja à escala local (municípios), à escala nacional 
(estados ou províncias) ou à escala internacional, novos países seja por 
motivações étnicas, religiosas ou de segmentos dominantes desejosos de 
se tornar governantes (MESQUITA, 1992 apud MESQUITA, 1999, p.46)  
 

Portanto, é possível considerar que assim como o conceito de território, os 

conceitos de limite e fronteira também podem ser aplicados em diferentes escalas de 

análise, inclusive, em áreas urbanas. Estes conceitos estão presentes – com enfoques 

distintos – nos trabalhos de Kevin Lynch e Jane Jacobs sobre as cidades.  
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No livro “A Imagem da Cidade”, Kevin Lynch analisa as cidades a partir da 

percepção de seus usuários, principalmente “o efeito dos objetos físicos perceptíveis” 

sobre estes (LYNCH, 1997, p.51).  Dentro de sua análise trabalha com cinco elementos que 

compõem a imagem da cidade: vias, bairros, pontos nodais, marcos e limites, sendo este 

último de significativo interesse para a presente discussão. Segundo o autor, limites,  

são os elementos lineares não usados ou entendidos como via pelo 
observador. São as fronteiras entre duas fases, quebras de continuidade 
lineares: praias, margens de rio, lagos, etc., cortes de ferrovias, espaços 
em construção, muros e paredes. [...] Esses limites podem ser barreiras 
mais ou menos penetráveis que separam uma região da outra, mas 
também podem ser costuras, linhas ao longo das quais duas regiões se 
relacionam e se encontram (LYNCH, 1997, p.52). 

É relevante considerar que a definição acima não é rígida, até porque Lynch 

acredita que a imagem pública de uma cidade é “uma sobreposição de muitas imagens 

individuais” e, sobretudo, por considerar que esta imagem envolve outras variáveis – 

como o significado social, a função, a história e até o nome de áreas urbanas e cidades.  

(LYNCH, 1997, p.51) 

Para o autor o conceito de limite, de certa maneira, parece se fundir ao de 

fronteira em determinados casos, e o mais interessante é que fronteira não significa 

obrigatoriamente cisão. Ela pode ser entendida como uma costura ou um elo na qual 

“duas regiões que se encontram e se relacionam” (LYNCH, 1997, p. 52). 

Pensando os bairros do Rio Comprido, tem-se que as semelhanças dos bairros 

oriundas da carência de infraestrutura urbana e na presença das autoconstruções que 

constituem o cenário não é condição de unidade. Como foi abordado anteriormente, o rio 

é percebido – pela maioria dos entrevistados – como uma fronteira que separa os dois 

bairros e que aparece até mesmo nos relatos da vida cotidiana de alguns moradores. 

Dona Marina Salete alega que, para comprar pão no bairro do Rio Comprido de 

Jacareí, “ia comprar [...] lá do outro lado” (Marina Salete, 58 anos, moradora do bairro de 

São José dos Campos há 32 anos, grifo meu). O outro lado que está lá, além do rio, 

indiferente da extensão ou dimensão deste.  

Contudo, é possível inferir que o rio Comprido – percebido como fronteira – 

reforce a função de ligação ou costura que a Avenida São Paulo exerce sobre os dois 
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bairros. Esta avenida nasce do lado de São José dos Campos e ao se deparar com o rio 

Comprido deixa de ser o bairro do Rio Comprido de São José dos Campos e passa a ser o 

bairro do Rio Comprido de Jacareí. Ao longo de seu percurso cruza como a Rua Paraná, a 

Rua Acre e a Rua Ceará até finalmente concluir seu trajeto ao encontrar a rodovia Geraldo 

Scavone (SP- 66).  

A maioria dos moradores de São José dos Campos se desloca para o bairro do Rio 

Comprido de Jacareí utilizando a Avenida São Paulo, que poderia ser definida, segundo os 

critérios de Kevin Lynch, como uma via, já que “o habitantes de uma cidade observam-na 

à medida que se locomovem por ela, e, ao longo dessas vias, os outros elementos 

ambientais se organizam e se relacionam” (LYNCH, 1997, p.52). 

Durante a travessia da Avenida São Paulo avista-se – no sentido São José dos 

Campos/Jacareí – à esquerda um pedaço do rio em meio ao capim e o pouco que resta de 

vegetação local e partes das criações de animais de um dos moradores; à sua direita, 

segue o rio seu rumo em meio às taboas – que indicam a presença de solos alagadiços – e 

ao fundo, ao olhar o horizonte, domina a cena a presença da rodovia Presidente Dutra 

(BR-116). A intensidade de seu tráfego é percebida pelos olhos. Já a sua velocidade chega 

por estes e pelo ruído propagado até os ouvidos em uma cadência constante. 

Diferente dos moradores do bairro de São José dos Campos, os moradores de 

Jacareí possuem outro acesso além da Avenida São Paulo para mudar de município. 

Conhecida como estrada do Imperador, esta é na realidade, uma avenida que liga a 

rodovia Geraldo Scavone (SP -66) diretamente com o bairro industrial Chácaras Reunidas 

localizado em São José dos Campos. Esta possui asfaltamento somente no início, próximo 

à área aonde se localiza a empresa Gerdau. 

Apesar do restante da via apresentar péssimas condições de tráfego, o fluxo de 

carros, caminhões, bicicletas e pessoas é intenso, conforme demonstrado nas Figuras 12 e 

13. Assim que se passa pela espécie de ponte – não há nem corrimão ou qualquer outro 

obstáculo entre o rio e a “ponte” – muda-se de município. Portanto, para ir para São José 

dos Campos, os moradores de Jacareí têm uma opção mais atrativa que os de São José 

dos Campos. 
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Figura 12: Estrada do Imperador sentido rodovia Geraldo Scavone (SP -66). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: CASTRO (2012). 

 

Figura 13: Estrada do Imperador sentido São José dos Campos - SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Castro (2012). 
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Nas palavras de um dos moradores de Jacareí, para chegar em São José dos 

Campos “subo só o morro é já estou em São José dos Campos [...]  eu vou por cima, pelo 

morro da Gerdau [...] chego rapidinho em São José dos Campos (Mário, 49 anos, morador 

do bairro de Jacareí há 8 anos). 

Outro fator relevante e relacionado com o tema deste capítulo é identificado na 

presença significativa de diferentes loteamentos fechados, principalmente no município 

de Jacareí. Destes destacam-se o Villa Branca e o Residencial Santa Paula e seus muros – 

que delimitam o bairro do Rio Comprido de Jacareí – elementos considerados também 

como limites para Lynch. 

Tais empreendimentos podem ser entendidos ainda como fronteiras já que são, na 

visão de Teresa Caldeira “fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços 

vazios, [...] voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam 

explicitamente”(CALDEIRA, 2000, p.258). 

  Jane Jacobs também se detém sobre questões relacionadas com a vida pública 

das cidades, mas por outro viés. Seu trabalho se caracteriza por sua veemente oposição 

ao marasmo que atinge certas áreas urbanas e até mesmo cidades. Segundo a autora, tal 

situação provém, em boa parte dos casos, da miopia do planejamento urbano, mais 

especificamente de certos processos de revitalização urbana que não se preocupam em 

criar áreas que promovam a diversidade e a vida pública urbana. Ela também trabalha 

com o conceito de fronteira urbana, e em sua abordagem os “usos únicos de grandes 

proporções nas cidades têm entre si uma característica comum. Eles formam fronteiras, e 

zonas de fronteiras, nas cidades” (JACOBS, 2000, p.285).  

Sua maior preocupação direciona-se para “as influências físicas e funcionais das 

fronteiras sobre a vizinhança urbana imediata” (JACOBS, 2000, p.285). Contudo, a autora 

não condena ou enaltece a existência de fronteiras, mas de fato reforça que é necessário 

“procurar usos adequados à zona de fronteira e criar outros”, mas buscando tornar “o 

inter-relacionamento [destes] explícito, vivo e suficientemente constante” (JACOBS, 

2000, p.296).  
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Ainda sobre os limites de ambos os bairros, é importante ressaltar que ambos 

desenvolveram-se em áreas consideradas periféricas e que, desde a década de 1990, vêm 

sofrendo um intenso processo de conurbação – fato que será analisado mais 

profundamente no capítulo 4.  Mesmo assim seus limites são nítidos, já pode se 

considerar como limites, no caso de São José dos Campos, a rodovia Presidente Dutra 

(BR-116) e no de Jacareí, a antiga rodovia Rio-São Paulo, conhecida atualmente, no trecho 

entre São José dos Campos, como rodovia Geraldo Scavone (SP – 66), como 

demonstrado nas Figuras 14 e 15, 
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Figura 14: Croqui do bairro do Rio Comprido de  São José dos Campos -SP. 
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Fonte: acervo da autora. 
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Figura 15: Croqui do bairro do Rio Comprido de Jacareí-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora. 
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Para finalizar, é importante ressaltar que, apesar do trabalho elaborado por Kevin 

Lynch direcionar-se para o que ele define como “princípios básicos de design urbano”, a 

base para analise está na percepção que os habitantes possuem sobre as cidades que 

vivem, moram e trabalham. O autor considera que a cidade, além de ser um objeto 

percebido, é extremamente diversa, e que mesmo parecendo estável por certo espaço de 

tempo, apresenta uma dinâmica, principalmente nas alterações de seus detalhes (LYNCH, 

1997). Portanto, pode-se considerar que por fazerem parte das cidades, as fronteiras e 

limites estejam também sob a influência desta dinâmica urbana (LYNCH, 1997).  

