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RESUMO 
 
 

O presente projeto visa discutir a realidade dos habitantes da comunidade ribeirinha 
Beira Rio, inserida involuntariamente dentro da malha urbana da cidade de São José 
dos Campos, SP, localizada no bairro Urbanova. Esses ribeirinhos vivem sob o 
medo constante de serem removidos por estarem situados em Área de Proteção 
Permanente e de risco, sofrem com a omissão e descaso do poder público, exclusão 
e segregação socioespacial e problemas socioambientais. Partindo do diagnóstico 
socioeconômico realizado com os ribeirinhos, observação participante e pesquisa 
quantitativa aplicada a 52 moradores que aceitaram responder ao questionário, este 
trabalho procurou visualizar as principais encruzilhadas socioespaciais e territoriais 
que os ribeirinhos da Beira Rio enfrentam. É importante mencionar que cada 
capítulo do presente trabalho é mesmo uma encruzilhada, uma vez que o 
desdobramento de um interfere e/ou reflete no outro e juntos dão unidade à trama 
da dissertação. Os resultados obtidos propõe que há possibilidade de regularização 
fundiária em Área de Preservação Permanente em casos específicos como os dos 
ribeirinhos da Beira Rio, porém, na condição de comunidade tradicional, a existência 
e permanência da Beira Rio dependem do interesse do poder público em efetivar a 
territorialização de políticas públicas em comunidades ribeirinhas. 
 
Palavras-Chave: Territorialidade, Formação territorial, Comunidade Ribeirinha, 
Políticas Públicas, Zona de proteção ambiental. 
 



 

THE RIVER IS MY YARD: THE CROSSROADS OF A COMMUNITY RIVERSIDE IN 

URBAN AREA 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This project aims to discuss the reality of the inhabitants of the Beira Rio riverside 
community, involuntarily inserted within the urban network of the city of São José dos 
Campos, SP, located in the Urbanova neighbourhood. These river dwellers live 
under constant fear of being removed because they are located in a Permanent 
Protection Area and at risk, suffer from the omission and neglect of public power, 
exclusion and socio-spatial segregation and socio-environmental problems. Based 
on the socioeconomic diagnosis made with the riverside, participant observation and 
documental and bibliographical research, this work sought to understand the 
strategies of survival adopted by the residents of the community in face of urban and 
territorial transformations and if it is possible to strengthen the relationship between 
public power and Community, in order to find solutions for preservation and 
permanence in space, guaranteeing the social right to housing and the right to a 
balanced environment. From the conceptions raised, it was possible to visualize the 
main socio-spatial and territorial crossroads that the riverside inhabitants of Beira Rio 
face. It is important to mention that each chapter of the present work is really a 
crossroads, since the unfolding of one interferes and / or reflects in the other and 
together give unity to the plot of the dissertation. The results obtained suggest that 
there is a possibility of land regularization in a permanent Preservation Area in 
specific cases such as those of the Beira Rio rivers. However, as a traditional 
community, the existence and permanence of Beira River depend on the interest of 
the public power to Territorialisation of public policies in riverside communities. 
 
Keywords: Territory, Territory Production, River Community, Public Policies, 
Environmental Protection Zone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quem tem direito à cidade? Basta percorrer a cidade de São José dos 

Campos para observar a segregação sócio-espacial, não apenas pelo perfil da 

população, mas também pela infra-estrutura dos bairros - incluindo áreas de lazer, 

transporte, saúde, área verde, praças, serviços, construções, conservação dos 

espaços, entre outros -, nitidamente privilegiada nas áreas centrais e mais nobres da 

cidade. 

 

Entre o que se espera da cidade, contudo, e o que realmente ela oferece, 
há uma distância que é percebida não apenas sob a forma de carências, 
mas em termos de distribuição desigual dos recursos e equipamentos entre 
"ricos e pobres", "fracos e fortes", "vilas pobres e bairros bacanas” 
(MAGNANI, 1984, p.15). 

 

 A organização do espaço urbano brasileiro atual é fruto de um processo 

histórico, político e social que começou a acelerar a partir de meados do século XX, 

especialmente nas cidades de médio e grande porte. Desenrolou-se de forma 

heterogênea e desequilibrada, moldada principalmente pelos interesses do capital, o 

alto preço das terras urbanizadas e planejamento urbano ineficaz (ou inexistente), 

implicando em problemas sociais, habitacionais, ambientais, aumento da pobreza, 

segregação e exclusão sócio-espacial urbana, materializando novas formas de 

distribuição e localização na cidade.  

 De acordo com Santos (2008, p.45): 

 

A produção do espaço urbano está intimamente ligada ao jogo de 
interesses entre os seus agentes e partícipes, fruto das relações simbólicas 
e contraditórias do capitalismo em suas múltiplas facetas. O espaço urbano 
é artificial, é construído no meio antes natural e, em seguida manipulado 
numa teia de ações sociais, onde as relações entre os atores envolvidos 
nem sempre resultarão na aplicabilidade das soluções que visem os 
anseios da maioria. 

 

 Logo, fica evidente que a cidade adquire um caráter de mercado e, 

consequentemente, a terra se torna uma mercadoria controlada por classes 

dominantes. Sendo assim, a terra (bem como a sua localização) passa a adquirir 

valor de status dentro do espaço urbano, uma vez que pode ser compreendida como 

uma mercadoria produzida socialmente (VILLAÇA, 2001, p.72). Para Maricato (2001, 
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p.51), "é impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente 

desigual e autoritária, baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, possa 

produzir cidades que não tenham essas características". 

Nesse contexto, é comum encontrar o seguinte quadro na maioria das 

cidades brasileiras médias e grandes: a parcela da população menos favorecida tem 

o seu direito à cidade negligenciado, sem acesso a uma cidade urbanizada e 

qualificada. Logo, a exclusão social está relacionada ao controle do espaço 

produzido. 

 Em razão da problemática da ocupação desordenada do solo urbano e do seu 

padrão excludente, a partir dos anos 1970, áreas distantes, irregulares ou 

ambientalmente sensíveis e não edificáveis, começaram a ser ocupadas como 

alternativas de moradia para os habitantes - sobretudo advindos da zona rural - que 

não tinham condições de acesso à habitação em locais urbanizados, como explica 

Santos (2005, p. 27): 

 

As pessoas que chegavam às cidades, geralmente, não tinham condições 
de morar em um local urbanizado e com acesso aos bens de consumo 
coletivo; como alternativa, surgiam para essas pessoas as ocupações 
irregulares ou cortiços.  

 

 Essa dispersão urbana ficou ainda mais evidente em locais onde os índices 

de urbanização são mais elevados, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas pode ser 

encontrada em todas as regiões brasileiras (REIS, 2006). Ela criou novas 

"territorialidades" e problemas de ordem social, econômica, institucional e ambiental, 

classificadas como práticas sócio-espaciais de segregação (GOTTSCHALG, 2012), 

sendo ainda mais grave, pois promovem o aumento das diferenças e de condições 

socioambientais desfavoráveis. 

 Grande parte desses problemas ambientais está relacionada à poluição do ar, 

do solo e das águas; destruição da vegetação natural; ocupação de encostas de 

morros e áreas ribeirinhas; enchentes; deslizamentos, entre outros (GUERRA; 

GONÇALVES, 2001) fatores que oferecem riscos à população (especialmente às 

classes mais baixas), além de degradação e desastres ambientais. 

 A expansão desordenada do sistema de urbanização e industrialização 

também afetou as comunidades tradicionais, seja com a intensificação da migração 

do campo para a cidade, ou pela maneira imposta e arbitrária que o capital dominou 
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o meio rural e natural em nome do progresso e do desenvolvimento. 

 

As comunidades tradicionais são o que existia antes quando, em um tempo 
“antes”, pessoas, famílias, teias de parentes de parceiros, etnias e povos já 
“ali estavam” quando os “outros” chegaram. Aqueles que, em direção 
oposta, foram “descobertos” – quando a sua existência em um espaço 
natural é percebida e levada em conta – desbravados, conquistados, 
dominados, submetidos, cercados e, não raro, expulsos em direção a uma 
outra fronteira provisória (BRANDÃO; BORGES, 2014, p.15). 

 

 Entre encruzilhadas ambientais, políticas, socioeconômicas e espaciais, 

encontra-se a comunidade ribeirinha Beira Rio, formada por volta dos anos 1950 às 

margens do rio Paraíba do Sul, onde atualmente é o Urbanova, bairro de classe de 

alto poder aquisitivo na zona oeste de São José dos Campos.  

  A comunidade Beira Rio foi fortemente afetada pela dispersão urbana, 

segregação socioespacial, especulação imobiliária, aumento da poluição do rio e 

impactos ambientais e descaso do poder público, pontos que serão aprofundados ao 

longo da dissertação. 

