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Campos, São Paulo. Essa apropriação ocorria – e ainda ocorre – por meio de práticas de 

agricultura urbana, desenvolvidas pelos moradores do entorno. Contudo, a notícia de que suas 

hortas seriam retiradas para a construção de um parque urbano denominado "Parque da Orla 

do Rio Paraíba do Sul", tornou a situação desconfortável para esses moradores agricultores. 

De posse dessa informação decidi, com um grupo de estudantes do 7º e 8º ano do Ensino 
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pública e os moradores agricultores, caso o processo de urbanização da área ocorresse como 

previsto, sem nenhum tipo de consulta aos moradores ou sequer, alguma audiência pública 

que colocasse os envolvidos em discussão sobre o uso do território em questão.  

Dessa forma “nasceu” a proposta dessa pesquisa de Mestrado que apresento a seguir, com a 

qual pretendo investigar, com o auxílio da orientador Prof.ª Dra. Sandra Maria Fonseca da 

Costa e do coorientador Prof. Dr. Leonardo Freire de Mello, quais são os possíveis conflitos 

que se estabelecem nessa relação entre o Poder Público e os moradores agricultores. 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Em relação às mudanças de conteúdo das regiões urbanas, o professor Milton Santos 
esclarece que essas áreas não podem ser tratadas como áreas homogêneas, onde a população 
residente deva ser enquadrada em um só modelo de plano urbano, esteja ele ligado a qualquer 
natureza utópica. Localizada na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, a área 
de estudo dessa pesquisa revela uma situação particular: moradores do bairro Jd.  Altos de 
Santana, na Zona Norte da cidade, conservam características tradicionais do campesinato, 
desenvolvendo o plantio de hortas urbanas num recorte da área de proteção permanente (APP) 
do Rio Paraíba do Sul. Para esta mesma área, intervenções urbanas estão previstas pelo Poder 
Público, pautadas num projeto da administração municipal que prevê a criação de um parque 
urbano denominado "Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul", que para ser instalado, 
promoverá a remoção das hortas cuidadas pelos moradores agricultores. Uma vez instalado o 
Parque, as propostas de melhoria da qualidade de vida da população, ligada direta ou 
indiretamente à agricultura urbana, serão atingidas, o que pode gerar conflitos entre as partes 
interessadas no uso da área. Assim, a presente pesquisa pretende investigar quais são os 
possíveis conflitos que se estabelecem nessa relação entre Poder Público e moradores 
apontando para alternativas de solução, a fim de que a população local tenha assegurados os 
seus direitos de desenvolver a agricultura urbana, atividade topofílica percebida que ajuda a 
definir identidades socioculturais rurais coexistentes, nesse recorte espacial urbano. 
 
Palavras- chave: Agricultura Urbana. Modos de Vida. Conflitos. Planejamento Urbano. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Regarding the changes related to content of urban areas, Professor Milton Santos  states that 
these areas cannot be treated as homogeneous areas, where the resident population should be 
framed in a single model of urban planning, even if this population is connected to any utopic 
conception of nature. The study area of this research, located in the city of São José dos 
Campos, state of São Paulo, reveals a particular characteristic: some residents of Jardim Altos 
de Santana district situated at the north region of the City, maintain traditional features of 
peasantry and develop urban gardens in a floodplain classified as permanent protection area ( 
APP ) of the river of Paraíba do Sul. For this same area, some urban interventions has been 
planned by the Government based on the municipal administration project which predicts the 
creation of an urban park nominated "Paraíba do Sul Border Park" , which to be installed will 
promote the removal of urban gardens tended by locals “urban farmers’. Shortly after the Park 
is created, proposals for improving the quality of life of the population directly or indirectly 
linked to urban agriculture, will be affected and can generate conflicts among stakeholders in 
the use of the area. Considering this, this research aims to investigate what are the possible 
conflicts established in his relationship between government and residents, and possible 
solution, so that the local population could have secured their rights to develop urban 
agriculture, an topophilic activity (i.e., affective links between people and places) that helps 
define rural sociocultural identities coexisting in this urban spatial area. 
 
Keywords: Urban Agriculture. Livelihoods. Conflict. Urban Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010a) 

explicitam que do total do contingente populacional do Brasil, que é de aproximadamente 191 

milhões de habitantes, cerca de 161 milhões residem em áreas denominadas como urbanas, 

enquanto que os outros 30 milhões de brasileiros mantém residência em áreas consideradas 

rurais, o que representa respectivamente, 84,5% e 15,5% do total populacional do país. No 

entanto, se pesquisados os dados da divisão da população rural e urbana brasileira na década 

de 1960, num recorte temporal de aproximadamente cinco décadas, tem-se outra visualização 

da distribuição populacional do país, uma vez que do total da população brasileira, que 

margeava os 71 milhões, a população urbana contabilizava, aproximadamente, 32 milhões de 

habitantes, enquanto que a rural 39 milhões, ou seja, um percentual de 45% de habitantes em 

áreas urbanas e 65% de moradores das localidades rurais (BRASIL, 2010b). Assim, observa-

se que além de um crescimento populacional exponencial, o Brasil viveu em cinco décadas 

uma reorganização da ocupação dos espaços, processo esse que fez com que as áreas urbanas 

passassem por um inchaço populacional e as áreas rurais experimentassem o fenômeno do 

êxodo. 

De modo a organizar esses movimentos e o conseguinte inchaço urbano promovido 

por esses contingentes populacionais, as políticas públicas, herdárias do que Topalov chamou 

de movimentos de reforma urbanas do final do século XIX e início do século XX, sugeriam 

que “a sociedade e a cidade, como objetos de ação racional, propusessem, nos movimentos de 

reforma, o preparo e surgimento das políticas sociais e urbanas modernas, cujas 

consequências marcam profundamente nosso tempo” (TOPALOV, 1996, p.24). 

Dessa forma, essas políticas públicas passaram a ser desenvolvidas com vias a criação 

de legislações e desenvolvimento de mentalidades a respeito da formação das cidades, o que 

para Vainer obrigou essas políticas a escolher, de forma explícita ou implícita, um modelo 

ideal de cidade fundeado em modelos de planos urbanos que podem ser representados, em 

suas palavras, por “um embate entre duas utopias urbanas: de um lado tem-se a utopia da 

cidade-empresa, da cidade mercadoria, da cidade negócio e de outro lado tem-se a utopia da 

cidade democrática” (VAINER, 2003, p.27). 

Ele explica que o primeiro modelo está pautado na promoção de cidades globais, 

segundo o qual, via de regra, o fomento e crescimento urbano são regulados por 

representantes particulares e individuais (firmas) que direcionam o modelo de cidade para se 
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adequar ao mercado de capitais mundial, produzindo equipamentos urbanos ligados às 

demandas da economia global, da competitividade internacional, muitas vezes ligados a um 

marketing urbano. No segundo modelo, dirigido pela política, preconiza-se a “construção” de 

cidadãos que, ao se formarem como tal, constroem também a cidade, que por sua vez não 

defende uma adequação aos modelos ligados ao desenvolvimento do capital (VAINER, 

2003).  

É necessário salientar que nesses planos de urbanização de cidades, estejam eles 

ligados a qualquer uma das utopias urbanas, nem sempre as características gerais da 

população em questão são levadas em conta, tampouco é desenvolvido qualquer estudo que 

tenha por objetivo mínimo detectar áreas que supostamente não estejam ligadas ao processo 

modernizador das cidades. 

O professor Milton Santos ao falar da mudança de conteúdo das regiões urbanas e 

agrícolas alertou que “essa nova região urbana compreende, também, por contiguidade, as 

áreas que não são diretamente tocadas pelo processo modernizador e podem, desse modo, 

manter aspectos tradicionais ou arcaicos no interior de uma zona motora” (SANTOS, 1997, 

p.69). Ou seja, áreas urbanas não podem ser tratadas como áreas homogêneas, em que a 

população residente deva ser enquadrada em um só modelo de plano urbano, esteja ele ligado 

a qualquer natureza utópica. 

É nesse sentido que essa pesquisa se estruturou. Na cidade de São José dos Campos, 

moradores do bairro Jardim Altos de Santana, situado na zona norte do município, conservam 

características tradicionais do campesinato1, desenvolvendo o plantio de hortas e pomares 

urbanos numa APP (Área de Proteção Permanente) que margeia o rio Paraíba do Sul. Para 

esta mesma área está prevista uma alteração, por meio de um projeto da administração 

municipal que prevê intervenções urbanísticas para criação de um parque urbano, denominado 

Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul. Desta feita, para que o Parque da Orla do Rio Paraíba 

do Sul possa ser instalado, as hortas e os pomares urbanos cuidados pelos moradores 

agricultores do bairro em questão, deverão ser removidas, o que, por sua vez, prenuncia um 

cenário onde pode-se tentar prever uma situações de conflito entre as partes interessadas no 

uso da área. 

Santandreu e Lovo (2007) afirmam que: 

                                            
1Nesse estudo, adota-se a definição de Wanderley que entende campesinato como “uma maneira mais restrita, uma forma 
social particular de organização da produção. (...) uma agricultura camponesa, cuja base é dada pela unidade de produção 
gerida pela família. (...) que se expressa nas práticas sociais que implicam uma associação entre patrimônio, trabalho e 
consumo, no interior da família, e que orientam uma lógica de funcionamento específica” (WANDERLEY, 2003, p.45). 
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A agricultura urbana é um conceito multidimensional que inclui a produção, 
a transformação e a prestação de serviços, de forma segura, para gerar 
produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, 
cultivados ou advindos do agroextrativismo, etc.) e pecuários (animais de 
pequeno, médio e grande porte) voltados para o auto consumo, trocas e 
doações ou comercialização, (re) aproveitando-se, de forma eficiente e 
sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos, mão de obra, 
saberes, etc.). Essas atividades podem ser praticadas nos espaços 
intraurbanos ou periurbanos, estando vinculadas às dinâmicas urbanas ou das 
regiões metropolitanas e articuladas com a gestão territorial e ambiental das 
cidades. Essas atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes e 
conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero através do uso 
de tecnologias apropriadas e processos participativos promovendo a gestão 
urbana social e ambiental das cidades, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da população urbana e para a sustentabilidade das cidades 
(SANTANDREU; LOVO, 2007, p.11). 
 

Assim, verifica-se que, uma vez instalado o Parque da Orla, as propostas de melhoria 

da qualidade de vida da população, no que tange ao assunto ligado direta e indiretamente à 

agricultura urbana, podem não ser alcançadas, e consequentemente, conflitos podem ser 

gerados. 

Nesse sentido, essa pesquisa pretende entender a real situação das áreas urbanas 

agricultadas e de seus “defensores”, investigar se existe conflito entre a existência dessa 

atividade e os projetos do Poder Público Municipal, no sentido de compreender como essa 

população pode ter assegurado os seus direitos a desenvolver a agricultura urbana, atividade 

topofílica que ajuda a definir identidades socioculturais ligadas ao campo e que convivem 

com outras práticas nesse recorte espacial urbano. 

 

1.1 PROBLEMA 

 
Como citado anteriormente, a possível implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba 

do Sul deve compreender também uma área do bairro Jardim Altos de Santana, na zona norte 

da cidade de São José dos Campos, a qual é ocupada com hortas e pomares desenvolvidos por 

agricultores urbanos, moradores do entorno. Até a presente data, nenhuma audiência pública 

havia sido realizada para tratar do assunto, o que preocupa a população local e evidencia o 

prenúncio de conflitos entre esses moradores e o Poder Público Municipal. 

Para desenvolver essa investigação, fez-se necessário averiguar a seguinte questão: até 

que ponto a implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul pode impactar as relações 

dos moradores do local com o ambiente? 

Assim, esse trabalho pretende apresentar a visão que os moradores agricultores 

possuem de suas práticas, a visão do Poder Público e os possíveis conflitos que a utilização do 
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lugar pode gerar. Defende-se a ideia de que a população local tenha assegurados os seus 

direitos à cidadania por meio do desenvolvimento da atividade de agricultura urbana, a qual é 

associada a uma identidade sociocultural própria. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Do ponto de vista científico, a pesquisa proposta justifica-se, pois tenta promover uma 

discussão sobre a participação da população nas decisões sobre os planos e planejamentos 

urbanos, entendendo que os moradores, partícipes diretos do fazer socioespacial, devam ser 

incluídos nas decisões acerca do espaço que constroem cotidianamente, podendo assim 

exercer sua cidadania de forma mais efetiva. 

Do ponto de vista social, o tema torna-se importante porque promove o fortalecimento 

dos laços topofílicos da população local, e auxilia na definição de identidades, uma vez que 

pretende atuar na garantia de cumprimento do direito a agricultura urbana, além da promoção 

da cidadania. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 
A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a agricultura urbana na 

cidade de São José dos Campos a partir dos diferentes interesses de utilização da área de 

estudo apresentada, localizada no bairro Jardim Altos de Santana, na zona norte do município. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Compreender como se estabeleceu a criação da agricultura urbana no bairro; 

 Avaliar como os moradores viabilizam a horta comunitária: procedimentos, 

administração e utilização do espaço; 

 Levantar a perspectiva do Poder Público em relação à área e aos impactos de 

implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul; 

 Comparar as visões do Poder Público da gestão atual com as da gestão anterior para 

analisar como esse assunto tem sido tratado, em diferentes contextos políticos. 

 

1.4 METODOLOGIA 
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Para a elaboração da presente pesquisa foi necessário delimitar um objeto de estudo, 

fundeado naquilo que se convencionou chamar mundialmente de agricultura urbana e/ou 

periurbana. Ocorrente em pelo menos dois modais, a agricultura urbana estende-se tanto pelas 

atividades desenvolvidas em áreas particulares, como terrenos vazios, quintais e áreas de 

concessão, como em áreas públicas, como praças, fundos de vale, várzeas de cursos d’água e 

áreas de proteção ambiental, este último escolhido para a pesquisa. Atualmente, essa 

agricultura urbana é desenvolvida em inúmeras cidades do Vale do Paraíba (discutido em 

capítulo específico desta dissertação), do país, (ALMEIDA, 2011; MADALENO, 2002; 

COUTINHO, 2007) e do mundo (SMIT; RATTA; NARS, 1996; DONADIEU, 2006; 

INGERSOLL; FUCCI; SASSATELLI, 2007). O objeto empírico, escolhido para compor esta 

pesquisa, está situado na área urbana do município de São José dos Campos, que compõem a 

região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esta cidade foi escolhida devido ao 

convívio de duas características distintas que arranjam sua realidade urbana: de um lado um 

setor imobiliário com tendência a uma rápida valorização das áreas urbanas, graças a uma 

crescente demanda populacional por habitações (MARIA, 2008) e investimentos do Estado, e, 

de outro, a manutenção de práticas agrícolas por uma parcela da população (MARINELO, 

2011). 

Para o desenvolvimento da análise empírica acerca das práticas de agricultura urbana, 

tornou-se necessária uma análise de legislações, normatizações, diretrizes e parâmetros 

relacionados ao uso e ocupação do solo, ao planejamento e planos urbanos, além da 

agricultura urbana e suas práticas, dentre as quais se destacam: 

 Lei Complementar 306/06 (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado); 
 Lei Complementar 428/10 (Lei de Zoneamento, uso e ocupação do solo do município 

de São José dos Campos); 
 Novo Código Florestal Brasileiro. 

A revisão bibliográfica dessa pesquisa permeia discussões sobre a cidade, espaço 

urbano e seus limites; a percepção de per si2 e a percepção ambiental; a natureza da 

agricultura urbana e sua associação à percepção ambiental; a memória e a identidade; além de 

estudos gerais sobre o uso e ocupação do solo e legislação do direito urbano da agricultura.  

Para apresentação da área de estudo e localização regional da mesma, foram realizadas 

pesquisas de ordem bibliográfica e de observação in loco3, que tentam, de forma sucinta, 

apresentar as principais características naturais e sociais do Vale do Paraíba, além de um 

breve histórico da agricultura no Vale do Paraíba. O mesmo modelo de pesquisa foi realizado 

                                            
2 Intrinsecamente; por si mesmo. 
3 No lugar, no próprio lugar. 
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para o objeto de estudo: a agricultura urbana e para o município de São José dos Campos, 

tendo sido realizado um levantamento de dados sobre a área por meio de pesquisa de campo 

configurada por delimitação de croquis (áreas agricultadas e parque urbano) e observação e 

realização de entrevistas com moradores e moradores/agricultores do bairro Jardim Altos de 

Santana, na zona norte do município de São José dos Campos. 

Os formulários das entrevistas (Apêndice 1), após serem aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, (aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVAP, nº 

14648813.4.0000.5503), foram aplicados aos moradores agricultores envolvidos, a fim de 

levantar como se deu/dá o envolvimento dessas pessoas com o lugar, suas relações topofílicas 

e/ou topofóbicas, bem como seus níveis de percepção ambiental a respeito da área em 

questão. O número de formulários aplicados dependeu inteiramente do número de pessoas 

envolvidas diretamente com a atividade agrícola. O procedimento inicial foi o de 

levantamento de envolvidos para escolha e aplicação dos formulários pelo sistema de 

amostragem, respeitando a margem de 40%4 de indivíduos envolvidos com essa prática, ou 

seja, dezesseis pesquisados. Em seguida, foi realizada a tabulação e análise de dados 

referentes à pesquisa, bem como a transcrição dos depoimentos dos pesquisados. Com os 

dados obtidos, foi possível processar e discutir pontos como: dados socioeconômicos das 

pessoas envolvidas direta e indiretamente com as práticas da agricultura urbana, levantamento 

da evolução histórica da prática da agricultura urbana na área, bem como os procedimentos, a 

administração e utilização do espaço agricultado. 

A fim de observar a perspectiva da administração pública vigente e do período de 

governo anterior (2005-2012) em relação à área e aos impactos de implantação de parques 

urbanos, também foram realizadas entrevistas (Apêndice 2), neste caso com os representantes 

do Poder Público. As entrevistas realizadas, com vereadores e o secretário de meio ambiente, 

representantes do Poder Público Municipal da gestão passada (2005-2012) e vereadores e o 

secretário de planejamento urbano da gestão administrativa vigente, também aprovada pelo 

Conselho de Ética em Pesquisa (aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVAP, nº 

14648813.4.0000.5503), tiveram como objetivo principal captar as diferentes visões e 

perspectivas relacionadas aos parques urbanos da cidade, à implantação do Parque da Orla do 

Rio Paraíba do Sul, assim como a percepção que ambas os modais de gestão pública têm 

sobre os moradores agricultores e suas práticas socioespaciais. Nesse processo, buscou-se 

levantar os objetivos da implantação e as perspectivas e olhares do Poder Público para a área 

                                            
4 Essas informações, sobre o número de agricultores urbanos envolvidos com a área de estudo selecionada, cerca de quarenta 
indivíduos/famílias foi estabelecido após levantamento com os “coordenadores’ das áreas agricultadas. 
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em questão, relacionando a atividade de agricultura urbana desenvolvida com os possíveis 

benefícios/perdas de se tratar com uma implantação de parque urbano que inclua as práticas 

de agricultura urbana, num modelo de promoção de uso compartilhado do espaço em questão. 

É importante destacar que o caminhar dos questionamentos propostos nas entrevistas 

adequou-se às características de atuação do entrevistado e, no caso dos secretários, das pastas 

do executivo as quais representavam. Salienta-se também que o desejo primário, ao aplicar as 

entrevistas junto aos representantes do executivo, era de comparar as visões das mesmas 

pastas, no caso os da Secretaria do Meio Ambiente diretamente ligada à promoção dos 

parques lineares na gestão passada, no entanto, quando consultados sobre a pesquisa, os atuais 

representantes da Secretaria do Meio Ambiente de São José dos Campos recusaram-se a 

fornecer quaisquer informações, alegando que o assunto dos parques lineares remetia-se, 

exclusivamente, à Secretaria de Planejamento Urbano, esta segunda participante do processo 

de entrevista acadêmica. Os modelos de roteiro das entrevistas estão dispostos no apêndice 2 

desse documento de dissertação. 

Auxiliaram na composição dessas informações, os dados fornecidos a partir dos 

Censos Demográficos de 1960 a 2010, disponíveis para a cidade de São José dos Campos, 

onde buscou-se entender as relações existentes entre a prática da agricultura urbana, o uso e 

ocupação do solo (área em questão) e os possíveis conflitos gerados em função do uso e 

gerenciamento da área. 

De acordo com a coleta e leitura dos dados, discussões pontuais foram realizadas a fim 

de elucidar os resultados esperados, que posteriormente foram discutidos para explicitar os 

questionamentos surgidos do parecer apresentado por ambos os envolvidos, tanto sobre as 

práticas sociais quanto pelo uso e ocupação do espaço urbano e o exercício da cidadania. 

Neste mesmo item foram apresentadas comparações das visões do Poder Público da 

gestão atual com as da gestão anterior para analisar como esse assunto tem sido tratado, em 

diferentes contextos políticos. 

Foram gerados dois croquis sobre a agricultura urbana na cidade de São José dos 

Campos, os quais foram elaborados utilizando imagens de satélite disponíveis no Google 

Earth, imagens obtidas em campo de vários trabalhos de campo, realizados entre março de 

2012 e janeiro de 2014. 

Por fim, foram feitas algumas considerações onde se buscou sintetizar os principais 

pontos alcançados com a realização dessa pesquisa, além dos pontos carentes de discussão 

mais aprofundada e os caminhos possíveis que se abrem, junto a essa apreciação acadêmica 
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de prosseguir com a análise das práticas de agricultura urbana no município de São José dos 

Campos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas considerações sobre os pressupostos 

teóricos relacionados direta e indiretamente ao tema da pesquisa proposta. 