De fato, é possível afirmar que ao transitar pelas cidades, um sentimento de 

segurança e domínio se faz presente nas áreas conhecidas e que são, por nós, 

significadas. Diferentes estudos têm como base o lugar, dimensão espacial presente até 

mesmo nas grandes cidades contemporâneas. Nas palavras de Eduardo Marandola Jr. e 

Leonardo Freire de Mello,  

de todas as categorias espaciais, o lugar é a de menor amplitude 
territorial (embora seja extremamente fluído), sendo difícil delimitá-lo e 
mensurá-lo. Ele também se encontra significativamente muito mais 
atrelado à afetividade e à experiência do que as demais categorias, 
possuindo um componente qualitativo fundamental que se mostra mais 
relevante do que seus atributos objetivos (MARANDOLA JR. e MELLO, 
2009, P.63). 
 

Para lá – lugar – direciona-se o olhar do próximo tópico. 

 

3.2 Sentido de lugar e identidade 

 

Inicialmente é importante esclarecer que o conceito de lugar adotado pelo 

presente trabalho, foi primeiramente desenvolvido dentro do que pode ser delineado – 

atualmente – como Geografia Humanista e em estudos de percepção ambiental. É 

relevante considerar ainda que o conceito venha ampliando sua área de abrangência. Nas 

palavras de Edward Relph, 

até cerca de 1990, o interesse em lugar como um tema acadêmico estava 
restrito à geografia humanista e a alguns ramos da psicologia ambiental e 
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da arquitetura. Não era mais que um campo menor de estudo. Desde 
então, lugar emergiu das sombras da academia (RELPH, 2012, p. 20). 

 

Pode se considerar que o interesse da academia – principalmente a partir de 1990 

– pelo lugar relaciona-se com dois processos concomitantes. O primeiro relaciona-se com 

o “surgimento de abordagens teóricas que procuravam enfatizar os valores humanistas 

orientados pelas filosofias do espírito, dando atenção à diversidade” assim como “a 

heterogeneidade e à diferença”. E o segundo é “o movimento de mundialização9

No entanto, alguns autores apresentam ressalvas a esta abordagem – humanista – 

de lugar, já que estes estão inseridos dentro do processo de mundialização – já citado 

anteriormente – e, portanto, não estão incólumes a influência e aos ditames do capital. 

 que 

forjou uma oposição entre global-local/mundo-lugar a partir da subjugação do segundo 

pelo primeiro” (MARANDOLA JR., 2012, p. XIV). 

Outro fator relevante é que sua utilização permite diferentes aproximações e 

interações entre disciplinas distintas, ou ainda como afirma o mesmo autor,  

lugar é umas das ideias geográficas mais importantes atualmente. 
Transcende em muito a ciência geográfica, permitindo diálogos e 
conexões com a teoria social, a filosofia, a arquitetura, a literatura, a 
psicologia, o cinema (MARANDOLA JR., 2012, p. XIV). 

 

Mas, de fato, o que é o lugar? Diversos autores de diferentes áreas abordam o 

conceito em questão. 

Para o geógrafo Yi-Fu-Tuan, o emergir do lugar se dá a partir de uma transição 

possibilitada pela experiência, na qual “o espaço transforma-se em lugar à medida que 

adquire definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151). 

Jeff Malpas considera que “lugar refere-se à particularidade e à conectividade com 

a qual sempre experienciamos o mundo. Às vezes é rico, às vezes é fraco, mas é uma 

inescapável parte do ser” (MALPAS, 2006 apud RELPH, 2012, p.29).   

                                                           
9 Segundo Leonardo Freire de Mello, “o conceito de mundialização tem sua criação creditada a François 
Chesnais, professor de Economia Internacional da Universidade Paris-Nord. Em seu livro ’A Mundialização do 
Capital‘, ele se choca frontalmente com o termo globalização e, principalmente, com a sua alegada 
neutralidade. Segundo ele, o termo tem origem anglo-saxônica e foi criado para caracterizar o processo, 
iniciado na década de 1980, de internacionalização da Economia e contém a concepção ideológica de que 
essa internacionalização é ’natural‘ e, portanto, não se submete às intervenções e aos interesses de 
corporações e governos” (MELLO, 2007, p.26). 
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Para David Harvey e Doreen Massey, os lugares são “manifestações locais de 

macroprocessos econômicos ao invés de emergirem de um contexto histórico específico” 

(HARVEY, 1990; MASSEY, 1994 apud RELPH, 2012, p.21). Contudo, Edward Relph adverte 

que apesar das contradições e contestações acerca do lugar, 

na base parece haver uma visão geral de que lugar tem um papel 
importante a desempenhar para compreender e, talvez, corrigir a 
insistência neoliberal na eficiência global de ganhos que diminui a 
qualidade de nossas vidas, erodindo tudo o que é local (RELPH, 2012, 
p.21). 

Portanto, lugar é aquela porção do espaço que nos acolhe, nos envolve e que 

constitui a base para a vida diária. Esta interação entre o homem e o chão de sua 

existência, sustenta as experiências cotidianas que possibilitam o estabelecimento de 

elos e vínculos com o lugar, tanto na dimensão material como na simbólica. Neste duplo 

processo são despertadas diferentes percepções e sentimentos em relação ao lugar. 

Percepções e sentimentos que têm diferentes nuances, e que se estabelecem entre a 

topofilia10 e a topofobia11

 Ainda com base no relato dos moradores, é possível inferir que assim como os 

moradores foram transformando o bairro este também os transformou, 

 (TUAN, 1980).  

Identificamos este processo, do emergir do lugar, na fala de uma das moradoras 

do bairro do Rio Comprido de São José dos Campos, ela alega que  

quando eu cheguei aqui eu achei que não ia me acostumar. Quando eu 
vim pra cá antes eu morava no Imperial. Aí quando eu cheguei aqui eu 
achava tudo esquisito. Foi a primeira vez que eu morei num bairro assim 
[...] que nem aqui que tinha mato, que tinha rio assim perto. Aí quando 
eu cheguei aqui lógico que eu estranhei, estranhei tudo, eu achei que não 
ia dar certo. Eu tinha pavor de ficar aqui. Mas depois eu fui me 
acostumando, ficando e fui gostando. Fui respeitando as pessoas, as 
pessoas me respeitando, todo mundo me respeita. E é por isso que eu 
gosto daqui [...] (Emília, 66 anos, moradora do bairro do bairro de São 
José dos Campos há 13 anos). 

                                                           
10Segundo Yi-Fu Tuan, “topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” (TUAN, 1980, 
p.5). 
11 Tuan afirma que “objetos e lugares são núcleos de valor. Atraem ou repelem em graus variados de 
nuanças” (TUAN, 1983, p.20) Portanto, no sentido contrário ao de topofilia, topofobia pode ser 
compreendida como aversão ao lugar. 
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antes aqui eram chácaras grandes, então havia poucas famílias. Então foi 
dividindo, um pedaço pra um, um pedaço para outro. Por exemplo, era 
um terreno de 500 m² entrou cinco, seis famílias. Então foi dividindo, foi 
crescendo o bairro. Não tinha luz, não tinha escola, não tinha ônibus, não 
tinha nada. Era tudo terra. Tudo ia estudar no Chácaras Reunidas. Tinha 
que andar muito mais para pegar condução. Aí veio a escola, veio a 
melhoria, a estrada porque aqui não tinha estrada, não tinha rua. Era 
caminho [trilhas de chão pisoteado em meio a vegetação]. Aí depois 
vieram as ruas, puseram luz, então a melhoria vem chegando... Então não 
tinha correio, não tinha nada, hoje tudo tem (Paulo, 55 anos, morador do 
bairro de São José dos Campos há 32 anos). 

 

“Não tinha nada, hoje tudo tem”. Apesar da afirmação do morador ser simples, é 

possível construir uma série de conexões a partir desta, mas de fato a que melhor ilustra a 

sua profundidade e significação, relaciona-se com as palavras de Edward Relph – ao 

destrinchar a citação do filósofo pré-socrático Heráclito12

a unidade de base da vida urbana é o bairro: na origem, com freqüência, 
uma antiga unidade religiosa ou uma paróquia ainda em atividade ou um 
conjunto funcional como o ‘bairro’ do mercado, a zona de agrupamento 
dos artesãos de uma ou várias profissões, o bairro dos conventos, etc. O 
bairro tem, de longa data, suas tradições, seu protetor, um santo na 
civilização cristã e um marabu na civilização muçulmana. O morador 
refere-se ao seu bairro quando quer situar-se na cidade; tem a impressão 
de ultrapassar um limite quando vai a um outro bairro. A organização 

 – “não apenas [...] o mundo flui 

através de nós, mas também somos transportados com ele” (RELPH, 2012, p.28). 

Ou ainda, como afirma Maurice Halbwachs, “quando um grupo está inserido numa 

parte do espaço, ele a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se 

adapta às coisas materiais que a ele resistem” (HALBWACHS, 2006, p.133). 