 Espera-se que este trabalho ajude a promover a discussão pública sobre a 

compatibilização de dois direitos constitucionais: o direito fundamental à moradia 

adequada, previsto pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), e os direitos 

constitucionais de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pelo 

Código Florestal (BRASIL, 2012). Com isso, garantir mais qualidade de vida a esses 

ribeirinhos e o direito à permanência em seu território de origem e identidade. 
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Fonte: Google Earth (2016)  

Figura 1 - Localização da área de estudo (em vermelho) no Bairro Urbanova, Zona Oeste de São José dos Campos. 
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1.1 PROBLEMÁTICA 

 

 

 A comunidade Beira Rio vive entre encruzilhadas sociais, políticas, 

econômicas, ambientais e territoriais. O conceito de encruzilhadas, que significa 

cruzamento de caminhos, utilizado pela autora da pesquisa é embasado pelo autor 

Edir Augusto Dias Pereira (2014, p.398): 

 

Os ribeirinhos habitam um espaço-tempo entre modernidade e 
colonialidade; entre o urbano (a cidade) e o rural (o campo) (ALMEIDA, 
2008; LITTLE, 2002); entre as fronteiras da modernização e da tradição. Por 
estarem sempre entre, estão sempre passando por diversas encruzilhadas 
espaços-temporais. 

 

 Embora localizados em área nobre da cidade, onde o valor da terra é 

altamente especulado, apresentam características de uma área estigmatizada pela 

segregação e exclusão social, uma vez que o espaço urbano onde estão inseridos é 

controlado e produzido pela classe dominante de acordo com os seus interesses. 

Como explica Marcuse (2004, p.24): 

 

[...] historicamente existe um padrão geral de segregação das classes 
sociais, que podemos dividir da seguinte maneira: 1. Divisão Cultural – 
realiza-se através da língua, da religião, das características étnicas, estilo 
arquitetônico, por país ou nacionalidade; 2. Divisão Funcional – é resultado 
da lógica econômica, resultando na divisão entre bairros residenciais e 
comerciais, áreas rurais e indústrias. Ela pressupõe a divisão do espaço 
pela função exercida para cada atividade. 3. Divisão por Diferença no Status 
Hierárquico – reflete e reproduz as relações de poder na cidade. Pode ser 
representada, por exemplo, por um enclave (condomínio fechado) ou pela 
distribuição dos serviços públicos pelo Estado. 

 

 Além disso, a comunidade está localizada às margens do rio Paraíba do Sul, 

em Área de Preservação Permanente (APP), dentro de uma fazenda particular, o 

que faz com que os moradores vivam com o medo insistente de serem removidos 

pelo poder público ou pelos proprietários da fazenda. Segundo o Código Florestal 

(Lei 4.771/65), toda faixa de terreno ao longo das margens de todos os cursos 

d’água, situados em áreas urbanas ou rurais, é caracterizada como área de 

preservação permanente, sendo, portanto, intocável. Além do Código Florestal, as 

margens dos rios também estão protegidas pelas Resoluções CONAMA 303/2002, 

302/2002 e 369/2006. 



20 

 

 A partir dessas considerações, a questão-problema vislumbrada na presente 

dissertação é: Diante do conflito entre os diretos fundamentais à moradia e à 

preservação do meio ambiente, quais são as encruzilhadas vividas por esses 

moradores ribeirinhos? Existe a possibilidade de regularização fundiária? Esses são 

questionamentos/problemas que pretende-se entender com essa dissertação. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A discussão contida no presente estudo é relevante, uma vez que a 

correlação entre problemas habitacionais e ambientais nas cidades brasileiras é 

recorrente e se tornou um dos grandes desafios da gestão urbano-ambiental do 

século XXI. As cidades precisam de planos de desenvolvimento urbano eficazes que 

buscam equilibrar diferentes fatores sociais, étnicos e culturais e a preservação 

sustentável dos recursos naturais, como garante o Estatuto da cidade. Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo (2009, p.354) destaca que: 

 

O uso da propriedade está condicionado ao ambiente cultural, meio 
ambiente do trabalho e meio ambiente natural da mesma maneira que está, 
diretamente por força do Estatuto da Cidade, ao meio ambiente artificial, 
fundamento da lei n. 10.257/2001. Sendo a mais importante norma 
regulamentadora do meio ambiente artificial, o Estatuto da Cidade, ao ter 
como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e da 
propriedade urbana, mediante algumas diretrizes gerais, criou a garantia do 
direito a cidade sustentável. 

 

Levar em consideração somente o Código florestal e as suas leis referentes 

às áreas de preservação permanente, implica na ilegalidade da regularização 

fundiária da comunidade Beira Rio, além de negligenciar o direito à infraestrutura 

urbana básica, discurso que os agentes representantes do poder público se apoiam 

e que coloca em risco a dignidade dos moradores e a permanência em seu território 

de origem. 

É fundamental ressaltar que os moradores da comunidade Beira Rio são 

descendentes de índios e de ribeirinhos de outras localidades do Vale do Paraíba, 

como Caçapava. Logo, a vida à margem do rio faz parte da sua história, cultura e 

identidade. Não se trata, portanto, de uma invasão ou de uma população de baixa-
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renda ocupando áreas irregulares. É uma característica natural desses ribeirinhos 

viverem à margem do rio. A relação com as águas está intrínseca em seu DNA, 

como explica Oliveira (2012, p.9):  

 

A pesca artesanal é caracterizada pelo vasto conhecimento tradicional 
acumulado, com tradições que variam de acordo com a sua localidade, mas 
que se relacionam em um aspecto comum, o ciclo das águas. Comunidades 
tradicionais pesqueiras fundamentam suas atividades no vasto 
conhecimento empírico, adquirido e acumulado através de várias gerações. 
Nesse sentido, a percepção e a vivência são parte deste “saber fazer 
tradicional” que consolida as Comunidades enquanto pescadoras 
artesanais. 

 

É importante e necessário garantir a preservação de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, até porque, quando bem conservadas, as áreas 

naturais em meio urbano podem proporcionar significativa melhoria na qualidade de 

vida dos habitantes da cidade (COSTA, 2006). Contudo, é preciso reconhecer o 

direito desses moradores em manterem os seus laços com o seu local de origem 

com dignidade e qualidade de vida, respeitando a sua memória coletiva afetiva. Não 

se trata de hierarquizar ou definir quem é mais importante, mas é fato que a vida 

humana também é matéria-prima. 

 

O direito humano à cidade (sustentável) trata-se de direito humano social 
que, para além do desfrute individual, pressupõe, para sua efetivação, a luta 
coletiva, envolvendo o social, o cultural, o ambiental e o político em 
processos emancipatórios cujas conquistas os conferem de formas 
comunitárias (FUTATA, 2011, p.34).  

 

Os fundamentos do direito fundamental à cidade contemplam "toda pessoa, 

seja ela habitante de espaço rural, semi-rural, ou amplamente urbanizado" e, entre 

outros direitos, compreendem:  

 

a efetivação de direitos civis e sociais, a exemplos do acesso aos meios de 
transportes públicos amplos e inclusivos, do sistema de educação e de 
proteção à saúde universal, gratuito e de qualidade, do saneamento básico 
sustentável para toda população e a promoção/proteção do meio ambiente 
equilibrado e sustentável, além de segurança pública ampla e competente e 
lazer disponível a todos (PINHEIRO; RODRIGUES, 2012, p.379,). 

 

Há, no entanto, um abismo entre a teoria e a prática. Aplicar os princípios e 

diretrizes estabelecidos pelo Estatuto da Cidade é um grande desafio para o poder 
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público (em todas as esferas) e para a sociedade, uma vez que o conflito 

socioambiental reforça o dualismo homem/natureza. 

Além disso, a comunidade Beira Rio tem o desafio de manter a preservação 

do seu modo de vida e reprodução social, porém, dependem do Poder Público para 

que isso aconteça. Por isso, compete ao Plano Diretor municipal de São José dos 

Campos primar pela efetiva instalação dos pilares do Estatuto da Cidade, 

conciliando - nesse caso específico - o respeito à dignidade humana e ao meio 

ambiente. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

A dissertação desenvolvida pela autora visa tecer as principais encruzilhadas 

que a comunidade ribeirinha Beira Rio vive em relação ao direito social e à proteção 

ambiental, analisando as estratégias de sobrevivência desses moradores.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

São considerados objetivos específicos do referido trabalho: (1) elucidar e 

compreender melhor a história da comunidade, a dispersão urbana e a legislação 

urbanística e ambiental; (2) investigar como o processo de urbanização da cidade de 

São José dos Campos modificou e vem modificando o cotidiano dos ribeirinhos da 

Beira Rio; (3) levantar quais são as principais encruzilhadas que eles enfrentam 

atualmente; (4) verificar a viabilidade da regularização fundiária em área de 

preservação permanente, respeitando os direitos constitucionais de moradia e do 

meio ambiente. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 

O projeto que deu origem a essa dissertação foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Paraíba sob o número de 

registro CAAE 465051115.5.0000.5503.  