 

2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

Primeiramente, faz-se necessário perceber que a concepção de espaço está diretamente 

relacionada com uma condição de escolha. Escolha pautada no próprio conceito de espaço 

geográfico, uma vez que este não é consensual. Para a geografia tradicional, por exemplo, o 

espaço geográfico pode representar uma noção descritiva das paisagens, segundo o qual cada 

elemento em seu lugar teria uma função no fazer do próprio espaço. Nesse sentido, as análises 

do espaço geográfico observados pela geografia tradicional preconizam olhares mais 

quantitativos e descritivos do que interpretativos e relacionais. Assim, pode-se observar na 

leitura elucidativa da questão geográfica tradicional descrita por Moraes (2005, p.45) que 

“pelo temário geral da geografia, esta disciplina discute os fatos referentes ao espaço e, mais, 

a um espaço concreto, finito e delimitável. [...] só será geográfico um assunto que aborde a 

forma ou a formação do espaço geográfico”. 

Sendo assim, o espaço teria uma condição muito mais ligada ao conjunto de objetos 

geográficos, naturais ou não, que em relação direta ou indireta dariam a condição de análise e 

categorização do espaço. Esse, apesar de ser visto como, aparentemente, estático, é carente de 

uma concepção que leve em consideração à dinâmica, afinal, tanto em suas formas, como 

formações, o espaço geográfico configura-se como palco das manifestações dinâmicas. 

Levando-se em consideração essa dinâmica, é indispensável verificar que existem 

outras concepções de espaço geográfico que levam em consideração fatores diversos, que 

estão além da análise de paisagem contida nos objetos inter-relacionados, porém estáticos. 

Nesse caso, o espaço seria o resultado não só dos equipamentos físicos, naturais ou não, 

presentes na paisagem, mas também dos processos dinâmicos que nele ocorrem. Seria assim, 

a própria condição de relação existente no espaço daria a este uma condição não estática, uma 

vez que a relação seria entendida como um sinônimo de movimento dialético. 

Evidente que, se for analisado do ponto de vista estritamente natural, é possível 

entender o espaço como manifestação dinâmica que leva em conta as intempéries e 

modificações da natureza, como forma que confere caráter ativo ao espaço. No entanto, seria 

incompreensível, sobretudo hoje, pensar o dinamismo do espaço geográfico sem levar em 
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consideração o fator antrópico de interferência dinâmica, uma vez que, filosoficamente, o 

espaço só o é geográfico porque o foi refletido como tal. 

Nessa seara, vale ressaltar que o entendimento do espaço geográfico, mesmo sem 

conter essa nomenclatura, era uma extensão do entendimento humano pelo ponto de vista 

filosófico. O próprio filósofo Ernst Cassier afirma que: 

 

não há uma só criação do espírito humano que não esteja, de alguma forma, 
relacionada com o mundo do espaço e que não busque, de alguma maneira, 
sentir-se à vontade dentro dele, tentando conhecer o mundo e dando o 
primeiro passo no sentido da objetivação, através da apreensão e da 
determinação do ser (CASSIRER, 1953, p.150).  
 

Sendo assim, o espaço, reflexo e extensão do entendimento humano, deve ser 

entendido como aquele que dá sentido ao ser, hora atuando como produto, hora tencionando 

produções, ou seja, o espaço geográfico compreende o humano e, por conseguinte, só pode 

ser compreendido em todas as dimensões que o compõem, sejam elas naturais ou não. Fala-se 

aqui sobre um espaço geográfico múltiplo, mais completo e mais complexo se comparado 

diretamente com aquele espaço geográfico delimitado pela geografia tradicional. Aqui, o 

espaço é considerado simultaneamente um produto e sua própria produção, e não é estático, 

uma vez que altera sua fixidez graças ao movimento nele contido. 

Desse modo, o espaço, um reflexo do humano, que dá e recebe sentido à existência do 

ser, pode-se considerar, por muito, social. De acordo com Lefebvre (1991, p.102, tradução 

nossa), “o espaço social é a materialização da existência humana”, sendo assim, o espaço 

geográfico acenderia a categorização social, ou seja, não poderia ser conceituado sem que se 

faça inferência ao que o autor chamou de “espaço social”, aquele produzido pelo ser que nele 

se compreende. 

Assim, o espaço geográfico como categoria social é reflexo não só do ser que o habita, 

que nele se significa, mas também do nível técnico de desenvolvimento desse humano que 

tenciona para mudanças adequadas a esse tempo técnico, produtor do espaço. Por essa ótica, o 

espaço geográfico pode ser entendido, como ressalta o professor Milton Santos, como uma 

instância da sociedade, ou seja, ele deve ser percebido como conceitualmente igual a outras 

instâncias que o afetam e são por ele afetadas. Santos afirma que: 

 

[...]consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo 
título que a instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso 
significa que, como instância, ele contém e é contido pelas demais 
instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida. A 
economia está no espaço, assim como o espaço está na economia. O mesmo 
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se dá com o político-institucional e com o cultural-ideológico. Isso quer 
dizer que a essência do espaço é social (SANTOS, 1997, p.12). 
 

Quando afirma que o espaço é essencialmente social, Santos chama a atenção para a 

complementação da noção de espaço social e natural, este último objeto definido 

anteriormente como noção espacial da geografia tradicional. Assim, o homem e suas ações 

dariam uma configuração e um sentido ao espaço que a natureza e a relação de seus elementos 

não podem imprimir, uma vez que essa essência social também determina as configurações 

dinâmicas e das formas do espaço geográfico. 

Milton Santos (1997, p.12) coaduna com essa visão ao afirmar que “o espaço não pode 

ser formado apenas pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto 

nos dá a Natureza. O espaço é tudo isso mais a sociedade: cada fração da natureza abriga uma 

fração da sociedade atual”. 

Assim, reafirma-se a noção de que o espaço é resultado das ações sociais que nele se 

desenvolvem, ao mesmo tempo em que direciona as ações sociais, ou seja, o espaço, do ponto 

de vista social é indissociável em sua complexidade conceitual.   

Analisando esse caráter indissociável do espaço, Milton Santos (1996, p.50) vai além, 

quando compreende que o “espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Aqui, ele chama atenção 

para o caráter temporal da análise do espaço, brevemente explicitado anteriormente, quando 

relacionado ao estado das técnicas humanas. 

Porém, somente a localização, encontrada no ponto nodal entre os eixos espaço e 

tempo torna-se insuficiente para o entendimento da complexidade do espaço geográfico, 

sobretudo atualmente, quando os avanços técnicos imprimem alguma deformidade sobre o 

encontro desses eixos, hora privilegiando o espaço, hora distorcendo o próprio tempo de ação 

humana. O que se quer dizer aqui é que, a velocidade das ações humanas – possíveis graças às 

técnicas desenvolvidas – associadas à obtenção, uso, modificação e descaracterização do 

espaço – natural ou não – tornam a análise dificultosa, pois inibem uma categorização do 

espaço de forma mais clássica e estanque. Assim, essa velocidade de ação sobre o espaço 

múltiplo, torna turvo o entendimento do mesmo. Por isso, Milton Santos (1997, p.23) afirma 

ser necessário empregar um esforço para a classificação do espaço de acordo com a análise 

que se pretenda desempenhar. Para ele, “quanto mais sistemática for a classificação, tanto 

mais claras aparecerão as relações sociais e, em consequência, as chamadas relações 

espaciais”. 
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Sendo assim, verifica-se que o espaço geográfico, sendo categoria multidimensional, 

pode subdividir-se em facetas distintas a fim de facilitar o entendimento de suas 

particularidades. Evidente que esse parcelamento conceitual de espaço está ligado a um todo, 

complexo e indissociável, porém, a necessidade disciplinar de prover o conhecimento, trouxe 

à baia de análise uma categorização de lugares, considerados “subespaços” geográficos. Esses 

quando aplicados aos assentamentos humanos, à relação de fixos e fluxos da paisagem, quase 

sempre, trata da dicotomia existente entre os espaços urbanizados e as áreas ditas rurais, onde 

a interferência humana seria, em tese, menos agressiva, ou melhor, menos percebida aos 

olhares mais desatentos.  

No próximo item tratar-se-á de traçar algumas pequenas considerações sobre a cidade, 

lugar da natureza social urbana e a seguir, de tentar delimitar/caracterizar o espaço rural, para 

que se possa melhor localizar o objeto de estudo da presente pesquisa. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CIDADE 

 

Apesar da emancipação natural do meio rural, as mudanças que ocorreram na cidade 

relacionam-se ao campo, uma vez que foi a partir dos avanços das técnicas agrícolas e da 

consequente produção de excedentes de alimentos que as populações criaram as primeiras 

aldeias, que se configurariam como os primórdios das cidades. 

Santos (2008) afirma que: 

  
as cidades puderam formar-se graças a um determinado avanço das técnicas 
de produção agrícola, que proporcionou a formação de um excedente de 
produtos alimentares. Com a existência desse excedente, algumas pessoas 
puderam dedicar-se a outras atividades, sendo a cidade, predominantemente, 
lugar de atividades não agrícolas (SANTOS, 2008, p.59). 
 

Historicamente, ainda no final do período neolítico – quando as práticas de cultivo 

começam a se desenvolver com as técnicas de irrigação do solo, domesticação de animais e 

fixação e organização do espaço habitado – é que situam-se os princípios da cidade. Segundo 

Abiko, “aproximadamente 4000 anos a.C. começam a se formar os primeiros agrupamentos 

humanos com características de cidade” (ABIKO, 1995, p.3). 

Na região dos desertos árabes e africanos, a cerca de 5500 anos, as primeiras cidades 

surgiam como a evolução de pequenas vilas de povoamento. Para Abiko, “os oásis localizados 

ao longo dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e do Nilo, no Egito, áreas de enorme 
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potencial agrícola, tornaram-se as primeiras sedes com as características de uma civilização 

urbana” (ABIKO, 1995, p.4). 

O surgimento dessas cidades estava, via de regra, condicionado a um desenvolvimento 

exponencial dos domínios das técnicas de plantio e irrigação e, consequente criação de 

excedentes produtivos, como afirma Mumford ao falar da região Mesopotâmica. “O domínio 

da técnica de construção de redes de valas de irrigação, canais e locais de moradias junto às 

represas, garantia a regularidade da produção agrícola e o consequente desenvolvimento da 

vida urbana da época” (MUMFORD, 1982, p.82). 

Ainda nas civilizações do período da Antiguidade, a região de Tebas e Mênfis, no 

Egito, também experimentou o nascimento da vida urbana graças à proximidade com o rio 

Nilo que garantia a produção de alimentos de forma excedente, como ressalta Benevolo: 

 

No Egito a agricultura se desenvolveu no vale do rio Nilo, sustentada pela 
cheia anual que trazia água e um rico depósito de limo. Nesse vale, as 
primeiras comunidades de camponeses cresceram e prosperaram. As grandes 
cidades mais recentes como Tebas e Mênfis, se caracterizavam por 
habitações modernas e monumentos de pedra, tumbas e templos, o que 
evidencia o modo de vida urbana daquela população (BENEVOLO, 1993, 
p.12). 
 

Verifica-se, assim, que nesse período histórico, o desenvolvimento das cidades está 

atrelado ao desenvolvimento da agricultura, como se o surgimento da primeira dependesse, 

majoritariamente, do sucesso da segunda. Contudo, o desenvolvimento urbano das cidades da 

Antiguidade estava diretamente ligado aos pressupostos religiosos, como se evidencia na 

presença de templos, palácios e monumentos construídos nas cidades. 

No período Clássico, essas relações irão diminuir, mas a ligação existente entre o 

desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento da agricultura irá se fortalecer ao longo do 

tempo, dando à agricultura um papel decisivo no desenvolvimento do mundo urbano. 

Na Grécia, as cidades também evoluíram a partir da utilização das técnicas de plantio. 

Abiko exemplifica essa situação a partir do caso dos cretenses que, influenciados pelos 

imigrantes do Oriente, passaram a desenvolver a agricultura que suportaria a possibilidade de 

formar espaços urbanos. Segundo esse autor foi: 

 

[...] nas férteis planícies da ilha de Creta que os nativos cultivavam cereais, 
vinhas e oliveiras, possibilitando a fundação de cidades como Mália, 
Cnossos e Faistos [...]. Essas cidades cretenses, das quais se tem ruínas bem 
conservadas de alguns palácios, tinham ruas acompanhando as curvas de 
nível, eram estreitas e pavimentadas, possuindo também, rede de água e 
esgoto (ABIKO, 1995, p.9). 
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O avanço no campo, nesse período da Antiguidade, seguia atrelado às necessidades do 

consumo, como salienta Arruda, ao afirmar que “as civilizações cretense e fenícia, na época 

em que floresceram, introduziram o arado primitivo, os canais de irrigação, a domesticação 

dos animais para tração e a construção de silos para armazenar produtos” (ARRUDA, 1993, 

p.31).  

Segundo Arruda, é a partir da evolução das cidades gregas da antiguidade, alinhavadas 

ao desenvolvimento e fortalecimento da classe aristocrática, é que irá se formar a pólis, 

cidade-estado da Grécia. Em suas palavras:  

 

[...] a aristocracia grega, por não possuir a força coletiva dos genos, 
começaram a unir-se em frátrias (irmandades), com a finalidade de garantir o 
controle econômico e se autoprotegerem. Esse mesmo motivo levou as 
frátrias a formarem as tribos. Da reunião de várias tribos e da aglutinação 
dos seus vilarejos, surgiu a organização política típica da Grécia antiga: a 
cidade-estado (ARRUDA, 1993, p.38). 
 

Porém, a cidade-estado da Grécia, não perde seu caráter rural, uma vez que o campo 

atrela-se ao mundo urbano. Abiko conclui que “na Grécia a cidade é antes de tudo uma 

comunidade de cidadãos, uma associação de caráter moral, político e religioso. Na prática a 

cidade comporta um estabelecimento urbano, mas engloba também os campos” (ABIKO, 

1995, p.15). 

Em Roma a formação das cidades se assemelha ao processo grego, pois também se 

originaram do agrupamento de tribos e aldeias, como exemplifica Arruda: “a cidade de Roma, 

localizada na Península Itálica, no Mar Mediterrâneo, formou-se no século VII a.C., a partir 

do crescimento de um agrupamento de aldeias e tribos montanhesas fixadas às margens do rio 

Tibre e o colonizado pelos gregos, ao sul da Itália” (ARRUDA, 1993, p.47). 

Notório é ainda que o fortalecimento da cidade de Roma, como uma capital urbana, 

deve-se também a existência de cidades consideradas agrícolas, que serviam de seleiro de 

abastecimento para os habitantes da urbe, como era conhecida a cidade romana. Como afirma 

Goitia, “havia cidades que eram capitais provinciais de departamentos agrícolas, como 

Verona, Pérgamo, Mileto, entre outras” (GOITIA, 1992, p.71). 

Com a queda do Império Romano, a unidade territorial do mundo mediterrâneo 

estabelecida é interrompida por causa da expansão Islâmica, que segundo Arruda, ocorreu 

graças a vários fatores:  

[...] do ponto de vista social teve muita importância a necessidade de 
encontrar novas terras para as populações da Arábia, então muito numerosas. 
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Teve grande influência também a capacidade de integração e miscigenação 
dos árabes com os povos dominados. Quanto ao aspecto político, era 
indispensável a unificação do mundo árabe, que desse origem a um 
verdadeiro Estado. Finalmente, no aspecto religioso, havia a obrigação de 
fazer a guerra santa, sustentada pela atração do paraíso (ARRUDA, 1993, 
p.42). 
 

Como as cidades perdem a importância, no aspecto econômico e produtivo, ao fim da 

expansão árabe, têm-se nesse período os primórdios que darão origem as cidades da Idade 

Média, resultantes da integração entre as culturas romana e germânica (bárbara). Para Abiko, 

é nesse momento que os laços entre a população e o campo são estreitados a ponto de 

modificar o sistema econômico do mundo Ocidental. Ele afirma que “o grande poder central, 

unificador, representado por Roma, perde lugar à uma organização social e econômica 

descentralizada: o sistema feudal, [...] essencialmente agrário” (ABIKO, 1995, p.25). 

Durante o período do Feudalismo, o campo voltou a ter importância, como no início 

do mundo urbano, e as cidades perderam o status de centros comerciais e administrativos, 

uma vez que a economia da sociedade desse período era baseada na produção agrícola dos 

feudos. Sobre essa organização, Arruda afirma que: 

[...] partindo do princípio de que o cerne do sistema feudal é a obrigação 
servil, podemos encontrar as seguintes categorias desse sistema: uma 
produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo e não à troca; uma 
sociedade estamental, onde cada indivíduo estava preso a seu status, sem 
poder sair, por causa das obrigações; um poder político local, monopolizado 
pelos senhores feudais e, por isso, descentralizado em relação ao rei 
(ARRUDA, 1993 p.48). 
 

As cidades ficam marginalizadas e somente no século XI é que passam a participar 

minimamente como centro de troca do excedente da produção dos feudos. Goitia explica esse 

momento histórico atrelando-o ao surgimento do comércio quando diz que: 

 

[...] com o desenvolvimento do comércio nos séculos XI e XII vai-se 
constituindo uma sociedade burguesa que é composta não só por 
viajantes, mas também por outra gente fixada permanentemente nos 
centros onde o tráfico se desenvolve: portos, cidades de passagem, 
mercados importantes, vilas de artesãos, etc. A cidade atrai, por 
conseguinte, um número cada vez maior de pessoas do meio rural, que 
encontram ali um ofício e uma ocupação que, em muitos casos, os 
liberta da servidão do campo. Esta sociedade burguesa que 
paulatinamente, se vai desenvolvendo, é o estímulo da sociedade 
medieval (GOITIA, 1992, p.72). 

Apesar de sua atividade não ser tão intensa quanto ao das cidades do período clássico, 

por exemplo, é a partir desse momento que começam a se formar os prenúncios do que virá a 

ser a cidade moderna, emancipando-se do sistema feudal e dando início ao capitalismo. É na 
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transição do feudalismo para o capitalismo que as cidades se desenvolvem mais, pois se 

transformam no espaço para o trabalho livre, sendo estas denominadas como burgos. Segundo 

o Professor Milton Santos: 

 

[...] na transição do feudalismo para o capitalismo, quando as terras 
pertencem aos senhores feudais, a cidade aparece como o lugar do trabalho 
livre. O burgo, lugar onde o trabalho livre é possível, concentra os artesãos, 
o pedreiro, o alfaiate, mas também os comerciantes. Esse lugar, a cidade, se 
diferencia do campo, entre outros motivos, pela possibilidade desse trabalho 
livre. A cidade aparece, então, como uma semente de liberdade; gera 
produções históricas e sociais que contribuem para o desmantelamento do 
feudalismo. Representa a possibilidade do homem livre, já que os ofícios 
eram regulamentados pelas corporações, pelas confrarias (SANTOS, 2008, 
p.59). 
 

Contudo, é necessário salientar que somente a partir da apropriação da estrutura 

agrária promovida pela civilização medieval e do desvencilhamento político da figura real, ou 

mesmo do senhor feudal, é que foi possível estabelecer o crescimento das cidades modernas, 

impulsionando para essas áreas um contingente cada vez maior de pessoas. Nas palavras de 

Goitia:  

[...] o Estado nacional moderno, surgido da estrutura agrária da civilização 
medieval, acaba por ser o que destrói, que modifica profundamente a ordem 
das coisas antigas, que provoca o desequilíbrio na distribuição da população, 
voltando mais uma vez a instauração da grande cidade como elemento 
político e social decisivo (GOITIA, 1992, p.78). 
 

A última mudança significativa das cidades vai ocorrer a partir do advento da 

revolução industrial, iniciada na Europa, principalmente, após os anos de 1850, quando a 

população urbana apresentou um crescimento exponencial inédito na história humana. Como 

afirma Harouel:  

[...] a revolução industrial é quase imediatamente seguida por um explosivo 
crescimento demográfico das cidades, primeiro na Inglaterra, seguida pela 
França e Alemanha. Após 1850, enquanto a população mundial quadruplica, 
a população urbana se multiplica por dez. Esse grande crescimento da 
população urbana é consequência de progressos científicos e técnicos 
realizados a partir da metade do século XVIII (HAROUEL, 1990, p.18). 
 

Esses progressos científicos e técnicos, também foram sentidos no campo, afinal à 

medida que o número de habitantes aumentou, sua distribuição também se modificou, e o 

campo passou a viver um processo de êxodo como demonstra Abiko, quando menciona que  

[...] nos campos, o parcelamento das antigas terras comuns em redor das 
aldeias, torna possível melhor utilização do solo e transforma gradualmente 
os cultivadores diretos em arrendadores ou assalariados, coagidos a um nível 
de vida forçado, pouco superior ao mínimo necessário para sobreviver. A 
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alternativa para esse estado de coisas era o trabalho industrial, sobretudo o 
têxtil, que desde há muito estava organizado nos campos, nos domicílios dos 
camponeses (ABIKO, 1995, p.34). 
 

Nota-se, nesse momento, uma mudança da força de trabalho do campo para a cidade, 

contudo a produção agrícola permanece a fim de abastecer os moradores citadinos e garantir, 

assim, mais avanços técnicos e científicos cunhados agora sob a égide da cidade industrial. 

Essa cidade industrial demonstra características próprias, uma vez que surge a partir 

da iniciativa privada, que se preocupava muito mais com o lucro de suas ações industriais do 

que com o bem estar da população habitante, o que por sua vez gerou um cenário de 

problemas graves nas cidades, como demonstra Abiko: 

 

A cidade industrial é caracterizada pelo congestionamento e pela 
insalubridade, sem um sistema de abastecimento de água e esgoto 
sanitário, sem coleta de lixo atendendo a população de operários. [...] 
Essa cidade é construída pela iniciativa privada, buscando o máximo 
lucro e aproveitamento, sem nenhum controle (ABIKO, 1995, p.36). 
 