Outra análise necessária relaciona-se aos nomes dos dois bairros que compõem a 

área de estudo do presente trabalho. A denominação de bairros – as toponímias – 

indiferente da cidade apresenta, em boa parte dos casos, a presença de um elemento que 

denomina aquela unidade espacial e, portanto, contribui de maneira direta na formação 

de sua identidade territorial. Ainda sobre toponímias, Pierre George afirma que,  

                                                           
12 “Dentro do mesmo rio, você não poderá entrar duas vezes”. Frase do filósofo pré socrático Heráclito 
citado por Relph (2012, p.28). 
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administrativa, geralmente, codificou estes dados empíricos e 
emprestou-lhes uma forma rígida. É com base no bairro que se 
desenvolve a vida pública, que se organiza a representação popular. 
Finalmente, e não menos importante, o bairro tem um nome, que lhe 
confere uma personalidade dentro da cidade. (GEORGE, 1983, p. 76, grifo 
meu) 
 
 

Portanto, é possível afirmar que o sentimento de pertencer ao lugar implica na 

intersecção de elementos, características comuns entre a pessoa e o lugar. A identidade 

do lugar acaba por influenciar a própria identidade daqueles que compõe o lugar e vice-

versa. 

Francisco Sabatini e Carlos Sierralta abordam esta questão ao discutirem a questão 

da segregação socioespacial na América Latina. Na visão dos autores, 

a segregação social do espaço urbano, ou segregação residencial, 
apresenta, a nosso ver, três dimensões principais: a) a tendência de 
certos grupos sociais em concentrar-se em algumas áreas da cidade; b) a 
conformação das áreas com alto grau de homogeneidade social; e c) a 
percepção subjetiva que se forma sobre o que é segregação “objetiva” 
(as duas primeiras dimensões), tanto para os que pertencem a bairros ou 
grupos segregados, como para os que estão fora deles (SABATINI e 
SIERRALTA, 2006, p.171). 
 

 O presente estudo interessa-se principalmente pela dimensão subjetiva 

mencionada pelos autores, pois esta relaciona-se primeiramente “à percepção que as 

pessoas têm do fato de fazer parte de um grupo social que tem uma forma peculiar de 

ocupar o espaço” (SABATINI e SIERRALTA, 2006, p.172). 

Como já mencionado anteriormente, ambos os bairros que compõem a área de 

estudo deste trabalho, são bairros irregulares, condição que os autores indicam como 

forte componente de desintegração social. Além disto, a condição de ilegalidade do 

bairro é transferida para as pessoas que também passa a ser consideradas ilegais.  Nas 

palavras dos mesmos autores,  

viver em um bairro no qual a ocupação do solo não é legal, em que as 
construções são irregulares, por não se ajustarem às normas do uso do 
solo e de edificações, e no qual desenvolvem-se atividades econômicas 
’informais‘ é, indubitavelmente, um fator de identidade negativa 
(SABATINI e SIERRALTA, 2006, p.172). 
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E de fato, o estigma da ilegalidade do bairro – e, portanto, de seus moradores – é o 

elemento de maior destaque nas mídias locais, principalmente depois de um evento 

extremo ocorrido em janeiro de 2011. A análise deste e da qualidade de vida da população 

local é o tema do próximo capítulo. 
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4 QUALIDADE DE VIDA E ÁREAS DE RISCO 

 

 Para Selene Herculano, a conceituação de qualidade de vida apresenta uma 

estreita ligação com alguns estudos das Ciências Sociais, principalmente daqueles que se 

aproximam do que é definido como exclusão social (HERCULANO, 2000). Para a autora 

este é um caminho promissor visto que este último apresenta, 

[um] caráter articulador de diferentes vertentes da teoria social, ao 
integrar as noções de pobreza, privação, vulnerabilidade, falta de 
acesso a bens, serviços e valores, a direitos sociais e políticos, em 
suma, à cidadania. Neste sentido, o estudo da exclusão social diria 
respeito não apenas ao estudo dos mecanismos e processos 
conectados com a produção, manutenção e reprodução da 
pobreza (escassez de emprego, permanência das velhas estruturas 
rurais, instabilidade do trabalho urbano etc.), mas igualmente com 
aqueles aspectos conectados com a fragilidade institucional 
democrática, com a falta de educação, a falta de participação 
política, a falta de cidadania, aspectos agora reconhecidos também 
como geradores de pobreza, portanto retro-alimentadores e 
disseminadores da exclusão (HERCULANO, 2000, p.78). 
 

Outro aspecto relevante acerca do conceito de qualidade de vida é a sua 

interconexão com outros campos de estudos – como, por exemplo, o de saúde pública – 

tema de pesquisas (FORRATTINI, 1991; WESTPHAL, 2000) que têm canalizado seus 

esforços na busca de uma aproximação com as questões ambientais e de melhores 

condições de vida e saúde em áreas urbanas.  

Paulo Forrattini desenvolve seu trabalho, tendo como norte o conceito de saúde 

utilizado pela Organização Mundial de Saúde – OMS – no qual esta pode ser entendida 

como “bem-estar físico, mental e social”. A partir desta simples definição, torna-se mais 

nítida a interdisciplinaridade do conceito, a intrínseca teia que o apóia e principalmente a 

dificuldade de estabelecer uma conceituação precisa (FORRATTINI, 1991, p.75). 

Já Selene Herculano apresenta,  

um texto exploratório, que busca mapear um debate relativamente 
recente nas ciências sociais e ainda escasso entre nós, brasileiros, acerca 
da questão da qualidade de vida. As propostas deste debate são a de 
aprofundar uma reflexão sobre as premissas definidoras e norteadoras 
da busca do desenvolvimento e do bem-estar, do ponto de vista ético, 
ambiental, de plenitude humana, a fim de sugerir elementos para a 
elaboração de um novo conjunto de indicadores que mensurem, a um só 
tempo e de forma integradora, o bem-estar individual, o equilíbrio 
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ambiental e o desenvolvimento econômico (HERCULANO, 2000, p. 77 e 
78). 
 

Em outras palavras, é possível identificar que o conceito de qualidade de vida 

contempla um espectro amplo de variáveis, que incluem as questões relacionadas com o 

modo de vida nas cidades contemporâneas sob diferentes aspectos, buscando uma nova 

maneira de interação entre ambiente e sociedade, que não se baseie somente em 

práticas predatórias e excludentes. Nas palavras de Paulo Forrattini, 

não [há] necessariamente incompatibilidade entre a instalação de centro 
urbano e a qualidade de vida do homem. A questão estaria 
principalmente na maneira de instalá-lo, de forma a oferecer a seus 
habitantes, cultura, educação, saúde, lazer, interação social, 
oportunidades de trabalho e distribuição eficiente e justa de serviços e 
benefícios (FORRATTINI, 1991, p.81) 

 

Entretanto, não há uma definição exata do conceito de qualidade de vida, logo, 

além deste desafio epistemológico, destaca-se também o seu direcionamento para 

análise e compreensão do meio urbano, sendo este, por si só, um desafio a parte. 

Desafio presente na diversidade e complexidade de relações existentes em áreas 

urbanas, ou como alega Spirn, “interações entre processos socioeconômicos, 

populacionais, geopolíticos e ambientais em diferentes escalas: local, regional e global” 

(SPIRN, 1995 apud YOUNG, 2009, p.223). 

Ou seja, o desafio de gerir o ambiente urbano em diferentes paisagens, 

considerando que estas possuem ciclos próprios e especificidades que compõem um 

grande mosaico e, também, que este não foge da influência de outros processos globais – 

como a mundialização – e das desigualdades oriundas destes. Este é um desafio 

potencializado para os países de economias emergentes, grupo no qual se inclui o Brasil. 

Esta potencialização relaciona-se às questões históricas e de como se desenvolveu o 

processo de transição urbana nacional, que podemos, de certa forma, considerar imaturo 

e com significativo descompasso entre demanda e infraestrutura. 

Em outras palavras, o Brasil chega ao século XXI como um exemplo clássico de 

desenvolvimento desigual e este espacializa-se nas cidades. Materializa-se na 

disseminação dos condomínios fechados horizontais e verticais, na privatização do 

espaço urbano, na presença de bolsões de miséria, tanto na periferia das cidades como 

em suas áreas centrais – na ocupação de imóveis abandonados, os cortiços – em vazios 



66 
 

urbanos localizados na área de expansão urbana ou próximos a esta. Sem esquecer as 

ocupações em áreas de preservação ambiental e ainda em encostas e morros, muitas 

vezes identificadas como áreas de risco. 

Os excluídos da cidade organizam-se aonde e como podem. Situação que é 

identificada no relato de uma das moradoras do bairro do Rio Comprido de São José dos 

Campos,  

aqui há mais de 40 anos começou as casas, essas pessoas aqui da frente 
são as primeiras moradoras aqui. Elas dizem que aqui era só mato [...] 
não tinha nem luz, não tinha nada [...] e cadê a fiscalização se achava que 
era área de risco, se achava que era APP (Área de proteção permanente)? 
E foi deixando o povo colocando tijolinho por tijolinho, tijolinho por 
tijolinho, até chegar nesta multidão de gente (Emília, 66 anos, moradora 
do bairro há 13 anos) 

 

 O relato acima se relaciona ao posicionamento contrário de alguns moradores em 

atender ao programa de remoção de algumas famílias do bairro, processo iniciado após o 

deslizamento de terra – que causou cinco mortes – ocorrido no dia dez de janeiro de 2011 

conforme as Figuras 16,17, e 18 disponibilizadas pelo Instituto Geológico – IG – de São 

Paulo. 