A primeira etapa teve início com um levantamento bibliográfico e documental 

para aprofundamento dos conceitos, temas e fatos relacionados ao objeto de estudo 

e com a construção do referencial teórico, especialmente sobre o avanço da 

urbanização, direito ambiental e a regularização fundiária. Alguns poucos 

documentos existentes sobre a comunidade também foram analisados, assim como 

a coleta de depoimentos sobre o histórico da comunidade desde a sua fundação.  

Após a etapa do aprofundamento teórico, optou-se pela metodologia 

qualitativa, empregando a etnografia como abordagem metodológica; a observação 

participante, ou seja, a participação da pesquisadora na vida cotidiana dos 

moradores da comunidade Ribeirinha Beira Rio, e a observação direta, por 

determinado período, das suas estratégias de sobrevivência em meio à pobreza e 

exclusão social. 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 
de matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; 
história de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; textos 
observacionais, históricos, interativos e visuais. [...]. Entende-se, contudo, 
que cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, 
geralmente existe um compromisso no sentido do emprego de mais de uma 
prática interpretativa em qualquer estudo (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.17). 

 

Dentro desta abordagem etnográfica, a autora buscou se inserir no contexto 

cultural e social da comunidade para acessar as experiências e o comportamento do 

grupo estudado. De acordo com Moreira e Caleffe (2006), a etnografia é um método 

e um ponto de partida, é a interação entre o pesquisador e os seus objetos de 

estudos.  

É preciso apresentar a proposta de pesquisa ao grupo de moradores para 

obter o consentimento e envolvimento de todos. Só depois dessa identificação e aval 

é possível iniciar o processo de observação participante e coleta de dados 

etnográficos, através de anotações e registros relevantes. Sobre a observação 

participante, Angrosino e Flick (2009, p.34) destaca: 
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A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, 
depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma 
variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e 
seu modo de vida. 

 

Além de visitas semanais ao longo de 14 meses à comunidade para 

entendimento da dinâmica local, foi fundamental estabelecer diálogo com os 

representantes e integrantes das organizações sociais que já atuaram e ainda atuam 

na comunidade, como a UNIVAP e a Paróquia Santo Agostinho.  

Também se fez necessário o diálogo com representantes da Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, a Secretaria de Planejamento Urbano, 

Secretaria de Regularização Fundiária e Promotoria de Habitação para 

entendimento sobre a situação real da comunidade e os planos futuros. Para análise 

empírica acerca das questões legais que impactam a comunidade Beira Rio, fez-se 

necessário analisar também algumas leis, destacando: 

 

a) Lei 10.257/01: Estatuto da Cidade; 

b) Lei complementar 428/10: Lei de Parcelamento, uso e ocupação do solo 

do município de São José dos Campos; 

c) Projeto de Lei Complementar 10/2015: Lei de Parcelamento, uso e 

ocupação do solo do município de São José dos Campos; 

d) Lei Complementar 306/06: Plano Diretor de desenvolvimento Integrado; 

e) Lei 12.651/12: Novo Código Florestal; 

f) Lei 9.433/97: Política Nacional de Recursos Hídricos/Lei das Águas; 

g) Resolução CONAMA 303/2002: Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

 

A terceira etapa da metodologia consiste em utilizar a abordagem quantitativa 

e qualitativa, por meio de questionário semi-aberto, com o objetivo de levantar dados 

socioeconômicos relevantes como quantidade de famílias, faixa etária, nível de 

escolaridade, renda, entre outros. Para tanto, foi aplicado um questionário de 41 

questões (Apêndice A) nos meses de julho e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 

para as 52 pessoas que se prontificaram a participar da pesquisa após divulgação 

prévia feita autora, com ajuda da líder da comunidade.  

Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 



25 

 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com 
base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 
isoladamente. 

 

A pesquisadora, com ajuda de três voluntários de seu círculo social, explicou 

a proposta do projeto e da pesquisa em questão para os membros da comunidade 

que se mostraram interessados em entender melhor a dinâmica do estudo. A 

pesquisa foi aplicada durante três sábados inteiros, das 9h às 16h da tarde, e contou 

com a colaboração de 52 ribeirinhos ao todo, selecionados por amostragem 

aleatória.  

É importante ressaltar que muitos moradores se recusaram a participar de 

pesquisas, entrevistas ou qualquer outra modalidade de abordagem pessoal que 

visa colher informações, pois têm medo de ser algum tipo de fiscalização da PMSJC 

ou algum outro órgão competente que tenha interesse em investigar a legalidade 

das habitações. 

Posteriormente os dados coletados foram sistematizados, analisados, 

interpretados e tabulados, complementando e subsidiando as observações de 

campo e outros relatos espontâneos dos moradores durante as visitas à 

comunidade. 

Acredita-se que os dados levantados pela pesquisa proposta possam 

contribuir para os estudos de conexões existentes entre comportamento, memória, 

identidade, meio ambiente, espaço urbano, políticas públicas, planejamento urbano 

e regional.  
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2 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

Com população estimada de 688.597 habitantes (IBGE, 2015), o município de 

São José dos Campos, localizado na porção leste do Estado de São Paulo, destaca-

se entre os mais importantes dos 35 municípios que compõe a Bacia do Rio Paraíba 

do Sul, impulsionado por sua localização privilegiada - entre os dois maiores centros 

urbano-industriais do país, São Paulo e Rio de Janeiro -, mas também pelo seu 

desenvolvimento industrial, onde destacam-se as indústrias de bens de consumo 

duráveis e de capital. É o principal município da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e o mais importante pólo aeronáutico e aeroespacial da América Latina 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

 

  
Figura 2 - Mapa de distâncias/Localização do município de São José dos Campos no eixo Rio-São 

Paulo 

 
      Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade, 2017. 
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Porém, foi só a partir da década de 1950, quando passou da fase sanatorial 

para a fase industrial (GARCIA, 2003, p.60), que o processo de crescimento urbano 

da cidade começou a se expandir, impulsionado principalmente pela 

desconcentração das atividades industriais do aglomerado metropolitano da capital 

paulista em direção à áreas urbanas imediatamente próximas e cidades médias 

(FRANÇA; SOARES, 2007). Para Rochefort (1998, p.93), esse fenômeno de 

desconcentração urbano-industrial da Região metropolitana de São Paulo para as 

cidades do interior objetivava:  

 

Desenvolver, prioritariamente, algumas cidades médias para refrear o 
crescimento das metrópoles e, à medida que as cidades são escolhidas no 
interior do território, levar para esses espaços subdesenvolvidos atividades 
e homens que permitam um desenvolvimento da economia regional. 

 

Para incentivar e implementar as ações propostas de desconcentração, o 

Estado criou o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento, 1975-1979), que 

contemplava o PNCCPM (Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de 

Porte Médio), com incentivos fiscais para "incentivar a implantação de indústrias e 

recursos públicos para investimentos em infraestruturas nas cidades de porte médio" 

(FRANÇA; SOARES, 2007, p.174).  

São José dos Campos possui uma localização privilegiada à expansão da 

indústria que se desconcentrava da Região Metropolitana de São Paulo, logo, virou 

alvo de incentivos federais (e municipais) para intensificar o processo de 

industrialização e urbanização. A construção do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) 

em 1946 e a inauguração da Rodovia Presidente Dutra em 1951 marcaram o início 

das transformações industriais no Vale do Paraíba. 

A instalação do Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) em 1961, a criação da 

Embraer em 1969, a construção da Refinaria Henrique Lage em 1980, além de 

outras indústrias, causaram um grande impacto ao município joseense, 

especialmente em relação ao aumento populacional urbano, uma vez que passou a 

atrair pessoas de várias partes do país que migravam em busca de oportunidades. 

Essas transformações urbanas também lançaram bases para seu desenvolvimento 

industrial contemplando interesses privados. 

Para ilustrar esse cenário, Costa (2001), em seu estudo Detecção e avaliação 

das mudanças na estrutura intra-urbana da Cidade de São José dos Campos, SP, 
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utilizando dados e técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento - uma 

análise multitemporal, detectou que a área urbana de São José dos Campos, entre o 

período de 1953 e 1962, cresceu 250%, ocupando uma área de 9,8 quilômetros 

quadrados.  Entre o período de 1973 e 1985, a área urbana de São José dos 

Campos cresceu 121,2%, passando a ocupar uma área de 38,5 quilômetros 

quadrados. 

 

 

2.1 DO RURAL AO URBANO: O CRESCIMENTO POPULACIONAL E A CIDADE 

DISPERSA 

 

 

O município de São José dos Campos vivenciou, portanto, um crescimento 

populacional expoente, que se deu em maior escala na zona urbana. Com a 

consolidação da economia industrial, a cidade apresentou crescimento demográfico 

expressivo, o que também acelerou o processo de urbanização. 

 

Tabela 1 - Evolução populacional do município de São José dos Campos 

 
   Fonte: Instituto..., 2015. 