De acordo com essas considerações sobre a cidade, é possível afirmar que cidade e 

urbano sejam sinônimos? 

 

2.3 O QUE É O ESPAÇO URBANO? 

 

O Professor Milton Santos explica que cidade e urbano são complementares, porém 

conceitualmente distintos quando afirma que “o urbano é frequentemente o abstrato, o geral o 

externo. A cidade é o particular, o concreto, o interno” (SANTOS, 1994, p.15), ou seja, o 

conceito de cidade está ligado às visões particulares de um espaço construído. É como se, ao 

analisar um espaço urbano, dele fosse emancipada toda noção generalizada e abstrata do 

termo em questão e se passasse a visualizar apenas as noções do que é concreto e particular, 

das relações internas, características particulares da noção de cidade. 

A cidade, que representa o espaço concreto, compreende toda a materialidade que 

comporta um modo de vida coletivo, incluindo as infraestruturas, os equipamentos e os fluxos 

que se desenvolvem nesse espaço, contudo representa também o cidadão e toda a sua ação ou 

inação nesse espaço. “A cidade nasce como um local inerente ao cidadão” (ABIKO, 1995, 

p.9). 

Por vezes, os termos urbano/urbanização são utilizados para dar sentido às noções de 

cidade, contudo é necessário esclarecer que cidade e urbano são conceitos distintos. Não raro 
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se observa literaturas em que ocorre constantemente uma confusão desses termos, assim fica o 

questionamento: o que é o espaço urbano?  

Antes de esboçar qualquer qualificação sobre o urbano, faz-se necessário caracterizar a 

noção de espaço, vinculada principalmente às formas de produção humana. De acordo com o 

professor Milton Santos, o espaço é “um conjunto de realizações concretizadas através de 

funções e de formas que se apresentam como um testemunho de uma história, definida por 

processos do passado e atuais” (SANTOS, 1997, p.12), ou seja este espaço está diretamente 

vinculado à produção humana que simultaneamente dá origem ao processo de produção do 

espaço. Para esse mesmo autor: 

  

[...] não há produção que não seja produção do espaço, não há produção do 
espaço que se dê sem trabalho. Viver para o homem é produzir espaço. 
Como o homem não vive sem trabalho, o processo da vida é um processo de 
criação do espaço geográfico. A forma de vida do homem é o processo de 
criação do espaço (SANTOS, 1997, p.28). 
 

Evidencia-se, assim, a relação existente entre a produção do espaço e o espaço urbano. 

Gottdiener explicita que, nos dias atuais, “a forma que o espaço urbano adquire é a 

materialização do desenvolvimento contínuo do capitalismo” (GOTTDIENER, 1993, p.54).  

Nesse aspecto, a morfologia espacial urbana está intrínseca e dialeticamente 

relacionada às mudanças das estruturas da organização social, ou seja, conforme mudam as 

formas de produção econômico sociais, muda também a configuração do espaço, 

principalmente o urbano, tão espacialmente ligado aos modos de produção. 

Para Souza, “o mundo capitalista é urbano e o urbano é a expressão espacial do modo 

de produção: é mundial e abstrato” (SOUZA, 2000, p.11), o que ocorre no plano imaterial e 

abstrato se configura material e, concretamente, no espaço das cidades, dos cidadãos.  

Especificando, o mesmo autor afirma que “o modo de produção capitalista vai 

produzindo novas formas, originando paisagens com características cada vez mais urbanas” 

(SOUZA, 2000, p.12). Contudo, explicar o espaço urbano não trata apenas de descrevê-lo a 

partir da relação produção de capital – produção espacial. 

De acordo com Villaça:  

 

[...] para explicar as formas urbanas – os bairros, as direções de crescimento, 
a forma da mancha urbana, a verticalização, densidade, etc. – é indispensável 
considerar as relações de determinado ponto, ou conjunto de pontos com 
todos os demais pontos do espaço urbano. [...] portanto, a análise específica 
do espaço intraurbano não pode limitar-se a simples constatações ou 
registros. É preciso explicar o porquê” (VILLAÇA, 1998, p.24). 
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Todas as relações e forças, tenham elas qualquer qualificação de importância, devem 

ser levadas em conta para o entendimento do espaço e sua produção. 

E quanto à delimitação desse espaço? Há alguma relação entre o espaço urbano e a 

noção social de cidadania? O que determina que um espaço produzido seja considerado 

urbano ou deixe de ser assim considerado para categorizar-se de outra maneira? Atualmente, 

essa dicotomia ainda persiste? 

 

2.4 ATÉ ONDE VAI O ESPAÇO URBANO? 

 

O espaço urbano é fragmentado. É um conjunto de diferentes tipos de uso da terra, 

uma vez que comporta locais de concentração de atividades econômicas, comerciais, de 

serviços, de gestão, áreas industriais e residenciais, áreas de expansão, etc. Corrêa define que 

“o complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização espacial da cidade, ou 

simplesmente, o espaço urbano, que aparece assim como espaço fragmentado” (CORRÊA, 

1989, p.7). 

Contudo, esse espaço está sempre articulado, uma vez que as relações que se dão em 

seus fragmentos estão, de alguma forma, ligadas aos demais recortes. O mesmo autor explica 

que “cada uma das partes mantém relações com as demais, ainda que de intensidade muito 

variável” (CORRÊA, 1989, p.7). Assim, entende-se que, por meio dos fluxos de mercadorias 

até os deslocamentos cotidianos, esses fragmentos se mantém ligados. 

Entende-se também que por compreender as relações estabelecidas, o espaço urbano 

seja estritamente humano, configurando-se como produto social e, por conseguinte, como um 

reflexo da sociedade que o produz. Carlos endossa esse pensamento ao afirmar que “a cidade 

é uma realização humana, uma criação que vai se constituindo ao longo do processo histórico 

e que ganha materialização concreta e diferenciada em função de determinações históricas 

especificas” (CARLOS, 1992, p. 25). 

Ora, se o espaço é considerado um produto da ação social humana, a cidadania deve 

ser um conceito que ajuda a compor esse complexo inter-relacionar de partes denominado 

espaço. Sendo assim, também é cabível abrir uma pequena discussão sobre a cidadania, que 

para o professor Milton Santos significa “uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a 

todos e investe cada qual com a força de se ver respeitado contra a força em qualquer 

circunstância” (SANTOS, 2000, p.7). 
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Como lei social, a cidadania garantiria a todo e qualquer indivíduo entrante na 

sociedade o desfrute de uma série de direitos inalienáveis, como, por exemplo, os já 

desgastados temas saúde, educação e trabalho. Esses somam-se a outros menos populares e 

igualmente importantes como, o direito a um teto, a proteção contra intempéries, à justiça 

social e econômica, a cidade e seus equipamentos urbanos. 

E não há outra herança ligada à cidadania do que sua estreita relação com a cidade, 

uma vez que a palavra cidadão deriva do conceito de cidade, antagônico ao trabalho ligado ao 

feudalismo, nascido nos burgos, já no início do capitalismo. 

Milton Santos relata essa condição herdária ao afirmar que “a própria palavra cidadão 

vai se impor com a grande mutação histórica marcada na Europa com a abolição do 

feudalismo e o início do capitalismo. [...] Com o homem do burgo, o burguês, nasce o 

cidadão, o homem de trabalho livre, vivendo num lugar livre, a cidade (SANTOS, 2000, p.9). 

Assim, pode-se entender que a cidadania, exercício de direitos aplicados ao cidadão, é 

antes de tudo, o direito à cidade, ou seja, sua forma embrionária de execução dos direitos 

sociais nesse “novo” espaço de ocupação humana, denominado cidade. Não é outro, senão o 

direito à própria cidade e ao que ela possa proporcionar aos que nela interagem. 

Dessa maneira, a cidade passa a ser considerada o espaço de maior raio de ação da 

sociedade dita desenvolvida, ao passo que, se o conceito de espaço está ligado à inter-relação 

entre os diferentes modais de uso e ocupação do solo, automaticamente, há uma superposição 

de importância das áreas urbanas por sobre as áreas ainda majoritariamente rurais. 

Logo, se de fato ocorre essa articulação entre os espaços, a superposição se torna 

visível quando se é possível identificar o espaço urbano se apropriando do espaço rural, este 

segundo entendido, classicamente, a partir da definição de Marques, como sendo: 

 

[...] um meio específico de características mais naturais, do que o urbano, 
que é produzido a partir de uma multiplicidade de usos, nos quais, a terra ou 
o “espaço natural”, aparece como um fator primordial, o que tem resultados 
muitas vezes na criação e recriação de formas sociais de forte inscrição local 
(MARQUES, 2002, p.109). 
 

Atualmente, esse espaço apresenta novas características, uma vez que o processo de 

globalização atingiu o campo implicando em mudanças conceituais, com o rural sendo 

entendido como área sujeita a apropriação do capital e seu desenvolvimento, como afirma 

Carlos ao mencionar que: 

[...] no campo o desenvolvimento avança reproduzindo relações 
especificamente capitalistas implantando o trabalho assalariado sem que as 
relações camponesas desaparecessem e sem que a totalidade do trabalho no 
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campo e da vida fosse submetida integralmente a sujeição real do capital 
apesar do desenvolvimento da industrialização da agricultura e da expansão 
das culturas para exportação no seio da economia global (CARLOS, 2004, 
p.9). 
 

Nessa pesquisa é adotada a definição de rural mais ligada à ideia de espaço de criação 

e recriação de formas sociais, a fim de abordar as relações sociais estabelecidas no meio rural, 

mesmo que estas ocorram em áreas urbanas ou periurbanas. De acordo com essa direção, fica 

evidenciada que a corrente de pensamento aqui tratada tange no sentido de entender que os 

meios rural e urbano sejam complementares, uma vez que se articulam, como salienta Manfio 

ao afirmar que “o meio urbano e rural estão sempre se articulando, pois existem cada vez mais 

espaços rurais dentro das cidades, principalmente das de maior dimensão e população. Além, 

de o rural influenciar o dinamismo das pequenas cidades ou das chamadas rurais” (MANFIO, 

2011, p.79). 

Sendo assim, torna-se muito difícil a tarefa de segregar rural e urbano. Notório que 

campo e cidade tenham seus espaços muito mais bem delimitados do que os espaços rural e 

urbano uma vez que estes últimos tratam dos pressupostos humanos, sociais que se articulam 

pelos espaços. Assim, pode-se deduzir que, guardadas as devidas proporções de caso a caso, 

determinações existentes sobre o espaço rural possam também ser aplicadas ao meio urbano e 

vice versa, uma vez que essas determinações aplicam-se muito mais ao ser social do que ao 

espaço habitado. 

Se esses espaços são habitados por agentes sociais, os próprios espaços em questão são 

também reflexos dessas sociedades e de suas formas de organização, numa espécie de “plano 

espacial materializado” das sociedades, assumindo inclusive dimensões simbólicas. Para o 

espaço urbano, Corrêa afirma que: 

  

[...] a cidade é também o lugar onde as diversas classes sociais vivem e se 
reproduzem. Isso envolve o cotidiano e o futuro próximo, bem como as 
crenças, valores, mitos criados no bojo da sociedade de classes e, em parte, 
projetados nas formas espaciais: monumentos, lugares sagrados, uma rua 
especial, etc. O espaço urbano assume assim uma dimensão simbólica que, 
entretanto, é variável segundo os diferentes grupos sociais, etários, etc. 
(CORRÊA, 1989, p.9). 
 

Logo, se observa que as sociedades delegam valor aos objetos urbanos, às formas 

espaciais, ou seja, ao espaço produzido propriamente dito, no entanto, como essas relações 

são estabelecidas ou criadas? Qual a importância de estabelecê-las? Elas ocorrem somente nas 

cidades, onde o espaço é mais humanamente produzido, ou podem se estabelecer no campo? 
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Para discorrer sobre esses valores que os grupos sociais desenvolvem sobre o território 

e tentar responder as questões propostas, faze-se necessário uma análise mais pontual sobre a 

percepção do espaço, sua importância e suas formas de desenvolvimento, assunto tratado no 

próximo item. 

 

2.5 O QUE É PERCEPÇÃO? 

 

A percepção é um campo do conhecimento preocupado em compreender como são 

percebidos os elementos que ocupam o espaço geográfico e, assim como todo campo do 

conhecimento, possui seus conceitos. Kevin Lynch, um dos teóricos mais referenciados neste 

campo, propõe o estudo de cinco conceitos básicos alusivos ao estudo da percepção 

(primordialmente, nas áreas urbanas), sendo o primeiro deles a legibilidade. Para Lynch, 

legibilidade é a “facilidade com que cada uma das partes pode ser reconhecida e organizada 

em um padrão coerente” (LYNCH, 1960, pág.2). Nesse conceito, são privilegiados a 

identificação visual dos objetos presentes no ambiente habitado. Essa identificação implica na 

distinção desses objetos dos outros, o que por sua vez lhe porta identidade, que via de regra, 

ocorre a partir da relação do observador com o objeto e promove ao segundo um significado, 

seja este prático ou emocional, intimamente ligado a sua identidade e a sua função dentro de 

uma rede mais ampla de estruturas. 

Além da legibilidade, outro conceito importante da percepção é a imageabilidade, 

termo cunhado também por Lynch que o define como a: 

  

[...] qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de 
evocar uma imagem forte em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou 
arranjo que facilitam a formação de imagens mentais do ambiente 
fortemente identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis 
(LYNCH, 1960, p.9). 
 

Assim, entende-se que os conceitos apresentados anteriormente são complementares, 

uma vez que as imagens “fortes” aumentam potencialmente a construção de uma visão clara e 

estruturada do espaço geográfico e, mais precisamente, nos ambientes urbanos, como afirma 

Lynch ao mencionar que “uma cidade com imageabilidade, nesse sentido, seria bem formada, 

distinta, memorável: convidaria os olhos e ouvidos a uma maior atenção e participação” 

(LYNCH, 1960, p.10).  
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Mais especificamente, dentro do campo da percepção urbana, Lynch (1960) 

desenvolveu mais cinco conceitos para auxiliar nas determinações da imagem das cidades, 

sendo eles os caminhos, os limites, os bairros, os pontos nodais e os marcos. 

Caminhos foram definidos por Lynch como “canais ao longo dos quais o observador 

costumeiramente, ocasionalmente, ou potencialmente se move” (LYNCH, 1960, p.47). Esse 

conceito é importante no estudo de percepção, pois as pessoas percebem a cidade enquanto se 

deslocam pelos caminhos que podem ou não receber relevância espacial na medida em que 

são visíveis de outras partes da cidade, concentram um tipo especial de uso, apresentam 

continuidade, qualidades espaciais distintas ou mesmo um tratamento intenso de vegetação.  

Quando esses caminhos não apresentam identidade, a imagem global da cidade fica 

prejudicada, do contrário compõem a legibilidade e a imageabilidade das cidades. 

Os limites são definidos por Lynch como “elementos lineares construídos pelas bordas 

de duas regiões distintas, configurando quebras lineares na continuidade, podendo ser 

considerados barreiras como no caso de rios, estradas, viadutos ou mesmo como elementos de 

ligação, como praças lineares e ruas de pedestres” (LYNCH, 1960, p.59). Para esse autor, os 

limites acabam por descontinuar as linearidades exercidas pelos caminhos, assim esses limites 

também podem apresentar um efeito de segregação, uma vez que costumeiramente 

apresentam um papel muito mais ligado ao da separação de áreas do que de uma ligação entre 

elas. 

Tanto os limites quanto os caminhos ajudam a compor os bairros que na visão de 

Lynch são “partes razoavelmente grandes das cidades na qual o observador ‘entra’ e que são 

percebidas como possuindo alguma característica em comum” (LYNCH, 1960, p.66). Suas 

características são das mais variadas naturezas como as texturas, os símbolos, os detalhes, o 

uso, a topografia, ou os tipos de edificações presentes, que auxiliam na legibilidade das 

cidades, pois proporcionam diferenciação e orientação. 

É necessário esclarecer que os bairros de Lynch não são conceituados como limites 

administrativos, tradicionais no Brasil, mas sim como áreas percebidas como relativamente 

homogêneas, com características comuns que as diferenciam do restante da cidade. 

Outro conceito complementar ao estudo da percepção são os pontos nodais, 

determinados por Lynch como “pontos estratégicos das cidades, onde o observador pode 

‘entrar’, e que são importantes focos para onde se vai e de onde se vem” (LYNCH, 1960, 

p.74). Esses pontos nodais apresentam-se como áreas de confluência nos sistemas urbanos e, 

via de regra, atraem muitas pessoas, sendo utilizados como referenciais. Esquinas, praças, 
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bairros e até cidades (em casos de análises regionais) são considerados pontos nodais. Assim, 

a forma espacial de um ponto nodal não é essencial, mas pode dotá-lo de maior relevância. 

Por fim, Lynch define os marcos como “elementos pontuais nos quais o observador 

não ‘entra’ e que tem como principal característica a sua singularidade, algum aspecto único 

ou memorável no contexto” (LYNCH, 1960, p.86). Assim, entende-se que objetos devam ser 

considerados marcos quando podem ser vistos de muitos lugares ou quando estabelecem 

contrastes com os objetos de seu entorno, portando significado ou mesmo servindo como 

orientação. 

Mas como a percepção pode ser agregada ao estudo presente? Como o envolvimento 

de cidadãos com a agricultura urbana pode contribuir com o desenvolvimento da percepção 

ambiental ou mesmo das noções de sustentabilidade? 

 

2.6 O QUE É PERCEPÇÃO AMBIENTAL? 

 

A percepção ambiental é um conceito de representação científica, que está ligado 

diretamente ao indivíduo e a sua forma de perceber o ambiente que o envolve. Agrupam-se a 

esse conceito as visões de mundo e os interesses políticos e sociais. Por definição, Ferrara 

entende a percepção ambiental como “a operação que expõe a lógica da linguagem que 

organiza os signos expressivos dos usos e hábitos de um lugar. É uma explicitação da imagem 

de um lugar, veiculada nos signos que uma comunidade constrói em torno de si” (FERRARA, 

1993, p.18). Assim, verifica-se que de acordo com esta concepção são levadas em conta, 

principalmente um ambiente revelado pela leitura semiótica da produção dos espaços. 

Outra autora que leva em consideração a fenomenologia para definir a percepção 

ambiental é Lívia de Oliveira, que entende a percepção como “um processo de atribuição de 

significados subordinado às estruturas cognitivas, detentor de uma função adaptativa” 

(OLIVEIRA, 2002, p.45). 

A obra intitulada “Topofilia”, de Yi-fu Tuan, representa um marco na concepção e 

conceituação de termos referentes à percepção ambiental, via de regra, ligados às perspectivas 

fenomenológicas. É de autoria de Tuan o termo topofilia, que é definido em sentido amplo, 

como sendo “os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material” (TUAN, 

1980, p.107), além de que, para o autor, esse termo “associa sentimento ao lugar” (TUAN, 

1980, p.129). Tuan ainda apresenta os termos topofobia relacionado ao “ódio ou repulsa pelo 

lugar” (TUAN, 1983, p.45), topocídio, sintetizado como um “sentimento de destruição do 

lugar” (TUAN, 1983, p.58), além do de lugar valorizado, entendido como o “local do vivido, 
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do pensado e do sentir através do corpo e por meio dos símbolos construídos no plano da 

cultura e da História, que possuem significado para quem o constrói e o usa” (TUAN, 1983, 

p.63). Todos esses termos são inerentes ao estudo fenomenológico na percepção ambiental. 

Voltando a Oliveira, a autora afirma ainda que “o ambiente, seja ele qual for, é 

definido conforme a percepção que cada sujeito faz da realidade que o cerca” (OLIVEIRA, 

2002, p.45), o que leva a crer que uma vez que os conceitos ambientais são construídos por 

diferentes indivíduos no plano de sua cultura e história, existe também uma série de conceitos 

de percepção ambiental que podem ser coletivos, mas que primariamente são singulares. Esta 

noção demonstra a intimidade das relações ligada às visões humanas e ao ambiente habitado e 

percebido. 

Assim, pelo menos do ponto de vista da fenomenologia, a percepção ambiental é 

estritamente humana e leva em consideração os sentimentos desenvolvidos pelos indivíduos e 

suas sociedades para com lugares específicos no espaço que lhe signifiquem a partir das 

observações. É verdade também que essa conceituação não é estanque, uma vez que autores 

como Kevin Lynch (1960) – abordado no capítulo intitulado “O que é percepção?” – 

entendem a percepção ambiental por meio de um viés estruturalista, segundo a qual a cidade e 

suas formas é que determinam os sentimentos e percepções dos indivíduos sobre os espaços 

construídos. 

No entanto, esses sentimentos e percepções dos indivíduos ocorrem somente em áreas 

estritamente urbanas ou podem florescer também em lugares onde práticas ligadas ao campo 

estejam sendo desenvolvidas? 

 

2.7 O QUE É AGRICULTURA URBANA? 

 

Agricultura urbana é um conjunto interdisciplinar de atividades que inclui, por 

exemplo, a produção agrícola, o extrativismo e a pecuária, desenvolvidas nas áreas internas 

das cidades, ou mesmo nas zonas periurbanas, ou seja, no entorno das áreas estritamente 

urbanas. Essas atividades balizam-se pela participação da população urbana e periurbana nas 

áreas de cultivo, sempre agregadas as práticas de conhecimento local. Por definição, 

Santandreu e Lovo afirmam que: 

 

[...] a agricultura urbana é um conceito multidimensional que inclui a 
produção, a transformação e a prestação de serviços, de forma segura, 
para gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, 
ornamentais, cultivados ou advindos do agroextrativismo, etc.) e 
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pecuários (animais de pequeno, médio e grande porte) voltados para o 
autoconsumo, trocas e doações ou comercialização, (re) aproveitando-
se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo, 
água, resíduos, mão de obra, saberes, etc.). Essas atividades podem ser 
praticadas nos espaços intraurbanos ou periurbanos, estando 
vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões metropolitanas e 
articuladas com a gestão territorial e ambiental das cidades. Essas 
atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes e conhecimentos 
locais, pela promoção da equidade de gênero através do uso de 
tecnologias apropriadas e processos participativos promovendo a 
gestão urbana social e ambiental das cidades, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida da população urbana e para a 
sustentabilidade das cidades (SANTANDREU; LOVO, 2007, p.11). 