 
Figura 16: Deslizamento de terra no bairro do Rio Comprido de São  José dos Campos – SP no dia 10 de jan. 

de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IG-SMA (2011) 
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Figura 17: Deslizamento de terra no bairro do Rio Comprido de São José dos Campos – SP no dia 10 de jan. 

de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo IG-SMA (2011) 
 
 

Figura 18: Detalhe do deslizamento de terra no bairro do Rio Comprido de São José dos Campos – SP no 
dia 10 de jan. de 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo IG-SMA (2011) 
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Após o evento, o poder público local direcionou duzentas e vinte famílias para o 

conjunto habitacional no bairro conhecido como Parque Interlagos, zona sul do 

município. O fato marcou, definitivamente, o bairro do Rio Comprido de São José dos 

Campos como um bairro de ilegalidade e tragédia – item abordado no capítulo anterior – 

e a ação da prefeitura local junto aos moradores, é bastante questionável, principalmente 

ao se considerar a percepção destes. Uma das moradoras alegou que 

o que mais me magoou, depois quando houve o acidente aqui, que eles 
jogaram até os cachorros aqui em cima da gente, parecia o exército, 
jogou tudo aqui como se fosse um bocado de bandido, que a gente não 
invadiu isto aqui. Se houve uma invasão não foi a nossa, porque aqui 
comprou e pagou (Emília, 66 anos, moradora do bairro há 13 anos). 
 

 A fala da moradora nega, inicialmente, a condição de ilegalidade afirmada pelo 

poder público local e, ainda, denuncia a ausência de um atendimento humano que 

acolhesse a comunidade como vítima e não como a deflagradora do acidente. Ainda 

sobre o acidente, a mesma moradora indigna-se com a ambiguidade no posicionamento 

do poder público antes e depois do acidente,  

olha o que me magoou, que eu disse que o prefeito me magoou muito, 
ele elogiou aqui e depois ele falou no rádio: “quem manda morar em 
pirambeira?” Isso ele não devia ter dito. A pessoa tem que ser honesta 
[...] Ele falou lá tem casa bonita, casa bem feita ele falou isso no rádio. 
Área de risco? Mas porque que área de risco só foi quando matou cinco 
pessoas?! Porque que não evitou?! Porque não fez contenção?! Porque 
aqui era um tal de engenheiro que media isso aqui, tirava fotos desse 
morro, e subia e descia vamos fazer muro aqui, vamos fazer pedaço de 
muro ali (Emília, 66 anos, moradora do bairro há 13 anos). 

 

 Diferentes razões são apresentadas pelos moradores que decidiram permanecer 

no local e, em algumas falas, é possível identificar elementos do conceito de qualidade de 

vida e a ausência destes no novo local de moradia propiciado pela prefeitura. 

As alegações vão desde a desvalorização do imóvel dos moradores, localização da 

nova moradia e, ainda, da qualidade e tamanho dos apartamentos do conjunto 

habitacional oferecido pela prefeitura, até questões relacionadas com os vínculos locais, 

estabelecidos ao longo dos anos. 

Ao serem questionados se mudariam do bairro do Rio Comprido de São José dos 

Campos, alguns moradores responderam que, 
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olha, se me indenizar eu mudo. Apartamento, não. Quero não. Quero 
uma casa que seja no chão e uma casa grande, não é pequenininha não 
(Madalena, 72 anos, moradora do bairro há 30 anos). 
 
eu não quero ir pra estes lugares distantes que fica muita contra-mão. 
Pra mim não dá. Então também pela minha própria casa que é muito 
grande, foi meu suor derramado. Não é por causa de qualquer mixaria 
que eu vou pegar a minha casa e dar de graça ou então dar de mão 
beijada como eles queriam, de maneira alguma que aqui foi o meu suor 
(Zilda, 55 anos, moradora do bairro há 30 anos). 
 
eu não consigo imaginar sair daqui pra outro lugar. Porque eu gosto 
daqui eu nunca imaginava que ia morar aqui no rio Comprido e sentir 
bem como eu sinto aqui. É como eu disse, aqui é uma comunidade 
pequena que todos se conhecem, a gente ajudou a construir esse bairro 
porque quando a gente veio morar aqui tinha umas quinze famílias só. A 
própria igreja católica que nós temos aqui, nós fomos os primeiros a 
ajudar para que tivesse a igreja católica, porque antes nem católicos não 
tinha, tinha mais evangélicos do que católicos. No final tem uma longa 
história de como a gente conseguiu aquele terreno, o que a gente fez pra 
conseguir. Então a gente gosta muito daqui, a gente tem um amor muito 
grande por este lugar (Maria Salete, 58 anos, moradora do bairro há 32 
anos). 
 
só se a prefeitura de São José dos Campos me expulsar daqui. A não ser 
que seja um outro motivo que eu queira ir embora (Emília,66 anos, 
moradora do bairro há 13 anos). 

 

 Salete Herculano apresenta uma crítica relevante sobre os programas 

habitacionais oferecidos pelo governo. Segundo a autora, 

são intervenções tidas como realistas e viáveis, que projetam casas 
populares de 16 m² para grupos familiares de cerca de 10 pessoas [...] A 
crítica a estas iniciativas pode ser vista como preciosismo romântico: 
como questionar a construção dessas ‘casas’, quando a alternativa é o 
barraco de papelão sob os viadutos, ou simplesmente as ruas? 
(HERCULANO, 2000, p.80) 

 

 Ou seja, como reclamar ou criticar as moradias edificadas por boa parte dos 

programas habitacionais se antes a moradia era um barraco, uma autoconstrução ? Ou, 

ainda, como negar-se a participar de um programa que possibilita a saída de uma área de 

risco? Na verdade, a mudança para alguns dos antigos moradores do bairro do Rio 

Comprido, apresentou novos riscos, como é possível identificar no relato abaixo, 
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ainda hoje tem gente desesperada, gente já doida, porque não pode 
pagar o apartamento, que já era um coitado que morava aqui e já não 
tinha nem como pagar água e luz e comer. Aí lá [no conjunto habitacional 
no Parque Interlagos] tem que pagar tudo [...]porque aqui tinha gente de 
fazer dó [...] Não que era esmoleiro, mas era umas pessoas que não tinha 
tanta condição assim de sobreviver, mas tinha as casinhas deles, né? 
(Emília, 66 anos, moradora do bairro há 13 anos). 

Daí torna-se possível inferir a importância da emergência do conceito de qualidade 

de vida, principalmente por trazer à tona discussões que buscam 

 

abordar mais as suas múltiplas dimensões, ampliando a quantidade de 
variáveis que são analisadas para a sua mensuração. Desta forma, 
ampliam suas possibilidades de apontar caminhos que podem ser 
seguidos pelo poder público e pela sociedade para a redução da pobreza, 
minimização das desigualdades e melhoria dos indicadores de qualidade 
de vida e de qualidade ambiental urbana (KRAN e FERREIRA, 2006, p. 
123). 
 

Ou seja, o conceito de qualidade de vida aclara as interrelações existentes entre as 

questões urbanas, sociais e ambientais. Ou ainda, como afirmam Carlos Eduardo 

Frickmann Young e Maria Cecília Junqueira Lustosa, 

a nosso ver, a questão ambiental surge como uma quarta dimensão de 
problemas, com interfaces como todas as demais, onde a exclusão social 
[...] se manifesta de modo concreto a partir de condições precárias de 
habitação, saúde e outros indicadores não monetários de qualidade de 
vida (YOUNG e LUSTOSA, 2003, p. 216). 

 

E de fato a qualidade de vida é o mote central das questões ligadas à 

sustentabilidade e as problemáticas ambientais nas cidades. Um forte indício desta 

conexão são as melhorias sugeridas no capítulo 7 – Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável dos assentamentos humanos – da Agenda 21,  

–oferecer a todos habitação adequada; 
–aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; 
–promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 
–promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, 
saneamento, drenagem e manejo de resíduos; 
–promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos 
assentamentos humanos; 
–promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 
localizados em áreas sujeitas a desastres; 
–promover atividades sustentáveis na indústria da construção; e 



71 
 

–promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 
institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos 
(BRASIL, 2002). 

  

Para concretizar tais melhorias, a Agenda 21 ainda “prevê o envolvimento de todos os 

países através de estratégias e ações abrangentes, financiadas pelos orçamentos 

nacionais, bem como por instituições financeiras mundiais, como o Banco Mundial” 

(KRAN e FERREIRA, 2006, p.129). 

Portanto conclui-se que a “qualidade de vida é algo adjetivo e relativo” 

(HERCULANO, 2000, p.80) e que o foco dos trabalhos sob este escopo não devem se ater 

“a sua mensuração, ficando embutido na escolha sobre o que mensurar os pressupostos 

do que se entende venha a compor a qualidade de vida”(HERCULANO, 2000, p. 81). 