 

 

A relação da evolução populacional rural-urbano do município pode ser 

observada na Tabela 2 abaixo disponibilizada pelo IBGE, fazendo um recorte de 

tempo que abrange 1940 a 2010: 

 

Tabela 2 - Evolução populacional rural-urbano do município de São José dos Campos 
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Esse crescimento vertiginoso, tanto populacional, quanto industrial, do 

município de São José dos campos trouxe desenvolvimento, mas, também, 

inúmeros problemas. A expansão urbana do município de São José dos Campos 

ocorreu de forma desorganizada e sem uma política urbana claramente definida, 

provocando profundos problemas urbanos, sociais e ambientais, e contribuindo para 

a segregação e exclusão social. 

Isso provocou contrastes gritantes no espaço urbano, uma vez que a 

segregação sócio-espacial é visível, como expõe Costa (2007, p.13):  

 

Do ponto de vista do desenvolvimento urbano o desempenho de São José 
dos Campos deixa a desejar. Na observação da cidade, (...) foi possível 
identificar problemas intra-urbanos, tais como dispersão territorial; barreiras 
viárias (Via Dutra); vazios urbanos, falta de integração viária; falta de uma 
política habitacional de interesse social; qualidade ambiental; gestão 
urbana; urbanização e legalização dos assentamentos precários; geração 
de recursos para habitação de interesse social. 

 

Durante o período de 1980 a 1990, com o agravamento da crise econômica 

do país, a cidade apresentou problemas relacionados à escassez de moradias para 

a população de baixa renda, o que culminou em favelas e ocupações clandestinas 

ou irregulares, dispersas, desconectadas do núcleo urbano principal. 

 

 

Ao se analisar o cenário das tendências do processo de urbanização do 
município de São José dos Campos, nas últimas décadas, particularmente 

Fonte: Instituto..., 2015. 
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observando-se os indutores gerados pela política habitacional na 
administração do prefeito Emanuel Fernandes (PSDB), 1996-2004 (O 
Programa de Desfavelização "São José", 1997, foi financiado com recursos 
do Governo Federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID), 
identifica-se, no plano de erradicação de favelas, associado à construção de 
moradias, a evidência de uma política de inclusão precária, uma vez que o 
perfil dessa política é o deslocamento de moradores de favela para as 
regiões Sul e Leste da cidade, consagrando-se a segregação da população 
de baixa renda (RESCHILIAN; SANTOS, 2014, p.126). 

 

Por outro lado, a expansão da cidade é usada como produto por investidores 

privados, especialmente pelos agentes da especulação imobiliária. Os grandes e 

nobres condomínios horizontais ou loteamentos fechados da cidade, mesmo em 

áreas dispersas e consideradas, até então, rurais, passaram a ser urbanizadas e 

têm mais atenção do poder público e privado para a implementação de projetos que 

facilitem a sua conexão com a malha urbana, gerando novos pólos de centralidade 

(MANCINI, 2008) ou ilhas urbanas (ARARUNA; BENTES, 2012). É o caso do 

Urbanova, bairro nobre na Zona Oeste de São José dos Campos, onde está 

localizada a comunidade ribeirinha Beira Rio. 

Nota-se, portanto, um movimento de dispersão urbana com a expansão de 

bairros distantes do centro da cidade: (1) de um lado, os bairros formados pela 

população de baixa renda, outrora "excluída" das áreas centrais; (2) de outro, bairros 

formados pela população de alta-renda, atraída pelos condomínios horizontais de 

alto padrão e "qualidade de vida e contato com a natureza", como vende o marketing 

imobiliário. Sobre isso, Silveira e Sales (2011, p.2) comentam: "A área de interesse 

ambiental serve como argumento de venda, agregando valor ao empreendimento 

em prejuízo aos interesses da coletividade."   

Essa contradição de produção de espaços, embora igualmente produto da 

dispersão urbana, é o que Roberto Lobato Côrrea (1995) define como "duas 

periferias": "urbanização de status e urbanização popular variando de acordo com a 

localidade da área" (CORRÊA, 1995, p.2). 

  

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 
consumidor, cidadão, depende da sua localização no território. Seu valor vai 
mudando incessantemente, para melhor ou pior, em função das diferenças 
de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua própria 
condição. (...) Por isso, a possibilidade de ser mais, ou menos, cidadão 
depende, em larga proporção, do ponto do território onde está (SANTOS, 
1987, p.8). 
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2.2 REGIÃO OESTE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

As regiões do município de São José dos Campos podem ser caracterizadas 

como demonstra a figura 3: 

 

Figura 3 - Regiões do município de São José dos Campos 

 

Fonte: Autora. 

 

A Região Oeste do município de São José dos Campos, em especial o setor 

Urbanova, ganham destaque nesse capítulo devido ao interesse da autora em 

reforças as diferenças socioeconômicas existentes entre a comunidade Beira Rio, 
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inserida involuntariamente na malha urbana dessa região, e os demais bairros dessa 

Zona, que são (tabela 3): 

 

Tabela 3 - Bairros da Zona Oeste de São José dos Campos 

 
  

 

Segundo dados do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município 

de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006), a Região Oeste é a 

menos populosa do Município, porém de maior crescimento relativo no último 

período intercensitário (6,5% ao ano). Tem uma área de 44.195 km² e uma 

densidade demográfica de aproximadamente 569,78 hab/ km². É formada por dois 

setores socioeconômicos e abriga cerca de 6,6% da população urbana de SJC (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Predomina a classe de consumo A e o seu Índice Potencial de Área Verde e 

Lazer público/habitantes é de 34,20 m² / hab. Além disso, todos os setores da 

Região Oeste apresentaram taxas de crescimento superiores à média da cidade de 

São José dos Campos ao longo da última década. É interessante destacar a 

existência de uma APA no bairro Jardim das Indústrias, a APA Oeste do rio Paraíba 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Em relação à distribuição etária da região Oeste, predomina a população 

adulta (faixa dos 25 aos 59 anos), com percentuais de crianças e idosos inferiores à 

média da cidade; a taxa de alfabetização dos moradores se aproxima dos 98,5%, e 

a média de anos de estudo entre a população de 10 anos ou mais está em 11,85% 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Fonte: Censo 2010 – IBGE e estimativas IPPLAN/PMSJC 
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Sobre a renda familiar, o contraste chama atenção: é possível encontrar 

famílias que vivem com renda até 3 salários mínimos (11%) e famílias que 

ultrapassam a quantidade de 20 salários mínimos (31%), segundo dados da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

Vale ressaltar que consta no PDDI-SJC 2006 que existe apenas um 

loteamento clandestino na Região Oeste, no caso, a comunidade Beira Rio. Sendo 

assim, apesar de a PMSJC não reconhecer a área como bairro, ela discrimina que o 

local é loteamento clandestino. 

Quase todos os domicílios da região Oeste são abastecidos de água com 

canalização interna, energia elétrica, coleta de lixo e rede de esgoto. A comunidade 

Beira Rio, como veremos adiante, faz parte da exceção.  

 

 

2.3 URBANOVA: PRODUTO DA DISPERSÃO URBANA 

 

 

O Urbanova, bairro que "abriga" a comunidade Beira Rio, apresenta a menor 

taxa de desemprego da cidade e o nível de escolaridade é bem acima da média. 

Predomina a classe de consumo A (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006) e concentra 

loteamentos fechados de configuração majoritariamente horizontal e de alto padrão, 

o que contribui para um forte processo de expansão imobiliária nos extensos vazios 

existentes, estimulado pela especulação imobiliária. 

 

O Marketing e a ideologia utilizados pelos agentes imobiliários urbanos (...) 
buscam convencer os consumidores de que há novas necessidades (como 
a segurança privada, o "contato com a natureza", a existência de certos 
equipamentos de uso coletivo no interior dos empreendimentos etc.) a 
serem satisfeitas, geralmente em áreas de expansão dispersa da cidade, ou 
seja, distantes das áreas de centralidade tradicionais (BOTELHO, 2012, 
p.306). 

  

Uma das características do bairro é a ausência de atividades comerciais e 

serviços, embora tenham aumentado timidamente nos últimos anos. Essa escassez 

é justificada pelos próprios moradores que desejam que o bairro seja uma zona 

predominantemente residencial. 
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O Urbanova é um bairro nobre em uma área da cidade que também recebe a 

mesma classificação, mas a comunidade Beira Rio não tem acesso aos benefícios e 

infraestrutura oferecidos pelo bairro, como veremos no quarto capítulo. Tal exclusão 

social e segregação são reflexos do padrão excludente de crescimento urbano 

intensivo das principais cidades do Brasil e do mundo. 
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3 A CIDADE E O RIO, O RIO E A CIDADE 

 

 

"A dinâmica de desenvolvimento de uma cidade tem muito a ver com as 
funções do seu rio, a importância fluvial revela-se, via de regra, na 
organização espacial da cidade" (COY, 2013). 