 

Desta forma a agricultura urbana apresenta uma nova ideia de paisagem verde urbana, 

uma vez que é produtiva, recreativa, e esteticamente diferente das noções de áreas verdes 

urbanas presentes no senso comum das sociedades urbanas. Além dessa diferenciação, a 

agricultura urbana promove a conservação e o desenvolvimento dos saberes locais. Sendo 

assim, essa atividade está ligada de forma direta e intrínseca com os níveis de percepção 

ambiental e topofilia dos que se apropriam dela. Surge aqui um novo campo a ser explorado, a 

agricultura urbana atrelada a percepção ambiental, assunto tratado adiante. 

 

2.7 A AGRICULTURA URNABA E A PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Essa nova paisagem verde urbana que trata dos espaços produtivos do ponto de vista 

agrícola, normalmente está ligado a produtores – agentes do espaço – que tem algum 

sentimento simbólico com a prática do cultivo. Tuan afirma que “quando é irresistível, 

podemos estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos 

emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo” (TUAN, 1980, p.107), assim deve-

se incluir, em qualquer análise da percepção ambiental, os laços afetivos dos indivíduos, não 

só com o espaço físico do lugar, mas com seus sentimentos e leituras simbólicas do espaço e 

das atividades nele desenvolvidas. 

Para Tuan, “o apego à terra do pequeno agricultor ou camponês é profundo. 

Conhecem a natureza porque ganham a vida com ela” (TUAN, 1980, p.111). Assim, essa 

relação pode ser de amor ou de ódio, afinal é a partir da produção que essa terra desenvolver 

que nascerá também a natureza do sentimento topofílico do lugar em questão. 

Dessa forma, deve-se entender também que a posição social ‘exercida’ pelo agricultor 

sirva também como determinante de sua relação topofílica ou topofóbica com o lugar. Na 
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maioria dos casos, agricultores que ocupam lugar mais privilegiado de status social, garantem 

construções de laços afetivos com o lugar num viés muito mais positivo do que negativo, 

afinal, conforme Tuan “o sentimento topofílico entre os agricultores difere enormemente de 

acordo com seu status socioeconômico” (TUAN, 1980, p. 112). 

Nesse sentido de complexidade topofílica com o lugar, verifica-se uma dependência 

íntima dos indivíduos, uma vez que se sentem parte do lugar. Sobre essa consideração, Tuan 

explicita que “a topofilia do agricultor está formada desta intimidade física, da dependência 

material e do fato de que a terra é um repositório de lembranças e mantêm a esperança” 

(TUAN, 1980, p.111), assim entende-se que familiaridade e afeição ajudam a determinar os 

valores topofílicos do lugar, logo, se os sentimentos são criados a partir das imagens e estas 

estão ligadas a realidade circundante do indivíduo, a memória tem papel fundamental nessa 

construção de percepção. Tuan afirma ainda que “a consciência do passado é um elemento 

importante no amor pelo lugar” (TUAN, 1980, p.112). 

De que forma a consciência do passado auxilia na construção da memória? Qual o 

papel da memória na construção das identidades? Onde memória e identidade estão ligadas à 

percepção ambiental? 

 

2.8 MEMÓRIA, IDENTIDADE E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Se a consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar, a memória 

passa a ter relevância significativa para compor os cenários da percepção e mesmo da 

identidade do indivíduo. Essa memória é constituída de elementos básicos, como os 

acontecimentos, as pessoas e, evidentemente, as paisagens, os lugares. 

Michael Pollak (1992) afirma que quanto aos acontecimentos, eles podem ocorrer 

individualmente ou mesmo em grupo, quando afirma que “o que constitui a memória (pessoal 

ou coletiva) primeiramente, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar 

são os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa sente 

pertencer” (POLLAK, 1992, p.200). Nesse sentido, entende-se que além dos acontecimentos 

pessoais determinarem as raízes da memória do indivíduo, aqueles que ocorrem em relação 

aos grupos que esse indivíduo sinta-se pertencente também promovem a construção da 

memória. Nesse ponto, deve-se problematizar se os acontecimentos coletivos que ocorram 

com os grupos aos quais o indivíduo não se sinta pertencente, ainda que de forma indireta, 

não promovam também a construção da memória. Assim, Pollak atribui aos personagens de 
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convivência direta ou indireta como elementos da construção da memória, quando salienta 

que: 

[...] além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, 
personagens. Aqui também podemos aplicar o mesmo modelo, falar de 
personagens realmente encontrados no decorrer da vida, como de 
personagens frequentados indiretamente, mas que, por assim dizer, se 
transformam quase que em conhecidos, e ainda de personagens que não 
pertencem necessariamente ao espaço-tempo da pessoa (POLLAK, 1992, 
p.201-202). 
 

Pollak aborda ainda o papel dos lugares nessa construção conceitual ao dizer que 

“existem lugares na memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser 

uma lembrança pessoal, mas que também pode não ter um apoio no tempo cronológico” 

(POLLAK, 1992 p.201) e que estes devem ser considerados elementos fundamentais ao 

entendimento e construção do conceito de memória. 

Assim, somados os três elementos principais da construção da memória, pode-se 

entender que ela esteja ligada a outros fenômenos como o do pertencimento ou mesmo da 

herança, também abordados por Pollak. Esse autor enfatiza que existe no campo da memória 

o conceito de transferência que dá conta de que “a memória pode fazer parte da herança da 

família com tanta força que se transforma praticamente em sentimento de pertencimento 

(POLLAK, 1992, p.202)”. Desta forma, fica evidenciada uma relação íntima entre a memória 

e a topofilia, uma vez que a primeira dá suporte ao desenvolvimento da segunda, que, por sua 

vez, se produz através da primeira, ou seja, “se podemos dizer que, em todos os níveis, a 

memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da memória 

herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a 

memória e o sentimento de identidade” (POLLAK, 1992, p.204). 

Essa identidade é um conceito construído a partir de elementos básicos que Pollak 

aborda ao afirmar que: 

  

[...] nessa construção de identidade há três elementos essências. Há a 
unidade física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso 
do corpo da pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso 
de um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico 
da palavra, mas também no sentido moral e psicológico; e finalmente, 
há o sentido da coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que 
formam um indivíduo são efetivamente unificados (POLLAK, 1992, 
p.203). 
 

Essa unificação é a base da construção da identidade, sendo que, caso haja 

descontinuidade nessa unificação, coloca-se em risco a integridade da identidade. Pollak diz 
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que esse raciocínio é essencial, pois, para ele, “se houver forte ruptura desse sentimento de 

unidade ou de continuidade, podemos observar fenômenos patológicos” (POLLAK, 1992, 

p.204), ou seja, a identidade que via de regra ocupa a seara da psique pode se mostrar presente 

por meio de fenômenos (acontecimentos) físicos no indivíduo. 

Pode-se, portanto, afirmar que “a memória é um elemento constituinte do sentimento 

de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 

um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p.204). Logo, a memória sendo parte 

indissociável da identidade, ela também o é da percepção, que promove os sentimentos de 

pertença, caros a construção desses conceitos, sejam eles individuais ou coletivos. 

Adiante, procurar-se-á abordar um pouco da história da agricultura no Vale do 

Paraíba, a fim de tentar relacionar os assuntos até aqui abordados, no sentido de trazer à luz a 

discussão de que identidades e modos de vida, para além da prática cotidiana mais 

momentânea, são construídos por meio da memória, fator condicionante da história. 
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3 AGRICULTURA URBANA NO VALE DO PARAÍBA EM UM CONTEXTO 

HISTÓRICO 

 

Nessa seção, é apresentado um breve histórico das atividades de uso e ocupação do 

solo no Vale do Paraíba, com ênfase à atividade agrícola. Antes disso, uma breve exposição 

sobre as principais características do Vale do Paraíba faz-se necessária a fim de situar as 

discussões estabelecidas mais adiante. 

  

3.1 UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DO VALE DO PARAÍBA  

 

O Vale do Paraíba é uma extensa bacia hidrográfica (Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul) delimitada pelos contrafortes da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, que se 

estende entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Todo o complexo do 

Vale originou-se a partir da deposição dos sedimentos vindos das áreas mais altas do entorno, 

criando formas de relevo como os mares de morro, citados pelo professor Aziz Ab’Saber 

como sendo uma “região de muitos morros de formas residuais e curtos em sua convexidade, 

com muitos movimentos de massa generalizados” (AB’SABER, 2007, p.49), contudo, 

interessa ao estudo presente apresentar apenas as características do que se convencionou 

chamar de Vale do Paraíba Paulista, onde se situa a área de estudo dessa pesquisa. 

Seu principal curso d’água, o rio Paraíba do Sul, é formado pela confluência dos rios 

Paraibuna e Paraitinga, nascentes em municípios homônimos, tendo sua foz, já na porção 

fluminense na praia da Atafona, no município de São João da Barra. A vazão das águas que 

correm pelos rios e córregos do Vale são influenciadas pelo regime das chuvas, mais 

frequentes no período de novembro a março, respeitando também ao clima da região, 

considerado subtropical quente, que apresenta verões chuvosos e invernos secos. As 

temperaturas são amenizadas pela altitude das serras e também porque o Vale se encontra 

numa zona de transição entre os climas tropical e temperado. O clima, atrelado às condições 

de relevo propicia ao Vale do Paraíba uma cobertura vegetal diversificada, que vai desde a 

Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana na região do cume das Serras, passando por 

domínios extensos de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, até a Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvional, conhecida popularmente como Mata de Várzea do Paraíba do Sul 

(VALE VERDE, 2004). 

O mapa apresentado a seguir (Figura 1), extraído da obra “Caracterização do 

Ambiente e Roteiro Histórico de Urbanização e Transformação da Paisagem do Vale do 
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Paraíba Paulista (1500-2000)” da Organização Não Governamental Vale Verde, apresenta a 

distribuição da vegetação natural e a hidrografia do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista.  

 

Figura 1: Mapa de caracterização da vegetação natural e hidrografia do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte Paulista. 

Fonte: ONG Vale Verde (2004). 
 

Segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (SPDR), a região 

do Vale do Paraíba Paulista, conta com cerca de 2,2 milhões de pessoas, distribuídas em 39 

municípios: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do 

Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 

Jambeiro, Lagoinha, Lavinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, 

Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo 

Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São 

Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. O Vale do 
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Paraíba Paulista, subdividido em microrregiões, atualmente, é também denominado como 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba (Figura 2), e têm em São José dos Campos, Taubaté 

Guaratinguetá, Cruzeiro e Caraguatatuba seus principais municípios (SÃO PAULO, 2013). 

 

Figura 2: Mapa político da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Fonte: SPDR (SÃO PAULO, 2013).  
 

Atualmente, o Vale do Paraíba abrange atividades voltadas, principalmente, para o 

setor industrial e de serviços. Nessa região, há cerca de 2.700 indústrias, que atuam em 

diversas áreas como a química e petroquímica, a mecânica, a metalúrgica e a aeronáutica.  

Através da Rodovia Presidente Dutra, o Vale do Paraíba tornou-se o principal ponto de 

passagem configurador do eixo de ligação entre os dois maiores centros industriais e 

populacionais do país: Rio de Janeiro e São Paulo (SÃO PAULO, 2013). 

No entanto, historicamente, a agricultura é que suportou o desenvolvimento 

econômico da região num período que durou aproximadamente 350 anos, iniciado em meados 

do século XV, com a agricultura de subsistência, indo até o final do século XIX, com a 
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cultura do café e do arroz. A seguir, será apresentado um breve histórico da atividade agrícola 

valeparaibana. 

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DA AGRICULTURA URBANA NO VALE DO PARAÍBA 

 

Longe de ignorar as práticas de agricultura existentes no Vale do Paraíba pré-

cabraliano, nesse texto optou-se pela análise da realidade agrícola presente na região a partir 

de um recorte temporal mais recente, tentando remontar as sucessivas transformações 

agrícolas da área a partir do final do século XVI, a fim de contribuir para a construção 

bibliográfica fundamental para entendimento e localização da realidade rural da área de 

estudo proposta.  

Reconhece-se, assim, o valor das práticas indígenas de agricultura, sobretudo como 

influência no progresso da substituição da Mata Atlântica pelas sucessivas formas de uso e 

ocupação do solo valeparaibano, como a prática da coivara e a plantação de raízes para o 

abastecimento alimentício da população que viria depois a fixar-se na área, contudo, para esse 

estudo, escolheu-se por uma análise mais aprofundada das modificações e práticas agrícolas 

do período do Brasil Colônia em diante. 

Nesse prisma, o Vale do Paraíba, em sua porção paulista, apresenta um forte aporte 

histórico de uso e ocupação do espaço no que se convencionou chamar de meio rural. Para 

Carvalho, “a denominação rural traz consigo uma indeterminação associada à concentração 

dos limites do que é rural” (CARVALHO, 1997, p.29-30), o que deixa transparecer que o 

espaço e a paisagem rurais sejam entendidos como espaços onde ocorrem atividades 

agrícolas, silvícolas e pecuárias em predominância, podendo-se incluir nesse aspecto o campo 

agricultado ou em descanso, além das áreas florestadas, naturais ou não. 

Assim, para compreender essa característica histórica do Vale do Paraíba Paulista é 

necessário lançar a uma análise, da evolução da ocupação do espaço valeparaibano, que 

remonta ao início do século XVII. A partir desse momento, ocorreu o processo de expansão 

agrícola dos habitantes da Província de São Paulo de Piratininga, ajudadas pela criação de 

vilas povoadas e aldeamentos indígenas, presentes na região das atuais cidades de 

Pindamonhangaba e Taubaté (SOUSA, 1998). 

Toledo afirma que a realidade rural do Vale do Paraíba é ainda mais antiga, ligada ao 

século XVI, quando expõe que “o Vale do Paraíba foi, a partir da ocupação portuguesa do 

século XVI, até o final do século XIX, um mundo rural, conservador, localizado e patriarcal” 

(TOLEDO, 1988, p.7). 
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Seja o século XVI ou o início do século XVII, percebe-se, a partir das análises 

bibliográficas, que foi necessária a substituição da mata original, denominada Mata Atlântica, 

para efetivação do uso e ocupação do solo por meio, primeiramente da agricultura da cana de 

açúcar, estabelecida próxima às áreas litorâneas adjacentes ao maciço cristalino da Serra do 

Mar e, depois, mais fortemente, pela introdução das lavouras de café, que se difunde por todo 

o médio Vale do Paraíba. Esta região, até meados do século XVII, servia muito mais como via 

‘quase natural’ de passagem da produção que se dava entre São Paulo e Rio de Janeiro. Costa 

afirma que “até 1830, o Vale do Paraíba fora uma zona de pioneirismo. [...] Nos primeiros 

anos da colonização, o pequeno desenvolvimento dessas paragens não possibilitara um 

povoamento eficaz” (COSTA, 1998, p.64), o que ajuda a afirmar que no Vale do Paraíba, a 

fixação de povoados dava-se basicamente a partir de pousos que, por sua própria natureza 

econômica, não promoviam agricultura, senão a de subsistência e abastecimento das áreas 

adjacentes a esses meios de acolhida de viajantes, que abriam trilhas e picadas na mata, a fim 

de facilitar o translado da produção. 

Costa afirma ainda que, nessa época, “a cana-de-açúcar, o algodão, os cereais, o feijão, 

a mandioca, a criação de porcos constituíam os produtos básicos da economia” (COSTA, 

1998, p.65), contudo ao advento da expansão agrícola das lavouras de café – alternativa 

demasiado rentável ao produtor valeparaibano, que já convivia com o aumento do fluxo de 

passagens e escoamento de produção no eixo Rio-São Paulo, graças à crescente exploração do 

ouro na região de Minas Gerais, região essa geograficamente próxima a Serra da Mantiqueira 

– cresceu a olhos vistos, o que acabou por representar o que Warren Dean denominou por 

“desalojamento da floresta”. O autor afirma que “tal como o século XVIII havia sido para o 

Brasil o século do ouro, o século XIX seria o século do café. Para a Mata Atlântica, entretanto 

a introdução dessa planta exótica significaria uma ameaça mais intensa que qualquer outro 

evento dos trezentos anos anteriores” (DEAN, 1996, p.193).  

Falando sobre a região do Médio Vale do Paraíba, Costa coaduna com a visão de Dean 

quando afirma que “a mata persistiu agreste até o avanço do café nessas paragens” (COSTA, 

1998, p.66). É importante destacar que as lavouras da plantation5 de café eram cultivadas por 

escravos negros que ajudaram a fortalecer as grandes propriedades enquanto empurravam 

cada vez mais para o oeste os pequenos sitiantes. 

                                            
5 Tipo de sistema agrícola historicamente baseado em uma monocultura de exportação mediante a utilização de latifúndios e 
mão de obra escrava (HOUAISS, 2009, p.623). 
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Na primeira metade do século XVIII, o café predominava na região do Vale do 

Paraíba impulsionado por esse trabalho escravo. Costa elucida bem esse panorama ao 

salientar que: 

[...] as dificuldades para utilização da mão de obra estrangeira 
desencorajavam, nessa época, tais iniciativas. A solução parecia clara: 
utilizar o escravo. Esse ia para onde seu senhor quisesse, ocupava-se das 
atividades que lhes fossem atribuídas, morava onde o senhor mandasse, 
comia o que ele lhe desse, e o que era mais importante: oferecia uma 
continuidade, uma permanência, que não era de esperar de um trabalhador 
livre, que a qualquer momento poderia abandonar a fazenda e deixar uma 
safra a colher (COSTA, 1998, p.71-72). 
 

Nesse ponto, fica evidente a participação do escravo negro na formação e composição 

da agricultura da terra no Vale. É esse escravo que, ensinado mediante as técnicas de plantio 

europeias, que por sua vez tinham sofrido influência dos modos gentios de agricultura e que 

também trouxera de suas terras suas formas de agricultar o solo, que vai estabelecer as 

matrizes de produção agrícola de café, para abastecimento de mercado europeu e também o 

plantio e criação de animais para subsistência das grandes fazendas e vilarejos que cresciam 

demasiadamente rápido com base nos lucros oferecidos pela produção do que se 

convencionou chamar na época de ‘ouro negro’, numa alusão a valorização da planta de 

origem africana no mercado europeu. 

Os movimentos abolicionistas de meados do século XIX já impregnavam na realidade 

de produção agrícola do Brasil a necessidade, ainda que incipiente, de substituição da mão de 

obra escrava pelos trabalhadores livres. Esse processo vai culminar na abolição da escravatura 

em 1888, quando o número de trabalhadores livres já alcançava, segundo Costa (1998), uma 

porcentagem inferior a 5% do total populacional do Brasil, e que de todo esse contingente, 

cerca de 70% concentrava-se entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Sendo a região do Vale do Paraíba o entremeio dessa tríade estadual, o fim da 

escravidão e a substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador livre, passou por pressões 

dos colonos e por inúmeras dificuldades que fizeram com que a utilização da mão de obra 

escrava despontasse na região como uma faceta do coronelismo (COSTA, 1998). 

Contudo, essa realidade tendia à mudança, uma vez que a pressão dos grupos 

abolicionistas era cada vez mais latente e a chegada dos colonos, vindos principalmente da 

Alemanha – para fixar-se nas áreas mais ao sul do território nacional – e da Itália – que por 

sua vez eram esperados nos rincões paulista, fluminense e mineiro – era impulsionada pelo 

governo do Brasil. No caso do Vale do Paraíba, poucos colonos italianos se animaram a 

agricultar as terras já exauridas pelo ciclo do café decorrente de mais de um século e 
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acabaram por emigrar, sobretudo para o oeste do estado de São Paulo e para a porção centro-

sul de Minas Gerais. Ribeiro ilustra bem esse contexto ocorrido no Vale do Paraíba quando 

explicita que: 

[...] os imigrantes europeus, que começavam a chegar no início do século, 
procuravam outras regiões do estado, ainda inexploradas. A população do 
Vale foi, aos poucos, deixando os campos. As terras cansadas das colinas 
foram transformadas em pastos e a pecuária passou a constituir a maior 
riqueza da região. As plantações passaram a dominar as várzeas, onde se 
desenvolveu a produção de arroz, que a partir de 1920, passou a constituir o 
principal produto agrícola da região (RIBEIRO, 2001, p.23-24). 
 

Sendo assim, prenuncia-se o aparecimento da atividade agrícola desenvolvida, 

preferencialmente junto às áreas de várzea dos rios, local de alta fertilidade do solo que 

embasará, mais tarde, a característica principal da atividade de agricultura urbana, tema da 

presente pesquisa. 

Ainda no início do século XX, impulsionadas pelo lucro obtido nas lavouras de café, 

famílias mineiras passaram a adquirir fazendas de café arruinadas na região do Vale do 

Paraíba para dedicar-se à principal atividade rural da época: a pecuária leiteira. Ribeiro afirma 

que “até a década de 1960, a produção de leite foi a principal atividade econômica do Vale” 

(RIBEIRO, 2001, p.24). 

Ocorre, nesse mesmo período, a intensificação do processo de urbanização e 

prenúncio da industrialização do Médio Vale do Paraíba. Acontece que essa associação de 

processos passa a ser influenciada pelas formas de apropriação do espaço ainda de 

mentalidade rural. Para Toledo, “a urbanização processada no século XX recebeu a influência 

do mundo rural” (TOLEDO, 1988, p.7). Entre os anos de 1930 e 1940, período de 

intensificação da urbanização do Vale do Paraíba, as cidades que mais se destacavam na 

região, tinham como base econômica mais arraigada o fornecimento de leite. Otani et al. 

afirmam que nesse período “muitas cooperativas vieram a se formar, destacando-se entre elas: 

São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Taubaté e Lorena” (OTANI et al., 2001, p.44). 