E mais, que de fato as cidades podem ser a materialização de outra urbanidade, 

como afirma o Fundo de População da Organização das Nações Unidas, 

proximity and concentration give cities the advantage in the production 
of goods and services by reducing costs, supporting innovation and 
fostering synergies among different economic sectors. But proximity and 
concentration also have the potential to improve people´s lives directly 
and at lower cost than rural areas: for instance, cities can provide much 
cheaper access to basic infrastructure and services to their entire 
populations (UNFPA, 2007, p.35). 

 

Finalizando, é possível afirmar que, em meio a tantas similaridades, a maior 

diferença entre os dois bairros está nos tipos de risco a que alguns moradores estão 

expostos. Em outras palavras, algumas das casas no bairro do Rio Comprido de Jacareí 

localizam-se muito próximas do curso de água e estão sujeitas às inundações e 

enchentes. 

No bairro de São José dos Campos, o fator de exposição ao risco refere-se às 

medidas especiais para implantação de infraestrutura urbana e construções, graças à 

declividade local. Esta característica inclusive, a maior declividade do lado de São José dos 

Campos, foi citada por um morador do bairro do Rio Comprido de Jacareí, quando 

questionado sobre as diferenças entre os dois bairros – o de São José dos Campos e o de 

Jacareí. Segundo um dos entrevistados do bairro de Jacareí, este “é diferente [...] é 

melhor porque é mais baixo, não tem morro. Lá [o bairro de São José dos Campos] tem 
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morro, aqui não tem morro” (Antunes, 56 anos, morador do bairro de Jacareí há 20 

anos). 

 No entanto, cabe definir o que é risco e qual é a percepção dos moradores em 

relação a este, pauta discutida a seguir. 

 

4.2 Percepção de risco 

 

Ao fim de sua narrativa sobre a experiência do ser e estar no sertão, Riobaldo 

afirma: “viver – não é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender-a-

viver é que é o viver, mesmo” (ROSA, 1986, p. 518). 

A fala do personagem de João Guimarães Rosa – Riobaldo – ilustra, de certa 

maneira, que o risco em dados momentos da História, esteve muito relacionado com a 

aventura, com a coragem de se lançar ao desconhecido13

De forma geral, sobre estes a autora identifica “o problema referente às 

possibilidades de complementação entre [...] a abordagem técnica e a sócio-cultural” que 

permeia também “as questões sobre as relações entre leigos e peritos e as alternativas 

para o controle dos riscos” buscando principalmente “evitar a tendência à polarização 

entre os conhecimentos leigos e peritos, sem identificar a ambos como blocos 

. Em outras palavras, o risco 

sempre esteve presente na vida humana e os estudos que buscam sua compreensão não 

são recentes. Os riscos se alinham aos contextos históricos, sociais e culturais de cada 

época (ZANIRATO, 2008).  

Júlia Guivant em seu trabalho – A trajetória das análises de risco: da periferia ao 

centro da teoria social (1998) – elabora um histórico sobre as diferentes linhas de 

abordagens em estudos sobre os riscos – desde a década de 1960. No desenvolver de seu 

trabalho, apresenta as contribuições da teoria cultural e da sociologia ambiental, as novas 

perspectivas de entendimento da percepção do risco, mas, enfatiza que ainda existem 

diversos desafios. 

                                                           
13Esta relação é apresentada por Ulrich Beck (2006), ao citar Cristovão Colombo e sua busca do caminho 
das Índias, destacando que os riscos naquele momento eram pessoais, bem diferentes do que os 
vivenciados na sociedade contemporânea.  
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homogêneos e indiferenciados, e sem romantizar os primeiros e banalizar os segundos” 

(GUIVANT, 1998, p.35).  

Este descompasso entre técnicos e leigos – identificado por Júlia Guivant – está 

presente no relato de uma das entrevistadas do bairro do Rio Comprido de São José dos 

Campos. Ao ser questionada sobre o evento extremo ocorrido em janeiro de 201114

                                                           
14 O deslizamento ocorrido em janeiro de 2011 foi abordado mais detalhadamente no Capítulo 3 do presente 
trabalho – Qualidade de vida e áreas de risco. 

, a 

moradora alega que 

não foi inocência de ninguém da Prefeitura. Ninguém estava inocente do 
que podia acontecer, foram avisados. A Defesa Civil eu chamei, eles 
vieram aqui socorreram eu duas vezes,que veio aqui [os deslizamentos] 
por cima da minha casa. Eu chamei eles, mostrava para eles. Eu tenho 
provas disso, eles não podem dizer que é mentira minha (Emília, 66 anos, 
moradora do bairro há 13 anos). 

 
 

De boa maneira, é possível identificar uma forte relação entre a fala da 

entrevistada e a crítica que a autora apresenta sobre o tema. Segundo esta, 

ao considerar casos de conflitos ambientais, ou ao se propor alternativas 
de negociação, acabam recorrendo com freqüência a exemplos que 
mostram, por um lado, uma população com mais sensibilidade do que os 
peritos para entender os riscos que devem, cotidianamente, enfrentar e, 
por outro, grupos de peritos insensíveis para as indeterminações do 
mundo real, só estabelecendo critérios de controle de riscos a partir de 
fórmulas elaboradas a partir de pesquisas de laboratório (GUIVANT, 
1998,p.35) 

 

Retomando ao trabalho de Guivant, percebe-se que o título de seu trabalho 

destaca a importância dos conceitos desenvolvidos por Anthony Giddens – reflexividade 

–e Ulrich Beck – sociedade de risco – já que para os dois autores “o conceito de risco 

passou a ocupar um lugar central na teoria social” (GUIVANT, 1998, p.1). 

É Ulrich Beck que cunha o termo “sociedade de risco”, a qual se caracteriza pela 

“globalização, a individualização e a reflexividade” (ZANIRATO et al., 2008). 

Dito de outra forma, as externalidades do desenvolvimento econômico e das 

técnicas são as geradoras de novos riscos, principalmente os ambientais e tecnológicos, 

geralmente delimitados e quantificados pela ciência e técnica. 
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No entanto, Beck ressalta que se “a miséria é hierárquica, o smog15

Ao direcionar o olhar para os bairros do Rio Comprido, foi possível constatar 

percepções de três tipos de riscos distintos: enchentes, deslizamentos e a precariedade 

de algumas casas auto-construídas. As enchentes e a precariedade das casas foram 

identificadas como riscos no bairro do Rio Comprido de Jacareí e os deslizamentos no 

 é 

democrático”, ou seja, na sociedade de riscos os perigos se distribuem de forma 

incontrolável, não respeitam fronteiras dos estados ou quaisquer outras, mesmo 

afetando de forma distinta as diferentes classes sociais. (BECK, 2010, p.43) 

Mais um elemento importante é destacado, os riscos não são percebidos por 

grande parte da sociedade. Segundo Beck,  

muitos dos novos riscos (contaminações nucleares ou químicas, 
substâncias nocivas nos alimentos, enfermidades civilizatórias) fogem 
por completo à percepção humana imediata. Ao centro passam cada vez 
mais os perigos, que muitas vezes não são visíveis nem perceptíveis para 
os afetados, perigos que em certos casos não se ativam durante a vida 
dos afetados, mas têm conseqüências nas de seus descendentes; trata-
se, em todo o caso, de perigos que precisam dos ‘órgãos perceptivos’ da 
ciência (teorias, experimentos, instrumentos de medição) para se fazer 
‘visíveis’, interpretáveis como perigos (BECK, 2010, p. 40). 

 

Sobre o conceito de reflexividade, Anthony Giddens alega que este é 

transformado “com o advento da modernidade”, sobretudo, porque este “assume um 

caráter diferente”, pois a reflexividade 

é introduzida na própria base de reprodução do sistema [...] A 
reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de 
informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim 
constitutivamente seu caráter (GIDDENS, 1991, p. 45). 
 

  

Logo, pode-se concordar que os riscos atuais se apresentam de forma mais 

complexa, apresentando diferentes variáveis, escalas distintas e diversas formas de 

abordagem. 

                                                           
15Segundo SILVA e GABRIEL: “[a] poluição atmosférica, nomeadamente o “smog” londrino que, em 1952, foi 
considerado responsável pela morte de milhares de pessoas e que eventualmente deu origem, em 1956, à 
promulgação em Inglaterra da Lei do Ar Puro que fixa limites para a emissão de dióxido de enxofre, e 
deslocaliza as centrais produtoras de energia para zonas rurais de Inglaterra” (SILVA e GABRIEL, 2007, p.8). 
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bairro do Rio Comprido de São José dos Campos. Na fala dos moradores, 

respectivamente, 

o risco que eu acho aqui é o rio, que a gente já mora com medo mesmo. 
Quando dá chuva forte a gente nem dorme porque tem medo (Márcia, 
38 anos, moradora do bairro de Jacareí há 9 anos). 
 
as vezes dá enchente lá [aponta para o rio] a água sobre pra cá [...] Até 
na minha vizinha que trabalha junto comigo a água sobre pra cá invade a 
casa dela, atravessa até a rua, chega até a levar a rua aí (Adriana, 35 anos, 
moradora do bairro de Jacareí há 10 anos). 
 
a gente fica preocupado sim. Porque veja bem, você tem uma casinha 
desta aqui, que não tem estrutura, você fica aqui e você tem medo. 
Quando é aquela chuva que ela vem uma chuva normal, mas quando é 
aquela chuva que vem derrubando tudo, você tem medo você diz 
pronto,vai levar meu barraquinho junto (Antunes, 56 anos, morador do 
bairro de Jacareí há 20 anos). 