 

A dependência do rio não é uma exclusividade dos ribeirinhos. A cidade em si 

também tem uma relação vital com as suas águas, pois é o rio que gera energia 

hidroelétrica, fornece água, fertiliza o solo, é fonte de exploração da pesca, entre 

outros atributos ecológicos, recreativos e econômicos. Em muitos casos, o rio 

incorpora-se (ou é incorporado) à paisagem urbana (COSTA, 2006) e contribui para 

a identidade específica de uma cidade, que o diga São Paulo com as suas marginais 

Tietê e Pinheiros, Paris e as charmosas pontes que atravessam o rio Sena, Londres 

e o seu famoso Tâmisa, Chicago e a sua Riverwalk, um passeio à beira rio do rio 

Chicago que atrai turistas do mundo todo. 

Com o objetivo de ressaltar a importância do rio Paraíba do Sul para a 

configuração histórica e geográfica do município de São José dos Campos, é 

necessário aprofundar e conhecer um pouco mais a inter-relação e historicidade 

entre a cidade e o rio, como veremos a seguir. 

 

 

3.1 ÀS MARGENS DO RIO, NASCE UMA CIDADE 

  

 

São José dos Campos é o maior município da bacia hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, que por sua vez ocupa área de aproximadamente 62.074 km², 

estendendo-se pelos estados de São Paulo (14.510 km²), Rio de Janeiro (26.851 

km²) e Minas Gerais (20.713 km²) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 
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 Figura 4 - Hidrografia do município de São José dos Campos 

 

 

Segundo dados da Agência Nacional de águas (ANA), a bacia hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul tem destacada importância no cenário nacional por estar 

localizada entre os maiores pólos industriais e populacionais do País - São Paulo e 

Rio de Janeiro - e pelo processo que envolve o gerenciamento de seus recursos 

Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade, 2017 
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hídricos. Os principais usos da água na bacia são para abastecimento, diluição de 

esgotos, irrigação e geração de energia hidroelétrica. Em menor escala, também é 

utilizada para pesca, aquicultura, recreação e navegação (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2016). 

A própria formação da cidade de São José dos Campos tem relação com o 

rio. Por volta de 1590, o território do município iniciou a sua configuração em uma 

fazenda pecuária criada oficialmente a partir de uma concessão de sesmarias, a 

pedido de padres jesuítas: Localizada às margens do Rio Comprido, que faz divisa 

entre São José e Jacareí, foi classificada pelos jesuítas como "fazenda de gado" 

para ocultar dos bandeirantes uma missão catequética, fato que causava desagrado 

aos colonos que necessitavam e exploravam mão de obra indígena. 

O conflito entre colonos e jesuítas resultou na expulsão dos religiosos em 

1640 e dispersão dos aldeados, extinguindo a missão de catequese. Alguns anos 

mais tarde, os jesuítas retornam ao Vale do Paraíba e se instalam a 15 quilômetros 

da antiga aldeia, também a partir de uma concessão de sesmaria.  

Avançando um pouco mais na história da cidade, em 28 de julho de 1767 é 

criada a Câmara da “Villa de São José do Parahyba", nome dado em homenagem 

ao rio Paraíba do Sul. Somente em 1864 a Vila foi elevada à categoria de cidade e, 

em 1871, se tornou "São José dos Campos". 

Voltando aos tempos atuais, o município apresenta uma riquíssima bacia 

hidrográfica e caracteriza-se por possuir em sua margem esquerda afluentes mais 

significativos em volume de água que os existentes em sua margem direita onde 

destaca-se o Rio Jaguari e o Rio Buquira. Já em sua margem direita, ocorrem vários 

tributários, que se não apresentam um volume de água significativo, tem grande 

importância, porque percorrem toda a malha urbana e constituem grande parte do 

sistema de drenagem urbana do município, destacando-se o Rio Comprido, o Rio 

Pararangaba, o Rio Alambari e o córrego do Vidoca. 

É relevante destacar também, tanto para o abastecimento da população 

quanto para a pecuária, o Rio do peixe, afluente do rio Jaguari, e que constitui uma 

extensa bacia hidrográfica que ocupa grande parte da região norte do município, 

cujas águas contribuem significativamente para a represa do Jaguari, grande 

reservatório da CESP para a produção de energia elétrica na região. 

Percorrendo parte da região norte do município, suas águas drenam 25% da 

bacia do reservatório do rio Jaguari, para a regularização de vazão do Rio Paraíba 
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do Sul, produção de energia elétrica, e também utilizada para lazer e turismo na 

região. Dos 629. 921 habitantes da cidade de São José dos Campos (INSTITUTO..., 

2015), 469.000 pessoas são abastecidas pelo rio Paraíba do Sul, representando a 

maior demanda entre os 28 municípios que captam água para abastecimento: 

 

Tabela 4 - Vinte e oito municípios que captam água do Paraíba do sul para abastecimento 

 
        Fonte: Brasil, 2017. 
 

 

Nota-se, portanto, que o rio Paraíba do Sul não é importante para o município 

de São José dos Campos apenas historicamente e geograficamente, mas também é 

fundamental para o abastecimento do consumo urbano de todos os municípios que 

dependem de suas águas.  
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3.2 A URBANIZAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E O REFLEXO NAS ÁGUAS 

 

 

O desenvolvimento urbano do município de São José dos Campos ao longo 

das três últimas décadas e o processo de adensamento urbano junto às bacias 

hidrográficas dos afluentes da margem direita do Rio Paraíba do Sul, principalmente 

em virtude do crescimento do seu parque industrial (DINIZ; RAZAVI, 1999), vem 

promovendo a expansão do tecido urbano para regiões mais a montante, nas 

direções Sul, Sudeste e Sudoeste, onde se encontram as nascentes e áreas de 

recarga destes corpos d’água (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Há uma tendência do processo de ocupação evoluir em todo o município em 

maior ou menor escala por meio da urbanização, da exploração econômica ou da 

mudança da cobertura vegetal, o que compromete a qualidade e o volume de água 

que se direciona aos corpos d’água principais e ainda na recarga dos aquíferos que 

mantêm a vazão destes ao longo do ano. Isso é observado com maior intensidade 

nas bacias hidrográficas da margem direita do Rio Paraíba do Sul, atingindo 

principalmente o Córrego Senhorinha, o Ribeirão Vidoca, o Ribeirão Cambuí (ou 

Putins), o Rio Alambarí, o Rio Pararangaba, o Rio Comprido e o Córrego Nossa 

Senhora da Ajuda do Bom Retiro. 

Vale ressaltar que a bacia do rio Pararangaba, afluente do rio Paraíba do Sul, 

foi um dos setores mais afetados pela urbanização crescente e desordenada da 

cidade de São José dos Campos até o final da década de 90, o que resultou em 

uma significativa expansão de áreas sujeitas à erosão e à inundação, aumento da 

ocupação nas suas margens e trechos que funcionam como depósitos de lixo 

(BRANDÃO; FERREIRA, 1999). 

Sendo assim, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1995 criou 

uma política de proteção dos recursos naturais do município, entre eles os recursos 

hídricos, com adoção da figura das Áreas de Proteção Ambiental Municipal (APA) e 

a restrição de ocupação de áreas geotécnicas ou geomorfologias impróprias à 

ocupação urbana ou de condições topográficas muito severas. As Áreas de 

Preservação Permanente (APP) passaram também a ter uma política de proteção 

mais efetiva na implantação de novos empreendimentos imobiliários.  

Mapeamentos desenvolvidos pelo Programa de Macrodrenagem levaram a 

verificar que, além das Áreas de Proteção Ambiental definidas pelo PDDI-95, 
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algumas regiões da Macrozona Urbana e de Expansão Urbana também requerem 

maior atenção para a proteção dos recursos hídricos do Município, como a Região 

Oeste do Município, próximo ao bairro Urbanova, entre o Ribeirão Vermelho e a 

linha férrea, conhecido como Ramal do Parateí. 

Desde 2006, o município desenvolve o Programa de Revitalização de 

Nascentes em Áreas Públicas Urbanas. O objetivo é recuperar a vegetação das 

margens, que são responsáveis pela alimentação da bacia do Rio Paraíba. O 

programa tem apoio de empresas e instituições da região, além da participação de 

alunos de escolas públicas e da comunidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). 

Diante do exposto neste capítulo, conclui-se que a recuperação e 

preservação das águas do rio Paraíba do Sul e de todos os seus afluentes é mais do 

que uma medida de conscientização ambiental; é uma medida social, política e de 

reaproximação entre rio e cidade que deve ser encarada como estratégia de gestão 

e desenvolvimento urbano assegurada por políticas públicas. 
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4 AS ENCRUZILHADAS DA BEIRA RIO 

 

 

"O rio é a nossa casa. Não sei viver em outro lugar e, mesmo nesses 
tempos difíceis, ainda dá para pescar alguma coisa em suas águas" 
(Solange Ramos, moradora da comunidade Beira Rio) 

  

Localizada em terra cujo metro quadrado é um dos mais valorizados da 

cidade de São José dos Campos, uma pequena comunidade de pescadores que se 

formou por volta dos anos 1950 às margens do rio Paraíba do Sul, vive na fronteira 

do mundo urbano e do tradicional. Viver talvez não seja a palavra exata: sobrevivem 

a uma série de encruzilhadas (figura 5) que revelam a sua fragilidade diante do 

crescimento urbano e dos interesses do capital.  