Nota-se, que a partir dos anos de 1960, o processo de industrialização começa a 

intensificar-se no país, sobretudo na região abrangida pelo eixo Rio-São Paulo, do qual o Vale 

do Paraíba apresenta destaque. É nessa mesma época que, segundo França, a agricultura das 

áreas de várzea sobressai-se em relação à atividade pecuarista leiteira, esta última 

desencorajada graças à obrigatoriedade do processo de pasteurização do leite, o que 

representava altos custos ao produtor rural valeparaibano. Nas palavras do autor: 
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[...] a partir de 1960, a pecuária volta a dar lugar à produção agrícola nas 
áreas de várzea. Neste mesmo ano, verifica-se no Vale do Paraíba um grande 
processo de industrialização, com acentuada tendência a centralização dessas 
atividades nos núcleos urbanos localizados no médio Vale. Destacam-se os 
municípios de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá, 
marcados por um padrão de acumulação monopolista, assentados nos 
chamados ramos industriais modernos da química, farmacêutica, 
metalúrgica, automotiva, aeronáutica, armamento e eletroeletrônico 
(FRANÇA, 1994, p.35). 
 

Dados da CODIVAP (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba) 

auxiliam na interpretação da realidade agropecuária da região do Vale. No caso da criação de 

animais, predominaram, nos idos dos anos de 1970, a atividade leiteira, a criação de gado de 

corte e o desponte da atividade de criação de aves, principalmente para abastecimento do 

mercado interno da região, nesse período já bem urbanizada. Já a agricultura era composta do 

plantio de arroz e cana e de batata e milho (CONSÓRCIO DE  DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO VALE DO PARAÍBA, 1972). 

Devido ao forte processo de industrialização e urbanização decorrentes das décadas de 

1970 e 1980, a atividade rural perdeu mão de obra e passou a concentrar o poder econômico e 

a mecanização dos processos produtivos nas mãos do grande produtor latifundiário. Essa 

situação retira da população identificada com a atividade rural a possibilidade de agricultar o 

solo, uma vez que essa é obrigada a deixar as áreas rurais para compor a massa de 

trabalhadores que migraram para as áreas urbanas dos municípios do Vale do Paraíba, 

seduzidos pelos salários da indústria já que passaram a conviver com a impossibilidade de 

competir com o grande produtor. Ribeiro expõe esse cenário quando afirma que: 

 

[...] os agricultores do Vale estão divididos entre os que têm e os que não 
têm dívidas. Estes últimos estão conseguindo empreender, enquanto que os 
primeiros estão sendo acudidos por paliativos, como a securitização da 
dívida. Esses fatos vêm colocando a população rural, produtores e 
trabalhadores, numa situação de migração para os centros urbanos em busca 
de novas opções de sobrevivência (RIBEIRO, 2001, p.25-26). 
 

A autora discorre ainda sobre a substituição dos modos de vida das áreas agricultáveis 

pela exploração do território para subserviência ao modelo capital instaurado no mundo 

urbano latente na região do Médio Vale do Paraíba. Ela afirma que essa situação tem se 

agravado, uma vez que:  

[...] propriedades, outrora com plantio de arroz em suas várzeas, passaram a 
explorar portos de areia e atividade pesqueira. Os que produziam leite nas 
áreas altas, tentam desenvolver a agroindústria, o reflorestamento. [...] Há 
também a falta de crédito e subsídios (RIBEIRO, 2001, p.26). 
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Fica evidente, que a atividade rural no país, sobretudo no Vale do Paraíba, seguiu as 

tendências de desenvolvimento e foi impulsionada – ora pelas forças produtivas, ora pelo 

governo vigente – a especializar-se em plantios monoculturais, contudo a atividade 

agropecuária de subsistência quase sempre conviveu com essa realidade, tanto para 

abastecimento das famílias agricultoras, quanto para fornecimento de alimentos às cidades 

que se desenvolveram urbanística e industrialmente no início do século XX. Assim, o 

pequeno produtor rural viu-se compelido a deixar o campo para estabelecer-se nas áreas 

urbanas, uma vez que lhe foi retirada a possibilidade de agricultar a terra, senão no próprio 

espaço urbano ou mesmo nas áreas periféricas a esse espaço, denominado periurbano. 

A área de estudo dessa pesquisa, apresentada na próxima seção, representa um desses 

espaços urbanos/periurbanos, onde o desenvolvimento da agricultura permanece como prática 

cotidiana à vida de moradores agricultores de um bairro urbano, localizado na zona norte do 

município de São José dos Campos, SP. 
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4. A AGRICULTURA URBANA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Nessa seção é apresentada a caracterização da área de estudo, situada no município de 

São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Ocupando uma área total de 1.099,6 km², dos quais 353,9 km² são considerados 

pertencentes à área urbana e 745,7 km² à área rural, São José dos Campos, situado na região 

Sudeste do estado de São Paulo (Figura 3), é um dos principais municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Dentre outras características de destaque, 

possui 52,36% de seu território classificado como Área de Proteção Ambiental (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2012c). 

 

Figura 3: Localização do município de São José dos Campos, São Paulo. 

Fonte: O autor (2013). 
 

Desde sua fundação, em 1611, até meados do século XIX, a cidade de São José dos 

Campos ocupava uma posição pouco expressiva no cenário valeparaibano. Ganhou destaque 

nacional, entre o final do século XIX e início do século XX, quando se tornou um importante 
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centro de tratamento de doenças respiratórias, o que a caracterizou como cidade senatorial. No 

governo Vargas, nos anos 1930, foi elevada à condição de estância climatérica e hidromineral, 

graças ao grande número de sanatórios existentes na malha urbana (JUNIOR, [s.d]).  

Nesse período, algumas indústrias já haviam se alojado no município, porém o 

processo industrial tomou impulso a partir da década de 1950, com a instalação do Centro 

Técnico Aeroespacial (CTA) e a inauguração da Rodovia Presidente Dutra (JUNIOR, [s.d]).  

Nas décadas seguintes, observa-se uma consolidação da economia industrial e um 

consequente crescimento demográfico, acelerando o processo de urbanização.  

Há duas décadas, a cidade de São José dos Campos apresenta crescimento expressivo 

no setor de serviços, configurando-se como um centro regional do setor terciário que atende 

aproximadamente dois milhões de habitantes da região do Vale do Paraíba e Sul de Minas 

Gerais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012b). Com, aproximadamente, 630.000 habitantes, de 

acordo com o Censo de 2010, cerca de 98% da população reside em áreas consideradas 

urbanas e apenas 2% dos domicílios situam-se nas áreas ditas rurais (BRASIL, 2010c).  

O perímetro urbano do município compreende seis Macrozonas Urbanas (Figura 4), 

denominadas de acordo com seu posicionamento geográfico: as áreas Central, Leste, Sudeste, 

Sul, Oeste e Norte, esta última onde se localiza a área de estudo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2012a). 

 

Figura 4: Macrozonas urbanas de São José dos Campos. 

 
Fonte: PMSJC (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012a). 
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A distribuição da população na área urbana ocorre de forma desigual. A região Sul 

contém cerca de 40% do total populacional, a região Leste menos de 25%, seguidas pela 

região central, com 12%, a região Norte com, aproximadamente, 10%, a sudeste com cerca de 

7% e a Oeste com quase 6% do total populacional, de acordo com o Censo de 2010 (BRASIL, 

2010c).  

Do ponto de vista demográfico, a Zona Norte (Figura 5), da cidade de São José dos 

Campos, ocupa apenas a quarta posição num comparativo entre as regiões mais populosas do 

município, apresentando cerca de 59.800 habitantes e uma média nunca superior a quatro 

habitantes e nem inferior a 2,8 habitantes por domicílio. Santana e vilas adjacentes, além do 

Jardim Altos de Santana e Telespark, são os bairros com maior número de habitantes da 

região, possuindo cerca de 17.686 habitantes e 15.725 habitantes, respectivamente, de acordo 

com o Censo de 2010 (BRASIL, 2010c).  

 

Figura 5: Zona Norte de São José dos Campos – área urbana 

 
Fonte: PMSJC (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012d). 
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De acordo com Oliveira, essa população possui características muito distintas da 

realidade tecnológica e industrial da cidade. Em sua maioria, descendentes de imigrantes do 

estado de Minas Gerais, a população da região norte ainda preserva algumas características 

tradicionais das áreas rurais ou mesmo de pequenas cidades do interior do estado de Minas 

Gerais. Dentre essas características, o desenvolvimento da agricultura urbana chama atenção, 

principalmente no bairro Jardim Altos de Santana, onde moradores conservam características 

tradicionais do campesinato, desenvolvendo hortas urbanas na Área de Proteção Permanente 

dos rios Jaguari e Paraíba do Sul (OLIVEIRA, 1999). 

Evidente que a atividade agrícola do município não se restringe a área citada. Assim, a 

fim de diferenciar minimamente essas áreas e o tipo de agricultura presentes no perímetro 

urbano, tornou-se necessário se propor dois termos cabais ao entendimento da atividade em 

questão, sendo a “agricultura urbana visível”, que ocorre majoritariamente na área central do 

perímetro urbano; e a “agricultura urbana invisível”, presente nos bairros, geralmente em 

áreas que caíram no desuso, várzeas de rios e córregos e fundos de vale, que agora suportam a 

atividade agrícola, via de regra, desenvolvida por moradores do entorno dessas áreas. Uma 

discussão um pouco mais aprofundada desses termos, acompanhada de uma breve ilustração 

em forma de mosaico, é apresentada a seguir, para explicitar as diferenças entre as principais 

características da atividade agrícola presente em São José dos Campos. 

 

4.2. A AGRICULTURA URBANA VISÍVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

 

Primeiramente, há a necessidade de explicitar as razões pelas quais, nessa pesquisa, 

optou-se por utilizar a nomenclatura classificativa do termo já existente ‘agricultura urbana’. 

Ao observar a realidade da cidade de São José dos Campos em relação a essa atividade, o 

termo agricultura urbana foi dividido em dois nichos, nominados como “visível” e “invisível”, 

escolha fundamental para o entendimento da proposta de análise da presente pesquisa. 

Em São José dos Campos, a agricultura urbana e periurbana têm ocorrido de diferentes 

formas. Quando se trata daquela agricultura que ocorre aos olhos das pessoas, à ciência do 

Poder Público e é, explicitamente, parte da composição da paisagem urbana, optou-se pela 

denominação agricultura urbana visível. Nesse modal, a prática agrícola ocorre em espaços 

que, via de regra, se apresentam à dinâmica da paisagem de forma aparente, como numa área 

estritamente rural, porém, dentro do espaço urbano. 
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Uma área mais característica dessa agricultura urbana visível da cidade de São José dos 

Campos está situada na região central da cidade, numa das áreas de várzea do rio Paraíba do 

Sul, conhecida como ‘Banhado’ (Figura 6). Essa área totaliza um total territorial de 6,28km2. 

 

Figura 6: Imagens de agricultura urbana no Banhado, zona central de São José dos Campos, 
SP: (a) Área com agricultura urbana. (b) Agricultor cultivando sua horta. 

  
(a)      (b) 

Fonte: O autor (2014). 
 

Segundo o Novo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012) e o Relatório de 

Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica: Programa de Investimentos para a 

Gestão Integrada e Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), essa é uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) estadual, que abrange a planície aluvial do Rio Paraíba do Sul, caracterizada por 

terrenos baixos e planos, com declividade inferior a 5%, onde as atividades frequentes são a 

agricultura e a pecuária como uso direto do solo, havendo indiretamente a conservação e 

preservação ambiental, que apresenta uma alta vulnerabilidade por diversos fatores e 

processos relacionados à urbanização (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 

1999). Assim, a ANEEL deixa explícito que a atividade agropecuária auxilia na preservação 

do lugar, que sofre degradação graças a forte urbanização existente em algumas áreas dessa 

APA e no seu entorno. 

Vale salientar que essas atividades desenvolvem-se na área desde antes da derrubada 

da floresta, autorizada pela prefeitura, em 1912 (ROCHA et al., 1996). O resultado dessa 

produção abastece o mercado interno joseense, fornecendo produtos ao Mercado Municipal e 

aos Centros Estaduais de Abastecimento e da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo (CEASA/CEAGESP). Dessa forma, a agricultura urbana lá praticada, 

tradicionalmente, deve ser considerada visível. 
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No entanto, há a atividade da agricultura urbana que ocorre fora desse padrão de 

visibilidade, ou mesmo dessa centralidade geográfica da cidade de São José dos Campos. A 

esse modelo de agricultura optou-se pela denominação agricultura urbana invisível, tratada a 

seguir. 

 

4.3 A AGRICULTURA URBANA (IN)VISÍVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

 

Em relação à agricultura urbana invisível, fica evidente a sua separação ao modal 

visível, descrito anteriormente, porém não se restringe apenas ao aspecto da paisagem a 

diferenciação básica entre esses dois modelos aqui apresentados. Quando se trata de 

agricultura urbana invisível, deve-se observar pelo menos duas características principais. 

A primeira está voltada a localização geográfica dessas atividades, uma vez que 

ocorrem longe da centralidade urbana, via de regra, nas zonas periféricas da cidade, quase 

sempre, áreas de habitação de população de baixa renda, ou mesmo que convivem com 

limitadores geográficos naturais (córregos, ribeirões, rios e suas áreas de várzea, além dos 

fundos de vale) ou antrópicos (rodovias, áreas industriais e de expansão da malha urbana), e 

terrenos baldios. 

A segunda, trata especificamente do sujeito, do indivíduo produtor do espaço e de 

relações, que, por não ter o reconhecimento visual de suas atividades (valendo aqui uma 

indagação sobre a origem, proposital ou não, dessa falta de reconhecimento), passa, ele 

também, para além do território, ser considerado invisível, assim como suas atividades e 

relações. Combinadas, essas duas características culminam na segregação socioespacial do 

sujeito que se identifica com a atividade agrícola e tenta exercê-la dentro da malha urbana. 

Pode-se contestar a validade dessas exposições frente à impressão de que pode ser 

considerada pequena a quantidade de indivíduos envolvidos na prática de tais atividades. 

Contudo, não querendo fazer juízo de valor quantitativo, mas utilizando esse viés para abordar 

o caso, não são poucas as áreas da cidade em que essas atividades ocorrem, espalhando-se por 

quase toda a malha urbana, nas áreas centrais ou periféricas (Figura 7), como demonstrado no 

mosaico apresentado a seguir. Essa é uma representação genérica, pois várias outras áreas de 

agricultura urbana existentes no município não estão localizadas nesse croqui. 
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Figura 7: Agricultura urbana em São José dos Campos, SP. 

 
Fonte: O autor (2014). 
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Na zona oeste do município há pelo menos três bairros urbanos em que as atividades 

agrícolas ocorrem de forma ocultada. No Jardim das Indústrias e Jardim Limoeiro as áreas 

que margeiam o Banhado estão sendo ocupadas pela atividade em questão e recebem os 

cuidados dos moradores agricultores do local. No Jardim Pôr do Sol, (representado no 

mosaico pela imagem de número 4) a atividade ocorre principalmente em áreas cedidas pela 

empresa Monsanto® e próximas ao Córrego Ressaca (Figura 8). 

 

Figura 8: Agricultura urbana na zona oeste de São José dos Campos, SP: (a) área com agricultura 
urbana no Jardim das Indústrias; (b) plantio às margens da Rua Corifeu de Azevedo Marques, no 
Jardim Pôr do Sol. 

  
(a)       (b) 

Fonte: O autor (2014). 
 

Na porção leste, os bairros Vila Industrial, Vila Guarani e Vista Linda, (representados 

no mosaico pela imagem de número 3), têm seus limites com a área de várzea do rio Paraíba 

do Sul, também tem ocupado o solo com agricultura considerada urbana ou periurbana. Há a 

presença de hortas e pomares também cuidadas pelos moradores do entorno (Figura 9). 

 

Figura 9: Agricultura urbana na zona leste de São José dos Campos, SP: (a) Área com policultura. (b) 
Área de monocultura. 

  
(a)       (b) 

Fonte: O autor (2014). 
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Na zona central (representada no mosaico pelas imagens de número 1, 2 e 5), há, 

dentre outras, duas áreas sendo utilizadas para fins agrícolas que merecem destaque, sendo 

uma localizada à Rua Guanahani, próxima ao viaduto da Avenida Florestan Fernandes, onde 

uma área cedida pela EDP (Energia de Portugal) Bandeirante Energia é utilizada para a 

plantação de hortaliças e plantas ornamentais (Figura10); e a áreas de várzea do canalizado 

Córrego Lavapés, onde as pequenas porções da área de encosta são aproveitadas para o 

plantio de hortaliças e árvores frutíferas como pitangueiras, amoreiras e bananeiras (Figura 

11). 

 

Figura 10: Agricultura urbana na área da EDP Bandeirante Energia, na zona central de São José dos 
Campos, SP: (a) Estufa com plantio de hortaliças. (b) Área de pomar. 

  
(a)             (b) 

Fonte: O autor (2014). 
 

Figura11: Agricultura urbana próxima ao Córrego Lavapés, na área central de São José dos Campos, 
SP: (a) Plantio de mandioca e área de pomar. (b) Cercado com área de plantio. 

  
(a)       (b) 

 
Fonte: O autor (2014). 
 

Na zona sul da cidade (representada no mosaico pelas imagens de número 6 e 7), nos 

bairros Jardim América, Jardim Satélite, Bosque Imperial e Terras do Sul, as plantações e 
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hortas urbanas ocorrem principalmente nas áreas de várzea do Córrego Senhorinha (Figura 

12). Nessas áreas foram detectadas plantações de hortaliças e pequenas áreas de pomar, que 

também são cuidadas por moradores do entorno. 

 

Figura12: Agricultura urbana próxima ao Córrego Senhorinha, na zona sul de São José dos Campos, 
SP: (a) Plantio de banana e mudas de árvores frutíferas. (b) Cercado com área de plantio. 

  
(a)       (b) 

Fonte: O autor (2014). 
 

Na zona norte, objeto empírico da presente pesquisa, o bairro Jardim Altos de Santana 

possui moradores que conservam características tradicionais da área rural, desenvolvendo 

hortas urbanas numa área de proteção permanente que margeia o Rio Paraíba do Sul, que é 

analisado no próximo item deste texto. 
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5 AGRICULTURA URBANA EM SÃO SOJÉ DOS CAMPOS: O CASO DO 

BAIRRO JARDIM ALTOS DE SANTANA  

 

O Bairro Jardim Altos de Santana, localizado no extremo norte da área urbana de São José 

dos Campos, possui algumas características específicas no que tange aos padrões de 

urbanização da cidade. Existente há cerca de 30 anos, o bairro possui uma infraestrutura de 

serviços privados, como os comércios de varejo e serviços públicos. Há três unidades 

escolares, sendo duas escolas municipais de ensino fundamental e uma creche conveniada à 

prefeitura, além de um centro poliesportivo equipado com piscina, quadra de tênis, quadra 

poliesportiva, campo gramado para prática de futebol, pista de corrida, palco para eventos e 

salas para prática de atividades físicas indoor6, como a ginástica e artes marciais, que juntos 

tentam garantir a prática gratuita de atividades físicas aos munícipes e moradores do bairro a 

adjacências. Somam-se a esses equipamentos públicos, uma unidade básica de saúde e uma 

pista para caminhadas que margeia o bairro em seus limites com os rios Paraíba do Sul e 

Jaguari. Próximo a essa pista de caminhada, há três quiosques localizados em pequenas praças 

equipadas com brinquedos para recreação infantil. Há ainda três equipamentos públicos de 

ginástica denominados ‘academias ao ar livre’, uma próxima à pista de caminhada 

supracitada, outra numa praça localizada na parte alta do bairro e mais uma integrada ao cento 

poliesportivo. Há ainda um PEV (Posto de Entrega Voluntária), que recebe resíduos da 

construção civil, eletroeletrônicos em desuso, podas de árvores, entre outros. Uma quadra 

poliesportiva fixada junto a orla do rio Jaguari e duas quadras de areia, ambas em área de 

várzea dos rios finalizam a gama de equipamentos públicos presentes no bairro. 

É justamente nessa área limítrofe, das várzeas dos rios, que ocorre a atividade de 

agricultura urbana no bairro. Quase todas as áreas que se encontravam livres ou em desuso 

localizadas nas áreas de várzea dos rios Jaguari e Paraíba do Sul, foram ocupadas com hortas 

e pomares desenvolvidas por moradores de diferentes áreas do bairro, mas que têm, como 

atividade comum, a prática da agricultura urbana na área de proteção permanente dos rios 

supracitados (Figura 13). É importante ressaltar que esses moradores viabilizaram com 

recursos próprios a implantação das hortas e pequenos pomares, e que, quase sempre essa 

atividade de agricultura urbana representa muito mais um momento de lazer, contato com a 

terra e produção de alimentos para subsistência, do que uma atividade para fins comerciais, 

                                            
6 Internas, cobertas. 
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apesar de haver, no local, alguns moradores agricultores que comercializam sua produção 

agrícola excedente. 
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Figura 13: Agricultura urbana no bairro Jardim Altos de Santana, São José dos Campos, SP. 

 
Fonte: O autor (2013). 
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Os diferentes espaços são demarcados por cercas improvisadas pelos agricultores. 

Cada agricultor tem um espaço delimitado para sua prática e não há registro de conflitos entre 

eles quanto ao uso dos terrenos em questão. Os principais materiais utilizados para a 

delimitação das áreas são o arame preso a mourões e as cercas feitas de bambu. Todos os 

moradores agricultores se conhecem, o que facilita a comunicação entre eles.  