 

olha no meu caso é o seguinte. Agora ficou risco sim. Porque [...] eles 
[refere-se à prefeitura e a Defesa Civil] não fizeram nada, deixou as casa 
lá em cima mal quebrada, pendurada, uma estão penduradas. Ninguém 
fez nada, a chuva está chegando e ninguém fez nada [...] depois diz que é 
o morro que caiu (Emília, 66 anos, moradora do bairro de São José dos 
Campos há 13 anos). 
 

 

 Com base nos relatos acima é possível inferir que os riscos possuem origens 

distintas. Sobre esta questão – a origem dos riscos – Zanirato et al. (2008) – apresentam 

uma compilação de dados baseados no trabalho da geógrafa Valerie November (2002), e 

do geógrafo espanhol Calvo Garcia Tornel (2001), entre outros. Com base neste trabalho, 

pode-se definir risco como 

qualquer coisa de potencial, ou seja, que ainda não aconteceu, mas que é 
pressentida como algo que se transformará num evento prejudicial para 
os indivíduos ou coletividade de um dado espaço (NOVEMBER, 2002 
apud ZANIRATO et al., 2008) 

 

De maneira geral, os riscos podem ser classificados como riscos naturais, os quais 

“implica[m] na possibilidade ou probabilidade de eventos catastróficos de origem 

natural: inundações excepcionais, avalanches, terremotos, secas prolongadas, ciclones, 

tsunamis, proliferação de insetos nocivos” ou em riscos tecnológicos, oriundos de 
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“eventuais acidentes em estabelecimentos industriais: vazamento de gases ou líquidos 

tóxico, explosões, radioatividade” (NOVEMBER, 2002 apud ZANIRATO et al., 2008). 

 Contudo, cabe ressaltar que os estudos acerca do risco apresentam um elemento 

em comum “não importando a perspectiva na qual eles são abordados: eles se produzem 

dentro de um espaço geográfico, e mais precisamente, dentro de um território” 

(NOVEMBER, 2002 apud ZANIRATO et al., 2008). 

 Como foi abordado anteriormente, o bairro do Rio Comprido de São José dos 

Campos é percebido e identificado pelo poder público local como área de risco, ou, como 

afirma Valerie November, um território de risco. No entanto, ficou claro em algumas 

entrevistas que o risco natural se alia a outra questão. 

É possível considerar que o deslizamento de janeiro de 2011 acabou sendo 

sobreposto pela percepção de outro risco: o da desocupação do bairro. Quando os 

entrevistados do bairro do Rio Comprido de Jacareí foram questionados sobre as 

diferenças entre os bairros, ou se costumavam a frequentar o bairro do Rio Comprido de 

São José dos Campos, o deslizamento, em algumas das falas, apareceu conectado ao 

processo de desocupação, como pode ser percebido nos relatos abaixo 

 

tem mais gente o daqui, o de lá vai saí, né? Vai desocupar a área (Mário, 
49 anos, morador do bairro há 8 anos). 

 

o pessoal que morava lá, já não mora mais, por causa [d]o desabamento 
que teve lá.Também que lá é um pouco pior que aqui, então a turma já 
foi embora (Adriana, 35 anos, moradora do bairro há 10 anos). 

 

Neste momento é imprescindível considerar o posicionamento de Ulrich Beck no 

qual afirma que na sociedade de risco acentuam-se as desigualdades oriundas da 

sociedade de classes, pois os estratos sociais mais abastados, 

podem tentar evitar os riscos mediante a escolha de um lugar onde 
morar, um meio de se alimentar e de obter mais rapidamente a 
informação, podem também comprar a segurança e a liberdade. Já as 
classes populares, com parco poder aquisitivo, têm menos possibilidades 
de escolhas e sujeitam-se a morar perto das zonas de perigo, como as 
áreas industriais e, com isso, ficam mais expostas às substancias nocivas 
do ar, da água, do solo. Além disso, são justamente essas classes que têm 
maiores dificuldades de acesso à informação (BECK, 2006 apud 
ZANIRATO et al., 2008). 
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Portanto é possível considerar que os moradores que residem próximos das 

encostas e das áreas de várzea vivem expostos a riscos sobrepostos. O risco social é 

representado pela maior vulnerabilidade16

 No entanto, esta articulação conjugada de diferentes frentes de enfrentamento 

dos riscos ainda não é a realidade para ambas as comunidades. E no caso do bairro de São 

, que se materializa na precariedade das 

instalações, na falta de acesso a informações e orientações de como e quando agir. O 

desabafo da moradora de São José dos Campos ilustra com clareza tal situação, 

 
cadê as pessoas do meio ambiente que nunca deram um curso pra gente, 
nunca se juntaram, nunca disseram que a gente devia proteger o rio, aqui 
pra gente mesmo. Nem isso aqui também [referindo-se ao 
deslizamento], aqui foi os coitado ainda plantaram esses bambu, assim 
mesmo analfabeto [...] plantaram pela cabeça deles ainda, e plantaram 
bananeira que não era pra plantar, deu errado, né? Árvore grande não 
pode, bananeira também não pode [...] porque nunca tiveram uma 
orientação, um respeito pelo povo (Emília, 66 anos, moradora há 13 
anos). 

 

Ou como alega um dos entrevistados do bairro de Jacareí, 

morar aqui é a rotin[a] mesmo, vai fazê o quê? Você tem que morar de 
acordo, né? Se você não tem condições você vem morar na beira do 
brejo. É que nem os favelados. Quem tá na favela é por quê? Porque não 
pode ter uma moradia digna, porque se pudesse teria (Antunes, 56 anos, 
morador há 20 anos). 

 

Portanto, é nítida a importância da percepção dos riscos dos moradores e que esta 

deve ser levada em consideração, em qualquer estudo de risco em ambos os bairros. 

Ficou claro até este momento da discussão que a gestão de riscos é bastante complexa e 

multidisciplinar, ou como afirmam Zanirato et al. 

a gestão dos riscos naturais, tecnológicos ou sociais solicita a 
multiplicação de atores e não pode ser colocada somente em termos 
técnicos ou estritamente securitários. As negociações devem envolver 
agências multilaterais, governos dos estados, empresas, associações ou 
grupos de pressão e a sociedade em geral, de modo a esclarecer os fatos 
que desencadeiam os riscos e determinar as condições para seu 
enfrentamento (ZANIRATO et al., 2008). 
 

                                                           
16Para um maior detalhamento sobre vulnerabilidade, consultar: HOGAN. D.J. & MARANDOLA. Jr. E. Para 
uma conceituação interdisciplinar da Vulnerabilidade. In: "Novas Metrópoles Paulistas - População, 
vulnerabilidade e segregação", 09/2006, ed. 1, NEPO/UNICAMP, pp. 28, pp.23-50, 2006.  
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José dos Campos, no qual já houve o deslizamento, a problemática se apresenta de forma 

mais contundente. A pressão do poder público local para a retirada dos moradores que 

residem em áreas – consideradas – de risco, mobilizou um grupo de moradores mais 

antigos a se organizarem. Estes formaram uma associação de bairro, visando, sobretudo, 

defender seus interesses, que primordialmente, são manter e regularizar o bairro. 

Nas palavras de uma das moradoras do bairro de São José dos Campos, 

me revoltava ver tanta injustiça em cima deles [...] os dez gato pingado 
que ficaram aqui... Nós fomos à luta. Nós enfrentamos várias reuniões, 
fizemos curso de regularização fundiária (Emília, 66 anos, moradora do 
bairro há 13 anos). 

 Ficou claro durante as entrevistas que a organização dos moradores em defesa da 

manutenção e regularização do bairro constituiu o que Jane Jacobs define como “rede de 

relações do bairro” (JACOBS, 2000, p.151). Nas palavras da autora  

essas redes são o capital social urbano insubstituível. Quando se perde 
esse capital, pelo motivo que for, a renda gerada por ele desaparece e 
não volta senão quando se acumular, lenta e ocasionalmente, um novo 
capital (JACOBS, 2000,p.151). 

 

 Essa perda não aparece de forma nítida em todas as entrevistas. Ela aparece, por 

exemplo, na afirmação feita por Marina Salete, ao ser questionada sobre como era viver 

no bairro, 

é bom. É uma comunidade pequena, na qual um conhece o outro, todo 
se conhecem. É um lugar tranqüilo, é um lugar gostoso. Perto de tudo, 
perto de Jacareí, perto de São José [dos Campos]. Fácil acesso pra São 
José, fácil acesso para Jacareí...É gostoso morar aqui (Marina Salete, 58 
anos, mora no bairro há 32 anos) 

. 