 

Figura 5 - As encruzilhadas da Beira Rio 

 

Fonte: Autora. 

 

 

Neste capítulo vamos explorar o histórico da formação territorial da 

comunidade Beira Rio, bem como o encadeamento de acontecimentos que 
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materializaram a sua territorialidade atual e as diversas encruzilhadas relacionadas à 

sua configuração sócio-espacial. 

Algumas encruzilhadas sócio-geográficas-políticas-ambientais já traçadas 

pela autora são (Tabela 5): (1) embora esteja localizada em um dos bairros mais 

nobres da cidade de São José dos Campos, a comunidade vive em condições 

precárias; (2) a sua área foi definida como Área de Preservação Permanente (APP), 

pertencente à União, o que legalmente impede a prefeitura de fazer qualquer tipo de 

investimento em infraestrutura básica, equipamentos sociais e de serviços, como por 

exemplo saneamento básico, asfalto, iluminação pública, creche, entre outros; sob 

pena de multa do Ministério Público; (3) a problemática ambiental da área, somada à 

forte especulação imobiliária da região faz com que os moradores vivam com medo 

constante de remoção; (4) a morte do rio fez com que os moradores procurassem 

novos meios de vida e aumentou a sua dependência da cidade, o que faz com que 

tenham que inventar e reinventar novas formas de produção do espaço. 
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Tabela 5 - Matriz de encruzilhadas da Comunidade Beira Rio 

Fonte: Autora. 
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4.1 ENCRUZILHADA I - MARCAS DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DA 

COMUNIDADE BEIRA RIO 

 

 

Localizada na Zona Oeste de São José dos Campos, às margens do Rio 

Paraíba do Sul, a Beira Rio é uma comunidade tradicional fundada por pescadores 

em meados de 1950, em terras particulares de uma fazenda pertencente a Eliziário 

Augusto J. Penteado, hoje chamada de Fazenda Urbanova. 

A história do surgimento da comunidade Beira Rio é contada pelos próprios 

moradores, uma vez que não há nenhum registro oficial. Inicia-se com o pescador 

Manoel de Lima que vivia com as irmãs em uma casa de pau a pique às margens do 

rio Paraíba do Sul, sob o consentimento do dono da fazenda. Em meados de 1960, 

as irmãs de Manoel decidiram morar na cidade e com a saúde debilitada, Manoel 

convidou o seu primo de primeiro grau, Alziro Ramos, a esposa e os filhos para 

morarem "em sua terra", ajudá-lo com a pesca e com os cuidados de saúde. 

Segundo relato dos moradores, o proprietário da fazenda não se opôs ao convite 

feito pelo senhor Manoel aos primos na ocasião.  

Seu Alziro e a esposa, dona Antônia, eram primos de primeiro grau, nascidos 

e criados em uma ilha às margens do Rio Paraíba do Sul, no Bairro do Rio Abaixo, 

Zona Norte da Cidade, membros de uma família de pescadores há gerações. Até 

então, moravam com os filhos em uma casa de pau a pique e costumavam pescar 

na Zona Norte da cidade ou em Caçapava.  

Porém, o pai da dona Antônia decidiu vender o pedaço de terra onde estava 

localizada a casa do casal, que se viu obrigado a procurar outro lugar para morar. 

Logo, o convite do primo Manoel apareceu em boa hora e foi uma oportunidade para 

que continuassem vivendo à beira do rio, em contato com a natureza e 

desenvolvendo as suas atividades pesqueiras normalmente. 

Após o falecimento de Manoel de Lima (a data e ano de sua morte não foram 

encontradas), o Sr. Alziro convidou outros parentes diretos para morarem no local, 

devido ao atrativo da pesca como meio de subsistência e a próspera 

comercialização do produto no mercado municipal da cidade. É importante ressaltar 

que seu Alziro teve 22 filhos do primeiro casamento e 14 filhos do casamento com 

dona Antônia e a maioria reside na comunidade Beira Rio até hoje. Ou seja, já havia 
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um número considerável de pessoas morando no local antes de Alziro convidar 

outros parentes para dividirem o mesmo espaço. 

É importante mencionar que há um elevado índice de casamentos 

consanguíneos, não por ser uma comunidade que viveu muito tempo isolada nesse 

território, mas principalmente por descenderem diretamente de uma comunidade 

que vivia numa ilha, ou seja, a consanguinidade é uma herança cultural. A autora do 

projeto buscou ajuda de uma profissional especializada em Tabela Familiar para 

compreender de maneira mais didática a dinâmica familiar e, consequentemente, 

alguns padrões de comportamento dos ribeirinhos da Beira Rio, como mostra a 

figura 6. 
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Fonte: Autora. 

 

Figura 6 - Recorte da Tabela Familiar das relações consanguíneas da família Ramos 
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A comunidade viveu completamente isolada e até o final de 1980, quando foi 

construída a ponte do Urbanova, dentro do planejamento de construção e 

desenvolvimento de loteamentos destinados a receber condomínios de casas de alto 

padrão. Até então, a locomoção dos moradores era feita exclusivamente de barco ou 

por uma balsa improvisada, já que o acesso por terra à cidade era inexistente.  

O processo de desenvolvimento e a aproximação dos empreendimentos 

imobiliários na região Oeste da cidade fizeram com que em 1988 a comunidade 

fosse percebida pelo Sr. Álvaro Vantini, membro do Clube de Campo Santa Rita 

localizado à margem direita do rio. O Sr. Vantini passou a fazer contato com os 

moradores que atravessavam o rio e entregava barris de água potável para 

consumirem, uma vez que as águas do rio paraíba já estavam bastante poluídas. 

Coordenador do grupo da Igreja Sagrada Família na Vila Ema, passou a fazer 

trabalhos sociais na comunidade junto com voluntários da igreja e influenciou o 

amigo Batista Gargione, na época reitor da Univap, a criar o projeto social "Vale a 

Pena Viver", inaugurado em 2002 para promover melhorias na comunidade, como a 

criação de uma horta comunitária, uma tenda para a realização de atividades 

comunitárias e religiosas, uma escola de educação infantil para crianças de 02 a 06 

anos e cuidados básicos de saúde.  

O projeto encerrou-se em 2006 e a comunidade não deu continuidade aos 

projetos implantados. Em 2007, a comunidade da Paróquia Santo Agostinho, da 

Urbanova, passou a exercer atividades sociais e religiosas com os moradores, que 

persistem até hoje. 

A comunidade Beira Rio está em sua quinta geração desde que o Sr. Alziro 

trouxe sua família para a região. Com o falecimento do Sr. Alziro, em 2001, a Sra. 

Antônia, tornou-se a conselheira da comunidade. Atualmente, aproximadamente 150 

moradores vivem nas 35 casas construídas à margem do rio Paraíba do Sul. 

Para ilustrar de forma didática os principais marcos vividos pela comunidade 

desde o início da sua formação até os dias atuais, foi criada uma Linha do Tempo 

(figura 7). 
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Figura 7 - Linha do tempo com os principais marcos vividos pela comunidade Beira Rio. 

 

Fonte: Autora. 
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4.2 ENCRUZILHADA II - DA FARTURA DE PEIXES À MORTE DO RIO 

 

 

 Durante décadas, a pesca foi a principal atividade desses moradores 

ribeirinhos, não apenas como subsistência, mas como fonte de renda, pois grande 

parte da produção era comercializada no mercado municipal de São José dos 

Campos, localizado na região central da cidade. Além disso, produziam e vendiam 

no mercado municipal redes artesanais, sabonetes de óleo, colares de malha (figura 

8) e produtos orgânicos cultivados na comunidade. 

 

Figura 8 - Colares de malha produzidos pela comunidade Beira Rio 

. 
Fonte: Arte Beira Rio, 2011. 

 

 

 Porém, com a consolidação do parque industrial e da malha urbana de São 

José dos Campos, somada a outros fatores sócio-ambientais, a degradação do Rio 

Paraíba do sul se acentuou. É importante destacar, no entanto, que muito antes do 

avanço da industrialização e urbanização da cidade, em meados da década de 

1930, o esgoto era lançado no rio Paraíba do Sul. 

Segundo relato dos moradores da comunidade Beira Rio, os peixes 

diminuíram drasticamente e já não era mais possível viver apenas da pesca e das 

atividades piraquaras. A maioria dos ribeirinhos da comunidade, principalmente os 

homens, se viu obrigada a exercer outras atividades para sobreviver, especialmente 

na construção civil e em trabalhos domésticos em condomínios próximos à 

comunidade e no Clube de Campo Santa Rita.  