Nos mapas presentes na Lei Complementar 428/10 (Lei de Zoneamento, uso e 

ocupação do solo do município de São José dos Campos), essas áreas agricultadas 

(sinalizadas com setas vermelhas) aparecem como ZEIS – Zona de Interesse Social (Figura 

14), o que demonstra que para a área estão previstas ações que privilegiam o uso pela 

sociedade e seus interesses, devendo priorizar suas preferências de apropriação e uso desse 

espaço (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013a). 

 

Figura 14: Zoneamento urbano de São José dos Campos – recorte para o bairro Jardim Altos de 
Santana e adjacências. 

 
Fonte: São José dos Campos (2013a). 
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Tratando da Lei Complementar 306/06 (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

do município de São José dos Campos), na pasta referente aos Parques Urbanos, sobreposta a 

área ocupada com as hortas e pomares cuidados pelos moradores agricultores, está prevista 

uma intervenção administrativa por meio de um projeto que prevê a urbanização do local 

integrada à criação de um parque, denominado Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul (Figura 

15). Esse parque deverá promover a retirada das hortas urbanas cuidadas pelos moradores 

agricultores, o que evidentemente poderá gerar uma situação de conflito, uma vez que haveria 

dois interesses de uso para o mesmo espaço, o que aparentemente, (analisando as imagens do 

mapa presente no Plano Diretor) torna as atividades citadas incompatíveis para a mesma área. 

 

Figura 15: Áreas de implantações futuras de Parques Urbanos em São José dos Campos – recorte para 
o bairro Jardim Altos de Santana. 

 
Fonte: São José dos Campos (2013b). 
 

Assim, analisando o recorte do mapa do Plano Diretor de São José dos Campos (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2013b), a área em questão aparece demarcada como área reservada 

para implantação do chamado Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul (delimitação na cor verde 

com o número ‘11’ para identificação). Contudo, o que se observa é que essa demarcação 

insere-se em sobreposição a área ocupada com a agricultura ‘comunitária’ (demarcada em 

vermelho) o que evidencia, de acordo com levantamentos junto a representantes da Prefeitura, 

a necessidade da retirada das hortas para implantação do Parque da Orla (Figura 16). 
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Figura 16: Jd. Altos de Santana – destaque para área com desenvolvimento de agricultura urbana e 
delimitação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2013). 

 

Desta forma, ocorre uma situação complementar: ao promover a retirada das hortas 

urbanas existentes no local, são ignoradas as práticas de agricultura urbana que reafirmam as 

características dos moradores agricultores do entorno, ocorrendo assim, a desvalorização de 

suas identidades, promovendo um cenário de perda de sua representação social. 

Essa conjuntura vai contra as afirmações de Pollak, para quem a identidade é o 

“sentido da imagem de si, para si e para os outros, a imagem que uma pessoa adquire ao longo 

da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta ao outros e a si própria, 

para acreditar na sua própria representação” (POLLAK, 1992, p.205). Acreditar em sua 

própria representação é o que imprime nesses moradores capacidade identitária. Isso fica 

evidenciado em seus relatos, havendo uma interdependência entre discurso e prática social, 

entre composição de identidade e representação socioespacial. Alguns olhares e interpretações 

do território serão apresentados no próximo item, levando em consideração a percepção dos 

moradores agricultores. Também serão abordados os pontos de vista dos representantes do 

Poder Público da administração passada, responsável pela elaboração do Plano Diretor e dos 

Parques Lineares e da administração vigente, buscando discutir academicamente as diferentes 

percepções do caso. 
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5.1 MORADORES AGRICULTORES E SUAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS (IN)VISÍVEIS 

 

Passar ao entendimento das questões pertinentes a essa pesquisa, teve como itinerário 

a análise das visões e percepções dos moradores agricultores da área de estudo. 

A transcrição dos depoimentos, apresentados a seguir, tenta retratar e evidenciar que 

tipo de relação os moradores possuem com a área agricultada, buscando salientar o que se 

pôde investigar em termos de construção de sentimentos topofílicos e de pertencimento em 

relação à área de estudo, abordando o modo como os mesmos viabilizam suas hortas, 

organizam seus espaços e se relacionam entre si. 

A visão do Poder Público sobre a área também é explicitada, afinal, via de regra, 

determina o viés de uso e ocupação das áreas públicas. No entanto, optou-se por iniciar a 

partir da análise dos depoimentos dos moradores por se acreditar que os indivíduos que se 

articulam cotidianamente com e pelo espaço possam ter contribuições mais profícuas sobre a 

dinâmica da área, bem como explicitar os (im)possíveis diálogos que ocorram entre eles e os 

representantes do governo. 

De antemão, parece oportuno evidenciar que os moradores agricultores tenham 

desenvolvido relações topofílicas na área, o que fica claro ao se analisar discursos, como o do 

Sr. João Batista (Figura 17), que reside no bairro desde a sua fundação, no início do anos 

1980. 

 

Figura 17: Agricultura urbana no bairro Jardim Altos de Santana, em São José dos Campos, SP. (a) Sr. 
João Batista mostra árvore que foi ofertada por seu filho; (b) Sr. José Batista (esq.) e Sr. João Batista 
(dir.) exibem área em preparo para receber agricultura. 

  
(a)        (b)  

Fonte: O autor (2013). 
 

Quando questionado sobre seus sentimentos sobre a área, o Sr. João Batista apresentou 

a seguinte opinião:  
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Eu sou chegado por causa disso aqui. [...] Ó lá o pé de amora que eu plantei 
(sic). Vamos entrar ali. Eu vou mostrar uma árvore pra você. O meu filho 
ganhou uma árvore lá na Embraer® e eu trouxe de lá, num dia que estava 
chovendo e pus aqui. Eu acredito que essa madeira quase não tenha aqui. Ele 
ganhou ela lá, mas desse tamanico (sic), assim ó (sic). Eu cheguei e pus aqui. 
Cheguei a trazer esterco de lá pra por aqui. No fim eu torci pra essa árvore 
sair, rapaz, porque eu ganhei mais árvores, mas essa ele trouxe da Embraer® 
(informação verbal)7. 
 

Além de sua relação com a área denotar sentimentos topofílicos, o Sr. João Batista 

ainda estabelece outras relações, ligadas aos seus laços familiares, ao dizer que ganhou muitas 

árvores para plantar, mas que tinha uma expectativa muito grande sobre uma muda, em 

especial, uma vez que quem a doou foi seu próprio filho, após ganhá-la na empresa Embraer®, 

seu local de trabalho. 

O Sr. João Batista não é o único a apresentar esse tipo de sentimento para com o local 

onde desenvolve a agricultura. O Sr. Décio dos Santos, morador do bairro há cerca de dez 

anos, explicou que planta para o próprio consumo e que toda sua horta recebe adubação 

orgânica. Aposentado, hoje com mais de sessenta anos de idade, ele afirma que entende a 

atividade agrícola como um bom passatempo, pois o possibilita ter contato com a terra.  

Afirmou ainda que gosta muito do local onde desenvolve suas hortas, pois sempre 

morou em chácaras ou sítios e, agora no meio urbano, aproveita a experiência adquirida com a 

agricultura para ter uma ocupação, além de conviver com os outros moradores que 

compartilham sua prática. 

Outro caso que se apresenta está ligado à história do Sr. Joaquim Ferreira, natural de 

Brasópolis, em Minas Gerais. Atraído pela possibilidade de melhores condições de sustento e 

empregabilidade, o Sr. Joaquim Ferreira passou a residir em São José dos Campos desde os 

seus vinte anos de idade. Ele mora no bairro Jardim Altos de Santana desde 1985. Atualmente, 

com setenta e cinco anos de idade, o Sr. Joaquim, enquanto apresentava sua área de cultivo, 

composta principalmente por mandioca e banana (Figura 18), explicou que a ocupa desde 

1987, e que gosta muito do lugar e das atividades que desenvolve nela, pois neste espaço, que 

remonta seus ambientes de vivência ligados ao meio rural, se sente à vontade, pois pode, além 

de reviver seu passado, se dedicar a uma atividade que, em seu julgamento, é prazerosa. 

 

Figura 18: Agricultura urbana no bairro Jardim Altos de Santana, zona norte do município de São José 
dos Campos, SP. (a) Sr. Joaquim Barbosa apresenta área preparada para receber plantio de mandioca; 
(b) área de cultura de banana. 

                                            
7 Depoimento fornecido pelo Sr. João Batista em 09/11/2013 no bairro Jd. Altos de Santana, São José dos 
Campos, SP. 
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(a)       (b) 

Fonte: O autor (2013). 
 

O Sr. Joaquim diz: 

Eu gosto, eu fico a vontade, distrai, né? [...] planta, vai carpi (sic), levanta 
cedo. Tem dia que eu venho pra cá as seis horas. [...] Tendo, a gente vai 
plantando. Eu mexo aqui mais pra distrair né, porque na idade que eu to né? 
(sic) (informação verbal)8.  
 

O Sr. José Batista, outro morador agricultor envolvido, fala um pouco sobre as hortas e 

os cuidados que elas recebem dos moradores agricultores. Ele afirma que: 

  

tem várias pessoas que plantam ali. Cada um cuida da hortinha deles. A 
turma respeita as árvores. [...] Quando eu vim, eu cheguei, logo já fizeram a 
cerca, mas a turma jogava lixo ali, porque a turma reclama que de primeiro 
(sic) era tudo sujo e bagunçado. Mas agora não, porque nós, além de plantar 
nós cata lixo (sic), sacolinha essas coisas, mas além de plantar a gente ajuda 
a limpar (informação verbal)9.  
 

Mesmo que de forma sucinta, entende-se que esses depoimentos evidenciam os 

sentimentos dos moradores para com a área. Nota-se, em seus relatos, que a relação dos 

agricultores com a terra tem raízes muito além do território em si, uma vez que a maioria 

deles já agricultava em outras localidades, antes mesmo de chegarem ao bairro, ou mesmo a 

São José dos Campos. São sentimento que nos remetem às discussões de Tuan, que afirma 

que “o lugar ou o meio ambiente é o veículo de acontecimentos emocionalmente fortes” 

(TUAN, 1980, p.107), evidenciando a existência de sentimentos topofílicos pela área. 

Uma contabilização preliminar demonstrou que há, pelo menos, 40 agricultores 

diferentes plantando em todo o bairro. Alguns, que plantam na área há mais tempo, afirmam 

                                            
8 Depoimento fornecido pelo Sr. Joaquim Ferreira em 26/10/2013 no bairro Jd. Altos de Santana, São José dos 
Campos, SP. 
9 Depoimento fornecido pelo Sr. João Batista em 08/11/2013 no bairro Jd. Altos de Santana, São José dos 
Campos, SP. 
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possuir um documento expedido pela Prefeitura Municipal que os autoriza a utilizar as áreas 

para o plantio, desde que não sejam utilizadas para fins de construção de moradias. O Sr. 

Joaquim Ferreira explica um pouco sobre essa documentação: 

 
Quando eles liberaram pra nós plantar (sic), foi a Prefeitura que liberou aqui, 
eu tenho papel, eu tenho tudo que tá em casa. [...] Aí falaram, não, pode 
plantar, só pra plantar e quando a gente precisar a gente tira, aí eu falei, tá 
bom, ué (sic) não é nossa a área, o terreno não é da gente (informação 
verbal)10.  
 

O Sr. Moacir Ribeiro, atualmente, com quarenta anos de idade, relata que, ainda aos 

quinze, seu pai também obteve esse documento da Prefeitura, que o permitia a utilização da 

área para fins de plantio. Disse ainda que todos os moradores que utilizavam a área na época 

receberam o tal documento, que está em seu poder, para o caso de precisar comprovar o uso 

legal da área. Sendo assim, esse documento que foi expedido há mais de vinte anos, evidencia 

que o Poder Público Municipal oficializou, de alguma forma, as atividades agrícolas que 

ocorrem no bairro, ou pelo menos que este tem conhecimento de tais práticas. Assim, 

esperava-se que a administração municipal devesse incentivar a atividade de cunho agrícola 

no bairro, pois reconhecendo sua existência e autorizando a prática, denota uma valorização 

das identidades criadas e reforçadas na área em questão. Porém, atualmente, a Prefeitura e 

seus representantes têm demonstrado interesses diferentes para a área em questão. Essa 

afirmação fica evidente se analisado o Plano Diretor do município, que data do ano de 2006, 

como apresentado anteriormente. De acordo com o documento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2013b), na seção de mapas de parques urbanos, na mesma área onde ocorre a agricultura 

urbana, está prevista uma intervenção para criação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul, 

que para ser instalado deverá promover a retirada das hortas e pomares cuidados pelos 

moradores agricultores presentes no bairro. 

 

5.2 O PODER PÚBLICO E A CRIAÇÃO DE PARQUES LINEARES EM SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

 

Aqui, buscar-se-á apresentar as visões e modais de ação de planejamento da 

representação pública vigente no município de São José dos Campos no período anteriores à 

                                            
10 Depoimento fornecido por Joaquim Ferreira em 26/10/2013 bairro Jd. Altos de Santana, São José dos Campos, 
SP. 
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primeiro de Janeiro de 2013 e predecessor dessa mesma data, a fim de promover uma 

comparação entre esses dois diferentes padrões de administração pública. 

 

5.2.1 O tratamento a essa questão antes de janeiro 2013 

 

Ao período que antecede a mudança do Poder Público em primeiro de janeiro de 2013, 

a cidade esteve sob o comando político administrativo do PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira), por quatro mandatos, ou seja a cidade foi governada a partir de 

planos de governo semelhados durante dezesseis anos, tendo o poder exercido na figura dos 

prefeitos Emanuel Gavioli Fernandes (no período de 1997-2004) e Eduardo Cury (entre os 

anos de 2005-2012). 

Quando da elaboração dos parques lineares presentes no Plano Diretor do município 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013b), o líder do executivo era o Sr. Eduardo Pedrosa Cury, 

bacharel em engenharia industrial formado pela Universidade do Vale do Paraíba, que confiou 

a pasta da secretaria do Planejamento Urbano ao Sr. Oswaldo Vieira de Paula Júnior, 

engenheiro agrônomo, responsável pela elaboração do projeto dos parques urbanos. Foi uma 

gestão que se destacou pelos planos de alargamento e criação de vias de transito rápido, 

favorecendo o transporte  automotivo individualizado e a captação de recursos do setor 

privado, principalmente ligado ao nicho do mercado imobiliário (MARIA, 2008). 

Quanto ao estudo de caso referente a essa pesquisa, alguns representantes da 

administração municipal vigente na época da confecção do Plano Diretor, foram consultados 

sobre o caso e, em sua maioria, apresentaram opiniões controversas sobre a o uso da área e as 

relações com os agricultores moradores. 

O então vereador João das Mercês Almeida, falou sobre o caso em entrevista fornecida 

em 21/12/2013, onde cita que não haverá retirada das hortas para implantação do Parque da 

Orla, alegando ainda que a população já tem conhecimento da implantação. Porém, afirmou 

também que não ocorreu audiência pública sobre o caso na época do planejamento, porque 

entende que a construção do Parque da Orla representa a vontade de todos. Em suas palavras:  

“Não, audiência pública não. Foi feito o projeto do Prefeito Eduardo Cury e a Secretaria do 

Meio Ambiente. [...] Mas é de consenso de todos, porque tudo que for bom pra natureza é 

bom pro ser humano” (informação verbal)11.   

                                            
11 Informação fornecida por João das Mercês Almeida em 21/12/2013 na Câmara dos Vereadores de São José dos 
Campos, SP. 
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Contudo, todos os moradores entrevistados afirmaram que nunca foram consultados 

sobre a implantação do parque e que jamais ocorreu sequer uma reunião para tratar do 

assunto. Em seu depoimento, fornecido em 19/10/2013, o Sr. Décio dos Santos diz que, como 

a área é publica, quem deve gerenciá-la são os moradores. Ele afirma ainda que caso a 

Prefeitura queira intervir na área ela deve enviar seus representantes e fazer uma reunião com 

os agricultores que tem hortas e pomares instalados da área em questão. 

Em entrevista fornecida em 21/12/2011 o ex-vereador Miranda Ueb (hoje Secretário 

do Trabalho, no município) falou sobre a possível retirada das hortas para implantação do 

Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul. Ele citou que:  

[...] as plantação já existentes vai ficar (sic), desde que elas sejam 
compatíveis com o que o parque está se propondo, né? (sic) Porque, as 
vezes tem plantas que não precisam, elas não fazem muito bem pra 
natureza [...] Tem umas plantas que fazem mal pro beija-flor, sabe? 
gente (informação verbal)12. 
 

Miranda falou ainda sobre a necessidade de se discutir com a população do bairro toda 

e qualquer alteração que venha a ocorrer, dizendo que acha importante que haja esse diálogo 

com os munícipes, mas admite que ainda não havia ocorrido nenhuma audiência pública, ou 

mesmo reunião com os moradores para tratar do assunto.  

As falas dos vereadores são no mínimo, contraditórias, pois apontam sempre para a 

necessidade de dialogar com a população, entretanto, nenhuma ação demonstra essa 

ocorrência. Em suas falas, a Secretaria do Meio Ambiente é citada como órgão provedor 

dessas discussões e alertas aos moradores, porém o Sr. André Miragaia, então Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, apresentou um discurso com teor semelhante ao dos vereadores 

quando o assunto tratado foi a retirada das hortas ou os diálogos com a população. Em 

entrevista fornecida em 22/12/2013, ele evidenciou que a prática da agricultura deve ocorrer 

num local que ele denomina como “apropriado”, não devendo ocorrer onde, de fato ocorre.  

Em suas palavras ele assumiu que 

[...] as únicas árvores que a gente retira aqui em São José são árvores 
exóticas. [...] As hortaliças não, hortaliças é uma outra situação. 
Hortaliça você normalmente tem hortas, você tem locais apropriados 
onde a gente planta (informação verbal)13. 
 

                                            
12 Informação fornecida por Miranda Ueb em 21/12/2011 na Secretaria Municipal do Trabalho São José dos Campos, 
SP. 
13 Informação fornecida por André Miragaia em 22/12/2013 na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São 
José dos Campos, SP. 
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Sobre as audiências públicas o secretário demonstrou uma visão um tanto quanto 

equivocada sobre os impactos socioambientais que a implantação do Parque da Orla pode 

trazer para o meio ambiente e para a população local envolvida: 

 
Na verdade, assim, audiências públicas normalmente a gente solicita quando 
você tem algum impacto ambiental negativo previsto pra algum tipo de 
empreendimento, nesse caso o impacto ambiental é totalmente positivo, 
então não teve necessidade de se fazer audiência pública, o que a gente 
necessitava sim, era de envolver o público. (informação verbal)14. 
  

Analisando o material coletado, não foi possível verificar nenhuma ação pública de 

promoção de diálogo com participação popular para tratar das decisões que seriam tomadas 

em relação ao uso da área, pelo contrário, promessas verbais de manutenção das áreas 

agricultadas pareceram comuns nos discursos dos representantes públicos da época, porém 

quando analisada a documentação, os moradores agricultores, suas práticas e áreas utilizadas 

parecem invisíveis aos olhos dos governantes. 

É verdade que o Poder Público tenha passado de mãos enquanto essa pesquisa se 

desenvolveu, vide o resultado das eleições municipais de 2012. Esse fator tornou necessário 

um levantamento das perspectivas do ‘novo’ Poder Público para com a área e as práticas 

existentes, disposto no capítulo apresentado a seguir. 

 

5.3 NOVOS REPRESENTANTES, NOVOS OLHARES? 

 

Em Janeiro de 2013, após 16 anos de poder exercido, ocorreram mudanças político-

partidárias na administração municipal em São José dos Campos. Assumiu o mais alto cargo 

executivo municipal o Sr. Carlos José de Almeida, licenciado em Geografia e História pela 

Universidade do Vale do Paraíba. Este, por sua vez propôs um modelo de governo que tem 

como valores principais a participação popular nos processos decisórios da administração 

pública. As ações de maior destaque dessa gestão são: a criação do POP (Planejamento 

Orçamentário Participativo), que pretende, a partir da participação direta da população, 

envolver os moradores nos debates sobre o planejamento e o futuro da cidade e também no 

controle e na definição da aplicação dos recursos públicos; e a implantação de corredores 

exclusivos para ônibus, parte de ruas e avenida usados apenas pelos ônibus e/ou transportes 

alternativos registrados no município, a fim de privilegiar o transporte de massas em 

detrimento do transporte individual (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013b). 
                                            
14 Informação fornecida por André Miragaia em 22/12/2013 na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São 
José dos Campos, SP. 
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Quando da aplicação da nova pesquisa, os representantes da Secretaria de Meio 

Ambiente foram procurados para dar seu ponto de vista sobre o caso, uma vez que se entende 

que o assunto, para além de uma causa estritamente urbana, deva ser entendido a partir do 

prisma ambiental, uma vez que as atividades, sejam elas de agricultura ou de parque linear, 

acabam por impactar o ambiente. No entanto, a referida secretaria e seus representantes 

recusaram-se a se manifestar, pois alegaram entender que o assunto relacionado aos parques 

urbanos deveria ser arrolado junto a Secretaria de Planejamento Urbano, assim, foram 

entrevistados o Sr. Emmanuel Antônio dos Santos, Secretário de Planejamento Urbano e os 

vereadores Roniel Soeiro de Freitas e Rogério Cyborg da Matta Castro. 

Em entrevista realizada em 21/01/2014, o Secretário de Planejamento Urbano 

Emmanuel Antonio dos Santos, um dos arquitetos e urbanistas mais reconhecidos do Vale do 

Paraíba, falou sobre a necessidade de se tratar questões específicas dos bairros diretamente 

com os moradores. Ele afirma que: 

 

[...] no atual governo, a nossa administração entende que é necessário de 
fato, procurar um diálogo com a população, um diálogo no sentido de buscar 
a participação popular, esse termo antigo, já meio esvaziado, mas é a 
participação mesmo (informação verbal)15. 
 