 Porém, foi possível identificar certo desconforto dos entrevistados quando o tema risco 

apareceu na entrevista. Algo parecido com a frase – já citada – de Riobaldo. Tal 

desconforto, de boa maneira – relaciona-se com o embate entre os moradores e o poder 

público, que ainda está em aberto. O risco dimensiona-se no que virá a ser, uma 

atmosfera de instabilidade frente às novas situações que poderão se apresentar para a 
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comunidade. A favor ou na contramão dos anseios individuais e coletivos que foram 

apresentados até o presente momento. 
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5 ELOS DE APROXIMAÇÃO ENTRE O LUGAR E O PLANEJAMENTO URBANO 

  

No desenvolvimento do presente trabalho, foi possível identificar que os bairros 

do Rio Comprido apresentam similaridades e semelhanças que vão além das 

caracterizações – apresentadas no capítulo 2. Ambos os bairros possuem vida, os 

moradores se cumprimentam, e nos finais-de-semana – durante o dia – as “calçadas” se 

tornam uma extensão da casa. Nestas ocasiões, o que se experienciou foi que 

a presença de pessoas atrai outras pessoas, é uma coisa que os 
planejadores e projetistas têm dificuldade em compreender. Eles partem 
do princípio que os habitantes das cidades preferem contemplar o vazio, 
a ordem e o sossego palpáveis. O equívoco não poderia ser maior. O 
prazer das pessoas de ver o movimento e outras pessoas é evidente em 
todas as cidades (JACOBS, 2000, p.38). 

Durante as entrevistas, algumas ruas foram identificadas a partir de algum 

morador (“aquela rua é a do Português”), fato que também ocorre com boa parte do 

comércio local. O estabelecimento comercial é conhecido pelo nome do dono – como o 

mercadinho do “Seu Pedro” no bairro de Jacareí ou o mercado do “Dantas” e o bar do 

“Pururuca” no bairro de São José dos Campos -SP. 

 Existe uma ordem nos dois bairros, uma ordem que se estabelece a partir das 

relações sociais que ali se desenvolveram, que se mantém observando com desdém as 

diferentes carências relacionadas com a ausência ou baixa qualidade da infraestrutura 

urbana. Uma ordem composta  

de movimento  e mudança, e, embora se trate de vida, não de arte, 
podemos chamá-la, na fantasia, de forma artística da cidade e compará-la 
à dança [...] um balé complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm 
todos papéis distintos, que por milagre se reforçam mutuamente e 
compõem um todo ordenado (JACOBS, 2000, p. 52). 
 

 
Por outro lado, o posicionamento do poder público frente a condição ilegal dos 

bairros é bastante distinta. Na percepção dos moradores do bairro de Jacareí, ter alguma 

similaridade ou semelhança com o bairro vizinho é – grosso modo –  estar sob a mesma 

atmosfera de insegurança proveniente do impasse da desocupação , realidade presente 

no bairro de São José dos Campos. Realidade que dificultou a aplicação de algumas 

entrevistas. Para que os moradores nos recebessem e concordassem em participar,  foi 
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necessário, em alguns casos, a intervenção da liderança do bairro,  confirmando que não 

havia nenhuma relação entre o presente trabalho com as mídias locais ou com a 

prefeitura de São José dos Campos. 

Cabe ressaltar que o direito à moradia e a segurança de posse, foram temas 

discutidos por Raquel Rolnik, em seu último relatório direcionado ao Conselho de Direitos 

Humanos17

há trinta e dois anos [atrás] meu avô veio passear aqui na minha casa e 
disse: você veio morar no coração da cidade! Eu pensei este homem está 
louco, né? O coração da cidade lá fora, lá no canto, o centro de São José 
dos Campos é lá e ele veio achar o coração da cidade aqui? Porque ele 
enxergou Jacareí lá longe e vinha se aproximando pra cá e São José do 

. Neste a autora identifica uma crise mundial de insegurança da posse que se 

revela em diferentes formas e contextos: despejos forçados, deslocamentos causados 

por grandes projetos, catástrofes naturais e conflitos relacionados à terra.  Na visão da 

autora, tal situação expõe os grupos mais vulneráveis, como habitantes de 

assentamentos informais, ao risco de várias violações dos direitos humanos (ROLNIK, 

2012). 

Reforçam ainda, que a questão mais premente para qualquer reforma urbana, 

relaciona-se com o processo iniciado há duzentos anos, na concentração fundiária 

estipulada pela Lei de terras de 1850. Nas palavras de José Martins “num regime de terras 

livres, o trabalho tinha que ser cativo, num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser 

cativa” (MARTINS, 1986, p. 32). 

Portanto, destaca-se o papel do lugar enfatizado por Edward Relph,  

lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser 
conhecido no bairro; não é apenas a distinção e apreciação de 
fragmentos de geografia. O núcleo do significado de lugar se estende [...] 
em suas ligações inextricáveis com o ser, com a nossa própria existência. 
Lugar é um microcosmo. É onde cada um de nós se relaciona com o 
mundo e onde o mundo se relaciona conosco. O que acontece aqui, 
neste lugar, é parte de um processo em que o mundo inteiro está de 
alguma forma implicado. Isso é muito existencial e ontológico. Mas é 
também econômico e social, pois em toda parte estamos presos em 
maior ou menor grau de forças neoliberais e da globalização (RELPH, 
2012, p.31). 
 

 Forças que também atuaram e atuam sobre os bairros analisados. É possível 

identificar o processo mencionado por Relph, no relato de um dos moradores do Rio 

Comprido de São José dos Campos, 

                                                           
17 Para maiores detalhes: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/StudyOnSecurityOfTenure.aspx 
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Campos lá e vinha fechando. Então onde está o centro das duas cidades? 
(Paulo, 55 anos, morador do bairro há 32 anos). 

 

 A “aproximação” identificada pelo olhar do avô do morador, através da 

observação da paisagem, era, grosso modo, a materialização do processo de urbanização 

do Vale do Paraíba. A conurbação entre São José dos Campos e Jacareí – já presente em 

1970 e intensificada a partir de 1990 – que aparece como uma “previsão” no relato é uma 

confluência de fatores de diferentes escalas – sobrepostos. Sobre a urbanização do Vale 

do Paraíba paulista, Paulo Romano Reschilian afirma que este processo 

 

está historicamente associado às transformações no sistema produtivo e 
às resultantes das intervenções, no plano federal e estadual, de eixos 
interestaduais e intermunicipais de transporte do século XX. A ação do 
Estado, promotora de condições para implantação de uma política de 
desenvolvimento baseada em um planejamento de escala nacional, criou 
mecanismos geradores dos problemas urbanos, especialmente nas 
cidades cuja concentração de investimentos públicos e/ou privados, 
demandou o crescimento de obras de alto custo, redefinido os padrões 
de consumo urbano, promovendo revalorização de terras, e tornando 
excluída grande parte da camada de trabalhadores urbanos e migrantes 
que convergiam às cidades a partir da década de 1960 (RESCHILIAN, 
2010, p.166). 

 

O relato do morador também apresenta conexões com a localização dos bairros, a 

proximidade destes e das rodovias que propiciaram o processo de conurbação, nas 

palavras de Godoi e Santos,  

as melhores localidades sempre serão exigidas por uma classe com maior 
poder aquisitivo [...] a cidade principal se torna importante núcleo 
econômico e de consumo de toda a região, o que adicionado de outros 
fatores encarece o produto terra na mesma. Em contra-partida, as 
cidades periféricas, preferencialmente localizadas no entorno da cidade 
núcleo, vão recebendo uma população em busca de boa localização em 
relação à cidade núcleo, com acessibilidade garantida e com preços mais 
acessíveis da terra urbana. Nesse caso, as vias de circulação são de 
extrema importância na análise intra-urbana e na conurbação entre 
cidades, pois vias de ligações regionais são utilizadas como vias intra-
urbanas, influenciando no crescimento das cidades em torno dessa vias 
de importância regional [...] e se tornam “avenidas” de ligação entra as 
cidades, facilitando o acesso entre as mesmas (GODOI e SANTOS, 2007, 
p.6). 

 

Fator nitidamente presente na fala da entrevistada de São José dos Campos, 
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aqui é um lugar farto, para todo lugar que você for não é difícil.  Se você 
vai pra São Paulo [capital] você pode pegar o Pássaro Marrom [nome da 
companhia de viação] do outro lado [da Dutra]. Se você vai pra São José 
dos Campos e não quer ir no 314 [ Terminal Central - Chácaras Reunidas] 
ou no 300 [Colonial - Chácaras Reunidas] pode pegar o Dutra, e em dez 
quinze minutos você está lá na cidade. É tudo facílimo [...] As fábricas e 
firmas é tudo do lado de cá, é tudo pertinho uma da outra. Eu mesmo 
trabalhava na firma e eu ia andando (Zilda, 55 anos, moradora do bairro 
há 30 anos). 

Portanto, ao optar pelo lugar como categoria analítica para o presente trabalho, 

foi possível “dar voz àqueles excluídos no sistema urbano, as minorias marginalizadas e 

aqueles que no modelo tradicional de gestão ficam de fora dos processos de tomada de 

decisão” (MARANDOLA JR e MELLO, 2009, p.64). 