Além disso, a própria navegação pelas águas do rio está comprometida, uma 

vez que vários trechos do leito estão tomados por “baronesas”, plantas aquáticas 
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que proliferam ao sinal da poluição proveniente do despejo de esgoto nos rios. O 

fenômeno natural atrapalha a pesca e a fluidez dos pescadores pelas águas, visto 

que muitos costumam ir até Santana e Caçapava para pescar. O acúmulo de plantas 

também causa a morte de peixes, pois reduz o índice de oxigênio na água 

(CETESB). Nos últimos dois, porém, de acordo com o IQA (Índice de Qualidade das 

Águas) divulgado pela Cetesb, a qualidade da água do rio Paraíba na região do Vale 

do Paraíba apresentou uma significante melhora, saltando de 51 para 55 (em uma 

escala que vai até 100). Felizmente, essa melhoria provocou o retorno de espécies 

de peixes que tinham desaparecido do leito do rio devido à poluição. 

Segundo reportagem feita pelo jornal O Vale em 21 de outubro de 2016, 

pescadores e ribeirinhos da região sentiram a diferença e comemoram a qualidade 

das águas e a chegada dos peixes. "O cheiro de esgoto está sumindo. Antes, a 

gente 'ponhava' a rede e nada. Os peixes estão voltando agora", disse Andrelino 

Ramos, 75 anos, pescador e morador da comunidade Beira Rio em entrevista para o 

jornal (VIEIRA, 2016). 

Ainda de acordo com a matéria, a quantidade de peixes ainda é bem inferior a 

obtida no passado, quando chegavam a pescar mais de 30 kg por dia (segundo os 

próprios pescadores entrevistados pela reportagem), mas, segundo o pescador 

Antônio Cardoso, 76 anos, que criou oito filhos com a pesca, "já consigo tirar até 

cinco quilos por dia". Dentre tantas encruzilhadas vividas pelos ribeirinhos da 

comunidade Beira Rio, eis um caminho que ganha luz. 

Todavia, é preciso ser cauteloso com a animação, pois o modo de vida dos 

ribeirinhos continua ameaçado. Os peixes, a pesca, os colares de malha, as redes 

artesanais, canoas, sabonetes de óleo são muito mais do que símbolos da atividade 

ribeirinha e merecem muito mais respeito e atenção do que imaginamos. Isso 

porque eles são símbolos do meio de vida desses moradores. São identidade, vida, 

vínculo e razão de ser. A produção do meio de vida, como defende Marx e Engels 

(2007, p.10-11) é: 

 

[...] muito mais [como] uma forma determinada de atividade dos indivíduos, 
[como] uma forma determinada de manifestar sua vida, um modo de vida 
determinado. Da maneira como os indivíduos manifestam sua vida, assim 
são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto o que 
produzem como o modo como produzem. O que os indivíduos são, por 
conseguinte, depende das condições materiais de sua produção. 
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Portanto, os ribeirinhos são ribeirinhos justamente por causa da sua relação 

com o rio e como produzem e reproduzem o seu mundo e constroem a sua vida 

material. Quanto mais eles se afastam de suas origens e do seu modo de vida 

tradicional, mais avançam rumo ao mundo urbano, como será aprofundado na 

encruzilhada a seguir. 

 

 

4.3 ENCRUZILHADA III - COMUNIDADE TRADICIONAL: CONVIVER, CRIAR, 

RESISTIR  

 

[...] é somente em comunidade [com outros que cada] indivíduo tem os 
meios necessários para desenvolver as suas faculdades em todos os 
sentidos; a liberdade pessoal só é, portanto, possível na comunidade 
(MARX; ENGELS, 2007, p. 47). 

 

A comunidade ribeirinha Beira Rio é classificada como uma comunidade 

tradicional, caracterizada como um grupo social diferenciado cultural e 

historicamente, por conta da sua origem e relações simbólicas com a natureza 

(ROCHA, 2010). O decreto nº 6040/07, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades, classifica os grupos 

tradicionais como: 

 

[...] aqueles culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 

Porém, como no território brasileiro tais definições englobam um vasto grupo, 

como ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, seringueiros, 

ciganos, entre outros (COSTA FILHO, 2014), é preciso aprofundar para 

compreender a abrangência de conceitos e significados que há por trás da palavra 

"tradicional". Segundo Diegues e Arruda (2001, p. 26) as comunidades tradicionais 

se caracterizam:  

 

- pela dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os 
recursos naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida; 

- pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se 
reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos 
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naturais. Esse conhecimento é transferido por oralidade de geração em 
geração; 

- pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 
econômica e socialmente; 

- pela moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que 
alguns membros individuais possam ter se deslocado para os centros 
urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; 

- pela importância das atividades de subsistência, ainda que a produção 
de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que 
implicaria uma relação com o mercado; 

- pela reduzida acumulação de capital; 
- pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às 

relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais; 

- pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, 
pesca e atividades extrativistas; 

- pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto 
limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social 
do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor e sua família 
dominam todo o processo até o produto final; - pelo fraco poder político, 
que em geral reside nos grupos de poder dos centros urbanos; 

- pela auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a uma 
cultura distinta.  

 

No caso da comunidade Beira Rio, surgida muitos anos antes do 

desenvolvimento do bairro Urbanova e de outros bairros ao redor, Brandão (2010, 

p.352) apresenta uma definição pertinente que reforça a sua característica 

tradicional: "são comunidades tradicionais aquelas que "ali estavam" quando outros 

grupos humanos, populares ou não, "ali chegaram" e ali se estabeleceram".  

O autor avança nessa linha de pensamento e expõe que aquele que veio de 

longe para conquistar, ocupar ou dominar um espaço que para ele é apenas um 

"imensamente vazio" - toma-se aqui a liberdade em fazer uma analogia com os 

agentes do capital -, em nome do progresso ou desenvolvimento, não respeita o 

espaço-de-vida que "ali se vive" e "ali estava" (BRANDÃO, 2010).  

 

Anterior, contemporânea ou posterior à "chegada do estranho", a 
comunidade é o como se pode fazer frente ao capital, ao poder exterior, ao 
mercado, à sociedade de massa e mídia. Não por ser patrimonialmente uma 
guardiã do passado, ou por ser expressivamente "folclórica", "típica" ou um 
"genuíno exemplo de nossas mais preciosas tradições", uma comunidade 
popular (mas nem todas) é também tradicional. Ela o é por representar uma 
forma ativa e presente de resistência à quebra de um reduto inter-humano 
de relações ainda centradas mais em pessoas e redes de reciprocidade 
de/entre sujeitos-atores através de produto do trabalho, do que em coisas e 
trocas de mercadorias através de pessoas, tomadas elas próprias, seres-
objeto (BRANDÃO, 2010, p. 353). 
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Ainda de acordo com o autor:  

 

 “a comunidade não se faz ‘tradicional’ por meio de alguns traços 
folclorizáveis de sua cultura. Elas se tradicionalizam como uma estratégia 
de defesa. Como um modo de existir dividido entre a relação dependente 
com o ‘mundo de fora’ e uma protegida quase-invisibilidade” (BRANDÃO, 
2010, p. 360). 

 

A comunidade Beira Rio não é caracterizada como uma comunidade 

tradicional somente pelo seu modo de vida, mas porque o sofrimento e resistência 

frente às ameaças de expropriação ou outros conflitos externos estão no cerne da 

memória (BRANDÃO, 2010, p.359), como serão expostos nos próximos itens.  

Além disso, apresentam atributos territoriais que reforçam seus laços afetivos 

e subjetivos com os elementos da natureza, principalmente a mata e o rio, bem 

como suas práticas, táticas e estratégias de expressão de sua territorialidade, como 

a vontade de permanecerem à beira rio, a resistência em preservar as atividades 

piraquaras, as relações consanguíneas, e, principalmente, seus valores 

comunitários, como o compartilhamento de bens materiais e o convívio harmônico e 

hierarquizado.   

Inclusive, autores como Miranda (1995) e Lifschitz (2011) defendem que a 

principal mudança que pode afetar uma comunidade tradicional é a mudança dos 

valores comunitários, uma vez que podem alterar a qualidade de suas relações e 

configurações. 

 

O individualismo capitalista é apontado sempre como um inimigo 
/dissolvente dos valores comunitários. O habitus (BOURDIEU, 2009) 
comunitário alterando-se pode provocar a reconfiguração das relações 
comunitárias ou sua dissolução, com o esgarçamento irreversível dos 
vínculos de pertencimento (PEREIRA, 2014, p.149). 

 

Portanto, o que precisamos observar na comunidade Beira Rio não são 

apenas os conflitos e interferências externas que eles sofrem, afinal, não se trata de 

uma comunidade isolada e independente de intercâmbios territoriais, mas 

principalmente como esses fatores reforçam, desfazem ou reinventam a intensidade 

de seus valores comunitários, o ritmo como comunidade e as suas relações internas. 

 Em resumo, observar o confronto existente entre duas narrativas classificadas 

por Chatterjee (2008) como narrativa da comunidade e narrativa do capitalismo, já 
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que, segundo o mesmo autor, "a destruição da comunidade é fundamental para o 

capitalismo". É o que veremos com mais profundidade na próxima encruzilhada. 

  

“O que se vive na comunidade varzeira estudada é a tensão entre um modo 
tradicional de vida camponesa, aliás cheia de riqueza cultural, e um modo 
de vida determinado pela lógica do capital, destruidor da natureza. Tradição 
e modernidade” (PEREIRA, 2014, p.152). 