Perguntado sobre as ações que foram desenvolvidas a tratar desse fim da participação 

e diálogo o Secretário disse:  

 
Nós já temos feito, nesse primeiro ano de gestão, uma série de reuniões com 
a sociedade civil, tanto aquela mais organizada, então nos setores mais 
organizadinhos (sic), como associações de classe, com as SAB (Sociedade 
de Amigos de Bairro), com os bairros em geral. Um bom exemplo desse 
diálogo com a população foi o POP (Planejamento Orçamentário 
Participativo), com 19 reuniões, pra tirar as prioridades da população pra 
composição do orçamento, as reuniões dos diversos conselhos e uma série de 
eventos que a gente (sic) vem fazendo com a população. A gente (sic) acha 
que é importante dialogar com a população pra entender como a população 
se apropria da cidade do espaço e das questões que lhe são pertinentes 
(informação verbal)16. 
 

De certa forma, parece que as reuniões do Planejamento Orçamentário Participativo 

tenham mesmo proporcionado à participação dos moradores em reuniões com os 

representantes do Poder Público, o que se entende que seja uma vantagem em relação à 

administração anterior que não promovia essa prática, contudo, ao falar da transparência no 

                                            
15 Informação fornecida por Emanuel Antonio dos Santos em 21/01/2014 na Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano de São José dos Campos, SP. 
16 Idem. 
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trato das questões públicas com a população, o secretário afirmou que todas as demandas 

serão ouvidas, porém nem todas atendidas. Em suas palavras: 

 
Não há agenda oculta, nada disso, a gente (sic) busca dialogar abertamente 
com a população. A gente (sic) tem colocado que compreende que existam 
demandas, mas que nem sempre elas serão atendidas, porque não tem 
recurso, porque não faz parte da estratégia atual, ou porque pode não estar na 
prioridade atual e entrar em um outro nível de prioridade, ou porque precisa 
ser pactuada. Nem toda a demanda é aquilo que a gente entende como a mais 
adequada, mas a gente tem todo o desejo de ouvir as demandas, o fato de 
atendê-las já é uma outra discussão (informação verbal)17. 
 

Sobre os parques urbanos, o Secretário disse ter conhecimento do projeto presente no 

Plano Diretor, mas afirmou que eles precisam de revisão. Ele entende que os parques: 

 
[...] foram elencados de maneira tal em que eles procuravam proteger os 
córregos que cortam o município em direção ao Paraíba, como proteção aos 
fundos de vale, proteção das áreas de inundação, áreas propícias a 
implantação de parques neste conceito de parque linear, porque cortam um 
percurso grande dentro da área urbana, então poderia talvez atender  a um 
contingente grande da população. O objetivo principal desses parques, 
segundo eu pude perceber no Plano Diretor, seria o incremento de áreas 
verdes; de área pública; promover a maior quantidade possível de área de 
espaços livres pra população; proteção dos córregos; proteção das áreas de 
inundação; proteção da vegetação da mata ciliar, ainda presente em alguns 
trechos dessas áreas; e fundamentalmente aumentar o índice de área verde na 
cidade. Acho que são discutíveis, mas é o que a administração passada fez e 
a gente (sic) precisa dar uma revisada (sic) nesses parques e talvez priorizá-
los de outra forma (informação verbal)18. 
 

Nesse trecho, percebe-se que a atual administração diverge um pouco da anterior no 

que tange aos objetivos dos parques urbanos, o que pode demonstrar uma preocupação em 

entender as demandas dos bairros a fim de ouvir a população direta e indiretamente envolvida 

nas questões. Nesse sentido, foi solicitado ao secretário que falasse sobre o Parque da Orla do 

Rio Paraíba do Sul, especificamente, uma vez que os moradores do entorno desenvolvem 

atividades agrícolas no local delimitado para a confecção do Parque. O secretário afirmou 

estar ciente da presença dos moradores e diz que é necessário conhecer esses moradores para 

depois tratar de realocação, retirada ou manutenção dos mesmos.  Emmanuel diz que: 

 
[...] a prefeitura sempre soube da ação dos moradores na área em questão, 
assim como por exemplo a gente (sic) sabe, não só da orla do Paraíba do Sul 
como o Parque do Banhado. A gente (sic) sabe que tem ocupação dessas 
áreas, um pouco porque algumas áreas são concessão e outras áreas porque 

                                            
17 Informação fornecida por Emanuel Antonio dos Santos em 21/01/2014 na Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano de São José dos Campos, SP. 
18 Idem. 
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elas foram mesmo sendo ocupadas ao longo dos anos e muitas destas áreas 
foram ocupadas por pessoas que não tem outra atividade ou porque sempre 
desenvolveram essa atividade de horta, agricultura, seja familiar, seja em 
outra escala. A gente (sic) sabe disso. Então na hora da elaboração do projeto 
do parque é que a gente (sic) avalia, ou virá a avaliar, o que é que a gente 
(sic) faz com essas situações, se elas serão ou não incorporadas ao projeto, se 
elas deverão ou não ser realocadas. Muitas dessas situações, num olhar 
muito inicial, preliminar, qualquer sujeito seria levado a pensar: “ah, tem um 
agricultor aí, porque que esse povo não pode permanecer aí?”. Tem algumas 
dessas situações em que a gente encontra condições de insalubridade, 
inadequação, o solo contaminado, inadequado, pouco estável, sujeito a 
inundação. Então a gente (sic) tem que ter muito cuidado para o Poder 
Público não reforçar uma situação de risco para alguém que já está em risco, 
que aí nós seremos responsabilizados por isso (informação verbal)19. 
 

A fim de diagnosticar o caso o secretário propõe um cadastramento dos moradores 

quando afirma que 

[...] o mínimo que se precisa fazer é um cadastro, no setor de 
desenvolvimento social, mais o setor de habitação, mais o setor de 
planejamento. Faz o cadastro, elenca essa família. Nossa Secretaria de Meio 
Ambiente faz uma análise das condições de salubridade e adequação e daí 
chega-se a um diagnóstico e faz-se um diálogo com a população (informação 
verbal)20. 
 

Aqui, parece haver algum interesse em, de fato, promover algum tipo de ação mais 

efetiva para observação e diagnóstico das atividades, mas quando indagado sobre a 

possibilidade da Prefeitura incentivar as práticas já existentes no local, uma vez que estas 

auxiliam no fomento e cristalização da identidade dos sujeitos, o secretário buscou outra 

alternativa. Em suas palavras: 

 
Claro que a Secretaria entende que essa questão da identidade com o lugar, a 
sensação do pertencimento é importante. Você cria um laço afetivo no local 
em que você mora. Morar não é só uma condição física, é um conjunto de 
práticas sociais, é a construção de uma cultura local, como você faz o seu dia 
a dia, com quem você se relaciona, conhecer a sua rua, o cotidiano e isso vai 
formando laços. Claro que a gente (sic) entende que isso é muito importante 
e que isso muda ao longo da vida das pessoas e ao longo da existência da 
cidade, mas é importante essa questão de pertencimento. Eu diria que a gente 
(sic) pretende primeiro, buscar compreender esses processo, porque uma 
coisa é ficar falando que isso é importante, outra coisa é compreender como 
é que isso se dá na cidade em suas várias partes e em suas especificidades, 
então a gente (sic) vai procurar compreender sempre esse processo pra 
identificar como é que essas coisas se explicitam, se são visíveis ou não e ver 
em que medidas essas relações podem ser não quebradas, não rompidas, ou 
se tiver que rompê-las saber como lidar com elas e ver se é possível 
incentivar, mais no sentido de permitir que haja continuidade desse processo 

                                            
19 Informação fornecida por Emanuel Antonio dos Santos em 21/01/2014 na Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano de São José dos Campos, SP. 
20 Idem 
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de identificação com o lugar. Incentivar, pra mim, não é no sentido de 
permanecer do mesmo jeito, mas é que a pessoa tenha sempre essa 
possibilidade de criar laços com o lugar onde ela esteja, quer ela esteja se 
transformando, ou não, e isso é difícil (informação verbal)21. 
 

Por fim, Emmanuel afirmou que seria muito difícil fazer a implantação do Parque da 

Orla do Rio Paraíba do Sul, mas que entende que, caso essa ação seja priorizada, ela deve 

ocorrer de maneira diferente de como tem, em seu entendimento, ocorrido historicamente: 

 
Especificamente sobre o Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul a gente (sic) 
não tem projeto avançado, inclusive a gente (sic) está avaliando a viabilidade 
de implanta-lo nessa gestão, o que acho bastante difícil, porque tem uma 
questão de recurso envolvida, tem uma questão de prioridade, você sabe que 
fazer gestão pública é estabelecer prioridades, inclusive na aplicação de 
recursos, então pode ser que, por mais que um parque seja bacana, desejável, 
legal, qualidade de vida, a gente (sic) tem tantas outras demandas mais 
prementes, que é um pouco complicado, então a gente (sic) precisa trabalhar 
melhor essa questão. Claro que, na medida em que essa administração 
entender que vai trabalhar o Parque da Orla, a gente (sic), de fato vai fazer 
de uma forma diferente, a gente (sic) vai retomar o cadastro pra decidir junto 
com a população qual a melhor situação, a mais adequada, tanto em relação 
à segurança, seja jurídica, seja de salubridade dessa população, quanto do 
ponto de vista do parque a vir a ser implantado, então o diálogo e 
participação sempre vão ocorrer (informação verbal)22. 
 

Assim, novamente parece explicito que os moradores agricultores do bairro Jardim 

Altos de Santana, permanecem, senão invisíveis, incomunicáveis como o poder executivo, 

uma vez que o secretário afirma conhecer o caso, mas que, por não acreditar na viabilização 

do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul, presente no Plano Diretor, acredita ser 

momentaneamente dispensável qualquer tipo de diálogo com a população que trate do 

referido assunto. Resta indagar se a aproximação com os moradores agricultores merece pauta 

somente quando da efetiva implantação do parque, ou se esses moradores deveriam ser 

minimante consultados, uma vez que atuam no espaço, segundo o depoimento do secretário, 

com absoluto conhecimento da Prefeitura Municipal. 

No dia 24/01/2014, buscando aferir o posicionamento do Poder Legislativo do 

município de São José dos Campos, o vereador Roniel Soeiro de Freitas foi consultado sobre 

o caso dos moradores agricultores. O colóquio foi iniciado buscando entender, na visão do 

vereador, que lugar de importância o diálogo e a aproximação dos vereadores têm com a 

população, de uma maneira geral. Roniel afirmou que houve, e ainda há dificuldades de 

                                            
21Informação fornecida por Emanuel Antonio dos Santos em 21/01/2014 na Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano de São José dos Campos, SP. 
22Idem. 
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comunicação do Poder Público com a população, mas que isso não ocorreu de forma 

planejada. Em suas palavras: 

 
O Executivo consegue delinear o que ele pretende pra cidade, que na maior 
parte das vezes é muito nobre e muito bom, só que muitas vezes, até por 
conta dessa dificuldade de chegar, ele desenvolve uma coisa muito boa pra 
região central, por entorno, mas pra periferia nem tanto. A gente percebeu 
isso, essa cidade fez isso durante um tempo. [...] Não houve má intenção pra 
isso, houve, no curso que vinha acontecendo, meio que naturalmente. A 
tendência natural, do ser humano, não de qualquer administração, é do ser 
humano, você geralmente vai trabalhar naquilo que você vê. Se você não vê, 
você não conhece, se você não conhece, você não vai procurar solução pra 
algo que você não conhece. Aquilo não é um problema pra você e a medida 
que você começa a ir pra periferia, você percebe. É uma definição chata 
(sic), triste, mas é verdadeira. Você tem duas cidades (informação verbal)23. 
 

Chama atenção a clareza com que o vereador entende que os planejamentos 

desenvolvidos para a região central sejam mais profícuos do que os pensados para as zonas 

periféricas da cidade. Sobretudo, destaca-se ainda a questão da visibilidade, tratada 

anteriormente, quando o vereador afirma que só se procura solução para problemas 

conhecidos e que isso só ocorre com a pesquisa in loco, ou seja, há, na visão de Roniel, a 

necessidade de se aproximar das áreas periféricas a fim de diagnosticar eventuais problemas, 

demandas e conflitos gerados pela vivência cotidiana. Assim, evidencia-se que a prática da 

não aproximação confirma a invisibilidade da ação dos moradores agricultores em questão, 

uma vez que os mesmos alegam não ter havido, ainda, nenhum contato dos representantes do 

Poder Público para tratar do caso. 

Também foi necessitado ao vereador a sua opinião sobre a implantação dos parques 

urbanos na cidade. Roniel manifestou-se dizendo: 

 
Não conheço o caso dos parques de cátedra, pra poder falar algo assim, fazer 
um julgamento, pra dizer o que é bom e o que não é, mas acho interessante, 
muito bacana, desde que seja nas periferias, desde que seja de uma forma 
onde o acesso seja irrestrito, quer dizer, todo mundo possa fazer uso 
(informação verbal)24. 
 

Sobre o caso específico dos parques previstos para o bairro Jardim Altos de Santana, 

Parque Boa Vista e Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul Roniel disse não haver chegado a 

Câmara dos Vereadores nenhum tipo de discussão. Ele afirma que: 

 

                                            
23Informação fornecida por  Roniel Soeiro de Freitas em 21/01/2014 na Câmara Municipal de São José dos 
Campos, SP. 
24Idem. 
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[...] ainda não chegou na Câmara essa discussão de como vai se fazer o 
parque. Os dois parques me parecem muito próximos. É uma crítica que, no 
momento em que se for discutir, eu vou querer fazer, porque, pra que vou 
fazer? Não só pra não mexer numa área como essa que é toda diferenciada e 
especializada, como pra reduzir um custo enorme aqui, já que tem outro que 
é muito próximo (informação verbal)25.  
  

Citou ainda que há discussões que sequer passam pelo Legislativo e frisa que é 

importante ter o apoio da população envolvida pra que, caso seja instalado, o parque não caia 

em desuso. Em suas palavras: 

 
Se couber a nós discutirmos, porque tem coisa que é só do Executivo e só ele 
que decide, ele cria, monta, mas eu acho que tem que passar por uma 
provação nossa, daí a gente vai estar tentando (sic) citar pra ver se é tão 
importante essa área do Parque da Orla, ao invés de manter um, um pouco 
melhor, mais bem estruturado no Boa Vista. E tem um outro detalhe: o 
pessoal daqui quer os dois parques? Antes de mais nada, você tem que ter o 
apoio dessa população. Você até faz, mas daí ninguém usa (informação 
verbal)26. 
 

Perguntado sobre os laços afetivos que se cria com o lugar, o vereador afirmou ser 

bairrista, e que entende que o lugar onde se mora seja o mais importante, e aproveitou para 

novamente frisar que o diálogo com a população local, deve ocorrer, senão corre-se o risco de 

se perder o real sentido da implantação de um parque periférico, que é a sua utilização pelo 

morador do entorno. Roniel enfatizou: 

 
Eu sou bairrista! O teu microcosmos, o teu ambiente, tem que ser bom. [...] 
O local onde você mora, tem que envolver, além de ser prático, além de ter 
todos os aparelhos que você precisa: farmácia, hospital, escola, ele tem que 
ser um lugar agradável. Acho que, esse projeto dos parques é fantástico, 
desde que as pessoas que moram ali, participem da construção, porque 
também não adianta ter uma ideia maravilhosa, criar uma estrutura 
sensacional, mas ninguém usar, porque aquele que deveria estar usando, nem 
sequer foi perguntado se ele queria aquilo ali. Vamos defender a ideia junto 
daqueles que vão utilizar aquele equipamento. Cabe, vale a pena uma 
discussão com o pessoal que mora ali. Essas discussões são importantes 
(informação verbal)27. 
 

A primeira vista, parece que o vereador realmente entende que a discussão com a 

população é necessária, sobretudo nos bairros periféricos, a fim de que os planos atendam aos 

munícipes envolvidos mais diretamente nos casos, no entanto mostrou-se desconectado dos 

                                            
25Informação fornecida por  Roniel Soeiro de Freitas em 21/01/2014 na Câmara Municipal de São José dos 
Campos, SP. 
26Idem. 
27Idem. 
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projetos elencados pelo Poder Executivo, não cumprindo com uma de suas principais funções 

que é o de fiscalização desse Poder. 

Ainda no dia 24/01/2014 o vereador Rogério Cyborg da Matta Castro foi consultado 

sobre o caso e inicialmente indagado sobre a necessidade de se tratar com a população de 

forma mais próxima afirmou que: 

 
[...] o vereador é o homem público que está mais próximo da população. As 
pessoas procuram o vereador porque elas têm uma certa distância do Poder 
Executivo. Tem horas que a população nos procura pra resolver questões do 
Executivo. Esse papel é importante, de você explicar para as pessoas, o que 
você pode fazer, porque você estando próximo da população você sabe 
realmente o que essa população necessita (informação verbal)28. 
 

Assim como no caso do vereador Roniel, Cyborg percebe no Executivo um 

distanciamento prejudicial à relação entre população e Poder Público e entende que a 

proximidade com o munícipe auxilia na promoção de uma cidade que atue para as 

necessidades da população. 

Cyborg afirmou ainda não conhecer todos os parques presentes no Plano Diretor, mas 

que entende que estes tenham como principal função o equilíbrio ambiental e a melhoria da 

qualidade de vida da população. Ele afirmou que: 

 
São José dos Campos é uma cidade que não tem muito lazer, mas o Parque 
não é só pra ter lazer. O parque é pra você fazer estudos, criação de animais, 
o contato das pessoas com os animais. [...] já que nós temos uma fauna rica, 
aqui em São José dos Campos, no meu ponto de vista, isso é um sonho, mas 
fazer o plantio de hortas no parque para as crianças terem esse contato. Eu 
exploraria o parque pra aproximar mais a população (informação verbal)29. 
 

Quanto à implantação do Parque da Orla do rio Paraíba do Sul e o caso dos moradores 

agricultores, o vereador apontou que desconhece qualquer diálogo que tenha sido feito, mas 

que se disponibiliza a tratar o caso com os moradores, uma vez que entende nessas práticas a 

possibilidade de recuperação das margens do rio Paraíba do Sul e uma oportunidade para 

geração de renda. Em suas palavras: 

 
Bem, eu desconheço se foi feito algum diálogo nessa gestão. Da minha parte, 
o que se pode esperar, é que a gente (sic) intervenha numa reunião, agende 
uma reunião. Essa gestão, ela vem conversando muito com as pessoas, ela 
está num diálogo melhor, mas nós temos que tomar alguns cuidados: 
Ministério Público, porque o que ocorre, muitas pessoas hoje fazem 

                                            
28Informação fornecida por  Rogério Cyborg da Matta Castro em 24/01/2014 na Câmara Municipal de São José 
dos Campos, SP. 
29Idem. 
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construções na margem do rio Paraíba e isso não é permitido. Em locais que 
tem risco às suas próprias vidas e isso nós temos que nos preocupar, com as 
pessoas. Então, nós temos que ir lá, ver se o local não tem construção de 
moradias, se é usado pra recuperação, se estão fazendo horta, se estão 
fazendo alguma coisa, eu acho que isso é benéfico. Isso mostra que estão 
fazendo um trabalho de sustentabilidade, estão recuperando a margem e eles 
estão tirando a própria verdura da li, sai os pequenos produtores, que nós 
temos que dar um incentivo: é o trabalho, é geração de renda, é o emprego, é 
um estudo e de uma maneira correta (informação verbal)30. 
 

Perguntado sobre a importância dos laços afetivos criados nos bairros, o vereador disse: 

 
É fantástico! Eu acho que esse contato tem que existir. Quando as pessoas 
estão mais nos seus bairros elas se educam melhor, elas cuidam daquilo, elas 
tornam o bairro como sendo seu (informação verbal)31. 
 

O vereador mostrou-se bastante solícito em atender aos questionamentos sobre o caso 

dos agricultores urbanos do município, o que abriu margem para questioná-lo sobre algum 

projeto, ou mesmo ajuda que viesse do governo para incentivar essa prática. Cyborg disse, já 

estar articulando esse tipo de trabalho. Ele afirmou que: 

 
[...] em São José dos Campos, nas feiras, existe já um apoio para que os 
pequenos feirantes e agricultores próprios, possam trabalhar junto na feira. 
Nós tivemos uma reunião já com a Maria, que é presidente da Associação 
dos Feirantes. Eu já conversei com o próprio secretário que é o José Luis, 
para a gente (sic) levar esses pequenos agricultores, fazer uma feira ou 
destinar alguns espaços em São José dos Campos para isso. São sonhos que 
podem virar realidade desde que nós tenhamos o apoio da população, o 
apoio dos pequenos produtores e agricultores, pra que eles mostrem também 
que eles querem ser sustentáveis, pois eles estão usando um espaço que é 
público, mas estão cuidando daquele espaço (informação verbal)32. 
 

Confidenciou ainda que tem utilizado sua possibilidade de atuação através do Poder 

Legislativo e que irá propor um projeto de Lei que autorize a realização de feiras noturnas na 

cidade que recebam somente agricultores urbanos e pequenos produtores rurais, para que os 

mesmos possam comercializar seus produtos legalmente, o que, em seu modo de ver, traria 

receita para o município, e geraria empregos formais, melhorando a vida dos envolvidos. 