Jane Jacobs é incisiva no que se refere ao distanciamento entre quem planeja e 

quem vivencia a cidade, ela alega que 

as cidades são lugares absolutamente concretos. Ao tentar entender seu 
desempenho, as boas informações vêm da observação do que ocorre no 
plano palpável e concreto, e não no plano metafísico (JACOBS, 2000, 
p.104). 

 
 A crítica acima se refere às áreas livres de bairros que segundo a autora são 

“veneradas de uma maneira surpreendentemente acrítica” pelos que entendem a cidade 

pelo viés – da tecnocracia – do que a autora define como “planejamento urbano 

ortodoxo” (JACOBS, 2000, p.98). 

 Outro alvo da mesma crítica são os parques de bairro, obrigatoriamente 

concebidos – provavelmente pelos mesmos tecnocratas – como “uma dádiva conferida à 

população carente das cidades” (JACOBS, 2000, p.97). Muito provavelmente a análise 

partiu de algum parque da cidade de Nova York, na qual mora a autora. Mesmo assim, a 

citação acima surge, grosso modo, como universal no que se refere a cidades.  

Exemplificando, a citação auxilia a tentativa de entender, por exemplo, a presença 

de uma pista de skate em um conjunto habitacional denominado de Jardim São José II. 

Este é localizado na zona leste de São José dos Campos – SP, e foi construído para 

reassentar famílias de três favelas distintas do mesmo município (RITO, 2012). O uso da 

pista de skate, no entanto, está distante do imaginado por aquele – ou aqueles – que 

planejou e autorizou sua implantação. Nas palavras de um grupo de moradoras locais 
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“construíram uma pista de skate na praça, mas as crianças não têm dinheiro para 

comprar esse brinquedo, a pista só serve como ponto para uso de drogas” (RITO, 2012, 

p.120).  

 A partir deste exemplo é possível inferir parte da importância do lugar como 

perspectiva teórica para pensar e planejar as cidades. Com base no relato de uma 

moradora, é possível cogitar que o idealizador da pista de skate não chegou ao menos a 

estar no bairro no qual iria ser instalada a pista, e se esteve não se preocupou em 

apreendê-lo, mesmo que superficialmente. E com certeza não houve comunicação entre 

o poder público e a comunidade.  

A análise do lugar privilegia 

resgatar a autenticidade dos lugares, a partir da geograficidade vivida 
individual e coletivamente, reconstruindo identidades e restabelecendo 
um pacto democrático de vivência urbana, a partir do lugar, e não dos 
agentes hegemônicos de produção do espaço urbano (MARANDOLA JR. 
e MELLO, 2009, p.69). 

 

 E mais, 

a reflexão sobre lugar nos leva diretamente a pensar o envolvimento das 
pessoas com o seu ambiente e com a esfera social mais imediata, a 
comunidade, principalmente nas grandes cidades. Ter uma relação 
afetiva e de cumplicidade com determinada porção do espaço, tornando-
a seu lugar para além da própria casa, indica um comprometimento e 
uma ação, que estarão ancoradas na identidade e na participação social 
(MARANDOLA JR. e MELLO, 2009, p. 67) 

 

 E foi na reflexão sobre o próprio bairro que emergiu o relato abaixo, 

ah, se dependesse de mim [...] que antes de acontece esse negócio, esse 
acidente,  sabe qual era a minha idéia? Era fazer, uma sociedade do 
morador e cada um ter uma mensalidadezinha de R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 
10,00 por mês e a gente ia juntando, ia comprando material – portão, 
tinta, material de construção – e juntar um mutirão nos finais de semana 
e cuidar das casas de cada um. Na minha opinião, era assim, porque foi 
assim que eu trabalhei [...] Eu achava que isso aqui ia ficar tudo bonito. 
Na minha mente, isso aqui, essas casas aqui ia ficar a coisa mais linda! 
Tudo pintadinho, os portãozinho onde tinha coisa velha de tábua a gente 
ia tirar, comprar portão nem que fosse usado, pintava e botava tudo 
bonitinho (Emília, 66 anos, moradora do bairro de São José dos Campos). 
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Portanto, os elos de aproximação citados – até o presente momento – entre o 

lugar e o planejamento urbano são relevantes, principalmente pelo potencial de vir a 

garantir uma maior legitimidade para projetos urbanos que sejam destinados ao local. 

Mais do que isso, um polir as arestas entre o que moradores almejam e que o poder 

público, muitas vezes, impõe ou idealiza, visando, sobretudo, o encaixe entre ambos. 

Ou ainda como afirma Joseph Rykwert, 

a cidade atual é uma cidade de contradições; ela abriga muitas ethnes, 
muitas culturas e classes, muitas religiões. Essa cidade moderna é 
fragmentária demais, está cheia demais de contrastes e conflitos: 
consequentemente, ela tem muitas faces, não uma única apenas 
(RYKWERT, 2004, p.8). 

Portanto, ao tentar entender e valorizar as especificidades locais através do lugar 

possa-se retomar a geograficidade de Dardel (2011), elo que desperta sentimentos e 

pensamentos em um “continuum experiencial” (TUAN, 1983, p.11) que, de boa maneira, 

pode colaborar na construção de cidades nas quais “os contatos humanos variados, 

diversificados e até certo ponto imprevisíveis que a cidade propicia” possam fazer parte 

do cotidiano de seus habitantes, já que é esta “a essência do conceito de ‘urbanidade’ 

”(CAMPOS FILHO, 2003, p.24). 

No mesmo direcionamento, a cidade 

ainda é o grande local de encontro, de sociabilidade, de proliferação de 
lugares e de topofilia. O ajuste do foco do planejamento urbano deve ser 
no sentido de incorporar à análise macro o olhar sobre as especificidades 
e os anseios dos lugares, para tentar recompor a imagem da própria 
cidade. É desta riqueza e desta pluralidade que pode surgir uma 
participação efetiva. (MARANDOLA JR. e MELLO, 2009, p.72) 

 

Através da categoria analítica – LUGAR – foi possível experienciar uma gama de 

situações e vivências distintas e fundamentais para o entendimento de como são os 

bairros do Rio Comprido na atualidade, quais são suas necessidades e quais são os 

anseios e temores na percepção de quem está com o pé no chão, construindo sua história 

própria e também – mesmo que de maneira inconsciente – a história coletiva dos bairros.  

Vale ainda considerar que, principalmente em São José dos Campos, o poder 

público local vem adotando políticas habitacionais que visam a remoção de favelas e de 

ocupações irregulares, no entanto, 

a questão central do programa de desfavelamento está nos métodos e 
pretensões do poder público municipal em erradicar as favelas, sem 
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pressupor planejamento participativo. Além disso, a qualidade das 
moradias construídas pelo programa tem gerado inúmeros problemas 
para os moradores, além das pequenas dimensões das unidades 
habitacionais (RESCHILIAN, 2010, p174) . 

 

Além disto, o realocamento é direcionado para áreas periféricas da cidade, o que 

contribuiu para a formação de bolsões de precariedade, desatendidos quanto à qualidade 

de infraestrutura urbana e de equipamentos públicos adequados. Situação que se rebate 

tanto nas condições materiais de vida das populações locais, como nas subjetivas.  

Apesar dos percalços ainda existentes, é fundamental pontuar que a busca por um 

planejamento participativo das cidades  vem se acentuando no Brasil nos últimos 20 anos. 

Esta materializa-se  – por exemplo – na criação do Estatuto da Cidades (2000) e do 

Ministério das Cidades (2003), como afirma Ermínia Maricato,  

[os] movimentos urbanos lograram uma condição rara no Brasil se 
comparado a outros países do mundo: uma certa unidade em torno do 
ideário da Reforma Urbana, o qual poderíamos sintetizar em direito à 
cidade e à cidadania para todos, em especial os excluídos 
territorialmente (MARICATO, 2007). 

  

 

Portanto, conclui-se que a presente abordagem possa contribuir para as 

movimentações sociais que busquem reivindicar a implementação dos marcos legais 

conquistados – como por exemplo o próprio Estatuto das Cidades. Principalmente, ao 

considerar que o lugar como base para análise, é uma tentativa primordial de despertar a 

população, para que esta   

se reaproprie do espaço físico e simbólico da cidade, estabelecendo 
compromissos e pactos sociais e individuais que permitam que o tecido 
socioespacial da cidade se reconstrua na direção da democracia 
participativa baseada na aproximação da governabilidade (Estado) e 
habitabilidade (YORY, 2001 APUD MARANDOLA JR. e MELLO, 2009, p. 
69). 
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APÊNDICE 

 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS   

Roteiro. 

1) Qual seu nome e idade. 

2) Há quanto tempo você mora no bairro do Rio Comprido? 

3) Por que você veio morar no bairro? 

4) Você gosta de morar aqui? Por qual ou quais motivos? 

5) O que você acha que deve melhorar no bairro? 

6) Você conhece o outro bairro do Rio Comprido? 

7) Você vai ao outro bairro? Com que freqüência? Por quê? 

8) Na sua opinião, os dois bairros têm algo em comum? 

9) Qual a principal ou as principais diferenças entre os bairros? 

10) Como é morar perto de um rio? 

11) O que o rio Comprido representa para você? 

12) Você já brincou, pescou ou nadou no rio? 

13) Você acredita que corre algum risco por morar aqui? 
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