Nesse último caso, parece que há uma porta de saída (ou de entrada) para a agricultura 

urbana no município. Moradores e vereadores são consonantes dizer que o Poder Executivo 

tem se mostrado, em ambas as gestões pesquisadas, bastante distanciado da população dos 

bairros, sobretudo os periféricos, o que torna necessário (e até mesmo interessante) que tenha 

                                            
30Informação fornecida por  Rogério Cyborg da Matta Castro em 24/01/2014 na Câmara Municipal de São José 
dos Campos, SP. 
31Idem. 
32Idem.  
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de partir do Legislativo a possibilidade de valorização do trabalho desenvolvido pelos 

agricultores. Com a criação das feiras noturnas, abrir-se-ia um importante espaço para a 

agricultura urbana, que passaria, a partir de sua inclusão nos eventos regulares da cidade, a ser 

finalmente visualizada pelos governantes. Contudo, até o momento, o que se tem de concreto 

é que os moradores agricultores continuam sem ser ouvidos, enquanto o Executivo não se faz 

presente e o Legislativo, ou pelo menos uma pequena parte dele, tenta se fazer presente, 

mesmo que no plano ideário. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Entende-se que seja introdutório salientar que, assim como a pesquisa, os resultados 

devem ser analisados de maneira individual, porém de forma integrada. Individual no sentido 

de tratar sobre os moradores agricultores, o Poder Público e seus representantes da gestão 

passada e da gestão atua. Integrado na maneira em que, direta ou indiretamente as partes 

analisadas não devem ser segregadas, uma vez que representam pontos importantes no 

entendimento do ‘todo’ da dinâmica social e política da área em estudo. 

Em se tratando dos moradores agricultores, ficou evidente que a antes mesmo de haver 

a criação da agricultura urbana no bairro Jardim Altos de Santana, os próprios moradores a 

tinham criado neles. A necessidade e o prazer no trabalho junto a terra e a prática agrícola já 

estavam, antes mesmo de sua chegada ao bairro, introjetadas em seu fazer cotidiano, seus 

hábitos, seus comportamentos. O prazer relatado pelos produtores urbanos do bairro 

demonstra que há uma sedimentação dos sentimentos topofílicos criados, às vezes no lugar de 

atuação, e às vezes até antes de seu acesso ao bairro, demonstrando que a memória apresenta-

se como fator preponderante na afirmação da identidade e na criação e manutenção dos laços 

afetivos do indivíduo com o lugar. 

Uma vez estabelecida, quase que organicamente, a agricultura urbana no bairro Jardim 

Altos de Santana utiliza métodos considerados sustentáveis para manutenção, já que ocorre 

em áreas de várzea dos rios Paraíba do Sul e Jaguari, que por receberem naturalmente grandes 

quantidades de nutrientes, liberam o solo de acolher insumos agrícolas ou quaisquer tipos de 

adubação que não seja feita por meio do processo de compostagem33. A água utilizada para 

irrigação das pequenas hortas e pomares também é retirada das áreas de nascente que afloram 

na várzea, ou mesmo do curso rio Paraíba do Sul, através de bombeamentos. Os espaços 

destinados às hortas e pomares são delimitados por cercamentos de arame e bambu e cada 

morador agricultor tem destinado a si um espaço para plantio, respeitado pelos outros 

moradores e pelos moradores do entorno, mesmo os que não trabalham a terra, já que há 

evidente apreço pela atividade desenvolvida e valorização social dos próprios moradores 

agricultores, que se ajudam entre si ‘vigiando’ os espaços agricultados. 

Há explicitamente a criação, mesmo que de forma não intencional, de uma rede de 

produção de alimentos, aceita pelos moradores do bairro e que conflitam com a criação do 

                                            
33 Conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos heterótrofos 
aeróbios, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes 
minerais; com atributos físicos, químicos e biológicos superiores (sob o aspecto agronômico) àqueles encontrados nas 
matérias-primas (HOUAISS, 2009, p.187). 
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Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul. Assim, resta indagar se o relato dos agricultores e o 

acompanhamento de suas práticas não tornam legítima a necessidade de acompanhamento e 

diálogo com o Poder Público, que até o momento mostrou-se indiferente a essas atividades de 

cunho socioambientais. 

Os possíveis impactos da implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul 

parecem não fazer parte do entendimento dos governantes, em ambos os períodos de gestão 

pesquisados. Tanto no viés ambiental, que trata especificamente dos impactos que a 

implantação de um parque urbano pode trazer a uma área de várzea, quanto do ponto de vista 

social, ignorando as práticas de agricultura urbana presentes na área pesquisada, bem como os 

modos de vida e, porque não dizer, a própria população que reside na área. Assim, evidencia-

se que o Poder Público apresenta uma visão turva frente ao caso. Indaga-se aqui, se essa 

turbidez de análise política, explicitada por meio das pesquisas realizadas, deve-se ao fato do 

quase completo e inconsciente ignoro das causas ligadas às populações ditas invisíveis, ou se 

de fato, os moradores são ignorados conscientemente, numa prática que pode representar uma 

estratégia dos representantes do governo municipal em postergar as discussões pertinentes ao 

caso, ou mesmo se representam ainda um esforço de tentar suprimir e tornar invisíveis tais 

modos de vida, que por alguma crença, pareçam desinteressantes a uma cidade que parece 

aspirar por uma modernidade idearia que contradiz a realidade cotidiana. 

Comparando as visões das gestões públicas pesquisadas, ficou evidente que num 

primeiro momento, o impacto ambiental de um processo urbanizador é deixado de lado, e que, 

num segundo momento, os impactos sociais é que são minorizados. Isso fica claro ao se 

analisar comparativamente o discurso (ou não) da Secretaria do Meio Ambiente e de seus 

representantes, em ambos os períodos de gestão pública. 

Na gestão passada, os representantes da Secretaria de Meio Ambiente alegaram que o 

Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul não traria impacto em sua implantação, pois retiraria 

apenas as espécies exóticas, o que, no entendimento da mesma, seria o necessário para isentar 

suas responsabilidades de impactos ambientais do processo urbanizador. Vale lembrar que os 

moradores agricultores, presentes na área de várzea manejam as hortas por meio da cultura de 

sementes crioulas, (não modificadas geneticamente) e que, utilizam insumos orgânicos, além 

de aproveitar a água presente no próprio local de suas plantações, seja ela proveniente de 

nascentes ou do próprio rio Paraíba do Sul, o que configura as práticas agrícolas como 

sustentáveis, restando assim questionar se essas práticas relatadas causam, realmente, mais 

impacto a uma área de várzea do que o processo de urbanização previsto no Plano Diretor. 
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Na gestão atual, sequer houve a oportunidade de consultar os representantes da 

Secretaria do Meio Ambiente de São José dos Campos, pois os mesmos, por meio de 

assessores, recomendaram que todo assunto referente à implantação de parques urbanos, 

mesmo que em áreas de várzea, deveria ser tratado diretamente com a Secretaria do 

Planejamento Urbano do município, entendida como responsável pelo caso. Como não 

consultar a Secretaria de Meio Ambiente para tratar do assunto? Essa isenção poderia ser 

considerada como um repasse de responsabilidade, ou mesmo de uma forma indireta, uma 

tentativa de isenção de um encargo referente, sim a Secretaria supracitada? Parece notório que 

a implantação de todo e qualquer parque urbano em APP (Área de Proteção Permanente) 

atinge a seara socioambiental, competindo, portanto à Secretaria do Meio Ambiente da cidade 

de São José dos Campos apresentar argumentos que comprovem a viabilidade do parque ou 

somente a Secretaria de Planejamento Urbano é que merece esclarecer tais questões de foro 

tão particular às premissas socioambientais? 

Sobre a necessidade de diálogo com a população, o discurso de ambas as facetas 

administrativas é uníssono: consideram importante que haja aproximação entre o Poder 

Público e os munícipes, no entanto, em ambos os casos, assumem que não o fizeram até o 

momento, alegando as mais diversas justificas. Cabe aqui o questionamento sobre o modelo 

de aproximação desejado pelos governantes de ambos os períodos referentes a pesquisa: seria 

essa aproximação dialética, ou somente mais uma ação unilateral, atuante em discurso 

monólogo, onde os munícipes tem definido o papel da escuta, imprimindo-lhes certa liberdade 

dirigida de acompanhar um possível contato ainda inexistente? 

No plano das ações, tanto o Executivo, quanto o Legislativo consultados, em ambos os 

períodos pesquisados, afirmam não ter nada de concreto em ocorrência que se relacione ao 

caso, com exceção de um evento, ligado ao Poder Legislativo, que parece primar pela 

possibilidade de tornar visíveis as práticas dos moradores agricultores a partir da possibilidade 

de inserção dos mesmos em um local apropriado à comercialização de seus produtos, uma 

feira noturna voltada a atender e incentivar o trabalho realizado pelos moradores. Contudo, 

diante de tantas confirmações, faz-se necessário, no mínimo, desconfiar se esse discurso não é 

vazio e serve apenas para tentar diminuir os anseios dessa população, há muito ignorada. 

Assim, fica claro que o Poder Público, em seus diferentes modais filosóficos e 

administrativos, parece parte fragmentada do mesmo objeto. Atuam no que se poderia chamar 
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de módus operandi34, já que, mesmo com programas de governo distintos, tratam o caso de 

forma idêntica, negando aos moradores agricultores qualquer tipo de aproximação ou diálogo.  

Analisado o material coletado, para além das ações desenvolvidas no ano de 2013 pelo 

Planejamento Orçamentário Participativo, não foi possível verificar, em ambas as gestões 

administrativas pesquisadas, nenhuma ação pública de promoção de diálogo com participação 

popular para tratar das decisões que serão tomadas em relação ao uso da área. Ao contrário, 

promessas verbais de manutenção das áreas agricultadas são comuns nos discursos dos 

representantes públicos. Algumas questões finalizam (ou iniciam) essa discussão:  

 Entre os dois modais de administração pública o discurso difere, mas e as práticas 

permanecerão, como em tempo, as mesmas? 

 Qual a vantagem que se obtém em retirar das áreas de várzea agricultores com práticas 

de produção orgânica sustentável?  

 O trabalho junto a terra é uma realidade que se apresenta em vários lugares da cidade. 

Esses modos de vida não podem ser sustentáveis, do ponto de vista ambiental? 

 Permanecerão esses moradores agricultores e suas práticas invisíveis aos olhos do 

Poder Público? 

 Seriam esses moradores agricultores e suas práticas incompatíveis com a realidade 

urbana? 

 Espaços que poderiam estar abandonados estão sendo tratados e cuidados. Isso acaba 

criando um vínculo da população com o bairro. Em que ponto isso deixa de merecer 

incentivo? Por que o Poder Público não apoia os moradores agricultores e suas 

práticas? 

                                            
34 Modos de operação, maneira de agir, operar e executar uma atividade seguindo sempre os mesmos processos (HOUAISS, 
2009, p.541). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como na discussão dos resultados, as considerações finais dessa pesquisa 

merecem ser tratadas em dois caminhos distintos, sendo o primeiro referente à experiência da 

pesquisa acadêmica, suas dificuldades, acertos e intempéries, e o segundo ligado estritamente 

aos resultados qualitativos obtidos com a aplicação e desenvolvimento da pesquisa. 

No que tange a seara acadêmica procedimental, é importante deixar claro que o 

trabalho apresenta fraquezas conscientes. Viabilizar uma pesquisa sobre agricultura urbana 

numa cidade do porte de São José dos Campos, município de maior destaque na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba foi, no mínimo, desafiador. As práticas de agricultura 

urbana presentes em São José dos Campos são diversificadas. Em toda malha urbana, recortes 

e mais recortes territoriais são preenchidos por essas atividades, que ocorrem, 

preferencialmente em terrenos, espaços privados, fundos das moradias, quintais, terreiros, 

áreas de concessão, áreas públicas e de proteção ambiental, entre outras. O desejo de mapear, 

pesquisar, entender todas elas e os modos de vida nelas presentes, foi latente, porém não 

coube ao fôlego dessa pesquisa realizar tal demanda, aqui entendida com uma fraqueza 

explícita da produção acadêmica apresentada. 

Talvez uma melhor delimitação do objeto de estudo desse cabo de trazer a esta 

pesquisa, um grau de assertividade maior, no entanto, apesar de não ser utilizada como um 

pretexto para o insucesso, pretende-se seguir com a leitura desse tema no município, talvez 

num programa de doutorado que aceite como produto um mapeamento (do ponto de vista 

cartográfico) mais detalhado da agricultura urbana em São José dos Campos acompanhado de 

uma pesquisa empírica que tente entender que práticas são essas desenvolvidas no município 

e como elas poderiam contribuir no fortalecimento dos laços de pertencimento dos munícipes, 

num possível reforço ao abastecimento de produtos agrícolas para a cidade, traçando novas 

discussões de visibilidade. 

No tocante a pesquisa realizada e seus produtos qualitativos, deve-se começar por uma 

localização histórica das atividades agrícolas na malha urbana. Desde a fundação do bairro 

Jardim Altos de Santana, no início da década de 1980, ocorrem práticas de agricultura 

realizadas por moradores que apesar de habitar um bairro considerado urbano, conservam 

características campesinas. Eles alegam o direito de utilização das áreas agricultadas, pois a 

maioria deles possui documentação expedida pela Prefeitura para o desenvolvimento da 

atividade ou ainda porque utilizam a área há mais de vinte anos. 
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O Poder Público, em ambos os períodos de gestão pesquisados, pretende outro uso 

para a área agricultada, instalando um parque com equipamentos urbanos. Contudo, em 

nenhum momento os moradores do bairro foram consultados sobre essa ação, o que 

demonstra que essa situação parece ser invisível aos olhos do Poder Público, restando 

considerar quais seriam as dimensões referentes ao impacto causado aos moradores 

agricultores e suas práticas caso ocorra a implementação do Parque da Orla do Rio Paraíba do 

Sul. 

Também resta indagar se as promessas verbais de manutenção das áreas agricultadas 

serão mantidas, ou os moradores agricultores e suas vivências continuarão ocultos à 

percepção do Poder Público, que alega diálogo, mas documenta ações unilaterais que 

beneficiam apenas interesses pautados na propaganda política e disseminação de obras de 

‘bem comum’, ignorando a prática existente no local, esta última que confere caráter 

identitário aos moradores do bairro. 

Parece legítimo acrescentar a essa pesquisa o pensamento de Nascimento (2012) que 

trata da territorialidade pelo viés analítico que se tentou trazer nessa discussão. Para ela: 

 
[...] a territorialidade indica diferentes relações que os grupos sociais 
estabelecem com o território. Para as populações tradicionais (índios, 
quilombolas, caiçaras, ribeirinhos etc.) presentes em várias partes do Brasil e 
do mundo, por exemplo, o território não se constitui apenas como um 
aglomerado físico de extensão de terras férteis. O território tradicional é uma 
porção do espaço geográfico, onde ocorre tanto a produção material dos 
meios de subsistência quanto a produção dos significados simbólicos do 
grupo. É a partir dele que o grupo lê e narra a sua própria história. Nesse 
contexto, a expropriação do território não significa apenas a perda da terra, 
mas também a expropriação da dimensão simbólica e cultural dessas 
populações (NASCIMENTO et al., 2012, p.34-35). 
 

É a produção dos significados simbólicos que confere identidade a um povo, uma 

população, um grupo. O respeito a essa possibilidade, de manutenção de modos de vida, 

motivação principal dessa pesquisa, parecem merecer maior visibilidade e respeito, até 

porque, caso ocorra esse encaminhamento, vê-se a possibilidade de mudança de postura da 

população diante das questões ambientais e do Poder Público diante da população e de seus 

anseios. 

O Projeto de Lei, de viabilizar uma feira noturna que acolha apenas os moradores 

agricultores dos bairros periféricos, como é o caso do Jardim Altos de Santana, parece um 

caminho interessante, uma vez que abre um sinal para esses produtores, onde o Poder Público 

Municipal parece notá-los, tentando torná-los e as suas práticas visíveis, partindo para uma 

prática agrícola urbana orgânica mais sustentável e mais rentável. 
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Dessa feita, acredita-se que essas questões e práticas, mais particulares devam ser 

tratadas a partir de seu viés mais etimológico, em que se busque o entendimento da 

‘partícula’, item fundamental e ‘menor’ de cada objeto, mas que compreendido em suas 

minúcias, ajuda a dar sentido ao todo observado. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Dados de Identificação  
Título  do  Projeto:  AGRICULTURA  URBANA  EM  SÃO  JOSÉ  DOS  CAMPOS,  SP:  APROPRIAÇÃO  DO 
ESPAÇO URBANO, MODOS DE VIDA E CONFLITOS  
Pesquisador Responsável: Sandra Maria Fonseca da Costa  
Execução: Samuel Henrique Damas Marinelo  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do Paraíba  
Telefones para contato: (12) 39471148 ‐ (12) 39471120  
Nome do Entrevistado: ______________________________  
Idade: _______ R.G. __________________________  
 
O(A)  Sr.  (ª)  está  sendo  convidado(a)  a  participar  do  projeto  de  pesquisa  tendo  como  titulo 
“AGRICULTURA  URBANA  EM  SÃO  JOSÉ  DOS  CAMPOS,  SP:  APROPRIAÇÃO  DO  ESPAÇO  URBANO, 
MODOS DE VIDA E CONFLITOS”, de responsabilidade do pesquisador Sandra Maria Fonseca da Costa.  
Esse  projeto  tem  como  objetivo  estudar  até  que  ponto  a  implantação  do  Parque  da Orla  do  Rio 
Paraíba do Sul pode  impactar as relações dos moradores do  local com o ambiente. É uma pesquisa 
importante porque pode auxiliar no entendimento do que é a prática da agricultura urbana em São 
José dos Campos, quem é esse agricultor morador, a geração de  recursos do município e as  suas 
características urbanas, que poderia auxiliar a Prefeitura Municipal a estabelecer políticas públicas 
específicas que proporcionariam melhor qualidade de vida à população residente.  
Serão aplicados questionários a 10 domicílios urbanos da cidade de São José dos Campos (SP), com a 
aplicação ocorrendo de  forma aleatória. Nesse  tipo de pesquisa o  risco eminente ao entrevistado 
refere‐se a nossa relação com o (a) senhor(a), um eventual estresse que pode ser causado em função 
das  questões  e  de  um  possível  incômodo  que  o  (a)  senhor  (a)  possa  vir  a  ter  em  função  dos 
questionamentos.  Caso  o  (a)  senhor  (a)  não  se  sinta  à  vontade  para  responder,  ou  continuar  a 
responder, ao questionário, a entrevista será suspensa, ou mesmo cancelada, imediatamente, ao seu 
pedido.  Esperamos,  com  essa  pesquisa,  poder  auxiliar  na  elaboração  de  políticas  públicas  que 
melhorem a qualidade de vida da população. Caso o (a) senhor (a) queira receber mais informações 
obre essa pesquisa, a Prof.ª Sandra Costa, ou  seu executor  (Samuel Marinelo), poderão esclarecer 
eventuais dúvidas.  
Essa  pesquisa  foi  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  da UNIVAP  – Universidade  do  Vale  do  Paraíba, 

protocolado sob o número 14648813.4.0000.5503, sendo o mesmo responsável por garantir e zelar 
pelos  direitos  do  sujeito  da  pesquisa  (Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da Universidade  do Vale  do 
Paraíba‐ Univap, pelo telefone (12) 3947‐1111).  
Outrossim, queremos afirmar que o  (a) senhor  (a) não é obrigado a participar dessa pesquisa, não 
implicando essa decisão em qualquer prejuízo a sua pessoa. Caso opte por nos ajudar, garantimos 
sigilo e a confidencialidade das informações geradas e a sua privacidade. Os dados obtidos com a sua 
ajuda só poderão ser utilizados de acordo com os objetivos dessa pesquisa.  
Eu,  __________________________________________,  RG  nº  _____________________  fui 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  
São José dos Campos, _____ de ______________ de 2014.  
 
____________________________________________  
Nome e assinatura do responsável  por obter o consentimento  
____________________________________________ 
Nome e assinatura do entrevistado  
____________________________________________ 
Testemunha 
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APÊNDICE II 

Questionário padrão aplicado às entrevistas com o Poder Público Municipal de São José 
dos Campos na gestão (2005-2012): 
 
1.  Qual a importância da criação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul? 
 
2. As plantações já existentes serão retiradas para a criação do Parque da orla do Rio 
Paraíba do Sul? 
 
3. Já foi realizada alguma audiência pública para tratar da implantação do Parque da Orla 
do Rio Paraíba do Sul? 
 
4. Você acha importante discutir com a população todas as ações que serão 
desenvolvidas no bairro? Por que? 
 
5. A implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul não trará impactos 
ambientais? 
 
 
 
Questionário padrão aplicado às entrevistas com o Poder Público Municipal de São José 
dos Campos na gestão atual: 
 
1.  Qual a importância do diálogo com a população dos bairros de São José dos Campos? 
 
2. Conhecer a população e suas práticas sociais é um objetivo da gestão atual? 
 
3.  Você acredita que os assuntos que envolvam a população devam ser tratados 
abertamente com essa população? 
 
4.  Você conhece o projeto de Parques Urbanos presente no Plano Diretor de São José dos 
Campos? Por favor, fale um pouco sobre o propósito desses parques. 
 
4.1  Qual a função dos parques? 
 
5.  Você sabia que na área delimitada para a construção do Parque da Orla do Rio Paraíba 
do Sul é ocupada por moradores agricultoras há mais de 20 anos e que estes desenvolvem 
hortas orgânicas de subsistência no local? 
 
6.  A Prefeitura de São José, em sua administração passada (época da criação do Plano 
Diretor) ignorou essa população e suas práticas e segundo eles, nunca propôs um canal de 
diálogo para tratar da questão da implantação do Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul. A 
gestão política atual pretende agir de forma diferente sobre o caso? Já foi feita alguma ação de 
diálogo com a população do bairro para tratar do assunto? 
 
7.  Você acredita que criar laços afetivos com o lugar onde se vive seja importante para 
uma boa condição de qualidade de vida? Como a Prefeitura pretende incentivar esse 
processo? 
 