 

 

4.3.1 Perfil socioeconômico, modo de vida e representações sociais dos 

moradores da comunidade Beira Rio 

 

 

O poraquê quara no lago, mas o lago secou, não há mais poraquê nem 
lago, pelo menos por enquanto. A vida passa devagar e com pressa no 
campo e na cidade, o lugar é meio campo e meio cidade, é um lugar urbano 
[...] O lugar é o intermédio privilegiado do campo e da cidade, não só por 
estar no limite de ambos, mas porque não completou o processo urbano e, 
por isso, o rural é recorrente como festa, como trabalho na roça e como 
modo de vida. Mora-se na cidade, mas se está no mundo rural (OLIVEIRA, 
2003). 

 

Compreender o modo de vida dos ribeirinhos da Beira Rio é um desafio, pois 

o espaço e as relações são percebidas de uma forma muito peculiar. Embora já 

estejam incorporando o habitus1 da vida urbana, afinal, vivem geograficamente em 

um bairro do município de São José dos Campos e passam por transformações 

sociais, políticas, econômicas e culturais peculiares à vida urbana, ainda preservam 

características e traços rurais e ribeirinhos que surpreendem aqueles que vivem 

isolados entre os muros do mundo urbano. Segundo a geógrafa Marta Inez Medeiros 

Marques (2004, p.145 e 146), modo de vida é: 

 

(...) Um conjunto de práticas e valores que remetem a uma ordem moral que 
tem como valores nucleantes a família, o trabalho e a terra. Trata-se de um 
modo de vida tradicional, constituído a partir de relações pessoais e 
imediatas, estruturadas em torno da família e de vínculos de solidariedade, 
informados pela linguagem de parentesco, tendo como unidade social 
básica a comunidade. 

 

                                            
1
 Bordieu (2004) define o habitus como um conjunto de disposições duráveis com o qual o homem 

lida com o mundo, incorpora valores e imprime costumes a outros homens.  
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Vamos discutir o perfil socioeconômico dos ribeirinhos da Beira Rio, bem 

como o seu modo de vida e as representações sociais como estratégia de 

sobrevivência, produção e reprodução da sua existência vivendo nessa linha tênue 

entre rural e urbano.  

Todos os dados aqui apresentados foram coletados pela autora por meio de 

observação participante, além de aplicação de questionário de pesquisa (Apêndice 

A) entrevista e interação direta com os moradores, fundamentais para registrar 

vários elementos da história e o modo de vida local.  

Como já vimos ao longo do trabalho, apesar de ter sido fundada antes da 

formação do bairro Urbanova, a comunidade Beira Rio acabou sendo "engolida" pelo 

crescimento do bairro, um dos reflexos da sobreposição da cidade em relação ao 

campo impulsionada pela expansão do capitalismo. 

 Isso fez com que novas necessidades sociais emergissem e a comunidade 

passasse a requisitar do poder público uma série de aparatos urbanos, como o 

abastecimento de energia elétrica e água, saneamento básico, acesso terrestre "à 

cidade", serviços de saúde, segurança, escolas, transporte público, etc. 

Em situações como essa, é comum observar modificações no modo de vida 

dos moradores locais que passam a sofrer as consequências da transição da vida 

da zona rural para a vida urbana, como por exemplo a substituição de atividades 

piraquaras por práticas comerciais e/ou ocupações profissionais do mundo urbano; 

mudanças nas relações pessoais que deixam de ser comunitárias e passam a ser 

individuais; aumento do custo de vida; modificação dos hábitos alimentares, 

vestimenta e até mesmo linguagem, entre outros.  

Como afirmam Ferraz e Gonçalves (1998, p.22): 

 

Ocurrió um rápido y continuo proceso de modificación de las estructuras 
económicas y sociales, con alteraciones en el modo tradicional de vida: 
paso de la actividad agrícola y de pesca al predominio de la actividad 
comercial de fines de semana (bares y restaurantes); (...) aumento del costo 
de vida(...); disminución de la productividad agrícola (o que podría servir 
como detonante para el consumo de alimentos industrializados); 
modificación en los hábitos alimentícios; surgimiento de nuevas 
enfermedades; modificaciones en la organización social, anteriormente 
basada en la familia extensa y en el parentesco; diminución de la cohesión 
de la comunidad; modificaciones de los valores y espiritualidade; (...) 
posibilidad de trabajar en otros barrios. 
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Observou-se na Beira Rio que a figura do pescador ainda é muito presente, 

assim como a relação simbólica com o rio. Contudo, a relação com o mundo urbano 

também é evidente: As canoas de madeira feitas pelos próprios ribeirinhos ainda 

resistem, mas os barcos de alumínio comprados já ocupam espaço nas margens; 

alguns trajetos de barco foram substituídos pelo ônibus; o banho nas águas do 

Paraíba do Sul é raro, eles já preferem o calor do chuveiro elétrico nos banheiros 

compartilhados (nem todas as casas possuem banheiro); as lamparinas estão em 

caixas desde que chegou energia elétrica em 2002; o celular já virou um importante 

meio de comunicação. 

As típicas casas de pau-a-pique foram substituídas por casas de alvenaria; 

apenas uma residência ainda mantém a característica original, mas isso porque a 

Prefeitura congelou o núcleo em 2014 e nenhuma reforma ou alteração pode ser 

realizada. Algumas já possuem garagens para guardar os carros e motos dos 

moradores. 

A população aproximada da Beira Rio é de 150 habitantes distribuídos em 

média em 35 famílias. Embora a intenção original da pesquisadora fosse cadastrar 

todos os moradores, este levantamento foi feito com a ajuda da líder da 

comunidade, haja vista que muitos moradores se recusaram a conversar com a 

pesquisadora ou participar do cadastro, além da ausência de ribeirinhos durante os 

dias de coleta. 

Os 52 ribeirinhos entrevistados que responderam ao formulário de pesquisa 

(Apêndice A) são, em sua totalidade, mulheres em idade adulta (gráficos 1 e 2), que 

vivem na Beira Rio há muitos anos, dos quais muitos nasceram (gráfico 3). Todos 

são descendentes diretos de famílias ribeirinhas da região do Vale do Paraíba.  
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Gráfico  1 - Entrevistados por faixa etária. 
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              Gráfico  2 - Entrevistados por sexo. 
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Analisando o gráfico acima, é possível explicar porque a maioria das pessoas 

que participou da entrevista é do sexo feminino. As mulheres preservam uma 

característica bem forte das comunidades ribeirinhas tradicionais: são responsáveis 

pelos afazeres domésticos, pelas crianças e pelo dia-a-dia da comunidade. Portanto, 

elas estão sempre na comunidade em sua grande maioria e acabam se tornando 

"porta-vozes" quando solicitadas.  

Fonte: Autora. 

Fonte: Autora. 
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 Gráfico  3 - Moradia anterior ao Beira Rio. 
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É importante mencionar que os bairros e cidades apontados no gráfico 3 

também estão relacionados com a vida na várzea: As cidades em questão são 

Guararema e Caçapava e o bairro é Santana. Esses moradores nasceram ou 

moraram em comunidades ribeirinhas dessas regiões, mas são todos descendentes 

da família Ramos. Suas crenças, valores, percepções, relações, identidade e 

memória vão além, portanto, dos limites geográficos. O lugar desses ribeirinhos é 

um mundo de significados (TUAN, 1983). 

Nem todos os ribeirinhos entrevistados são totalmente alfabetizados (gráfico 

4) e existe um alto índice de evasão escolar (gráfico 5). A maioria abandona os 

estudos nas primeiras séries do ensino fundamental e os principais motivos, 

segundo o questionário aplicado, são: gravidez, distância até a escola, condições 

financeiras e trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 
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Gráfico  4 - Nível de escolaridade. 
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Gráfico  5 - Principais motivos da evasão escolar. 
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Fonte: Autora. 

Fonte: Autora. 
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As mulheres ribeirinhas da Beira Rio têm filhos ainda jovens, em média aos 

14 anos. Como a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, isso explica porque 

a evasão escolar ocorre predominantemente por gravidez e distância até escola, 

pois passam a cuidar do lar e dos filhos. A escassez de oportunidades de acesso à 

educação também é latente, não apenas pela distância até a escola mais próxima, 

mas por não disporem de condições econômicas para custear os gastos com 

transporte, alimentação, uniformes, livros, etc. 

Além disso, alguns jovens ribeirinhos que estudam à noite comentaram que 

abandonaram os estudos (1) porque voltavam a pé até a comunidade e ficavam com 

medo de assalto ao longo do trajeto, especialmente no trecho que não tem 

iluminação pública; (2) precisavam acordar cedo para trabalhar e ajudar na 

composição da renda, por isso abdicavam do estudo. 

Os ribeirinhos entrevistados não têm uma fonte de renda fixa (gráfico 6) e 

poucos possuem carteira de trabalho assinada (gráfico 7). Grande parte trabalha em 

empregos temporários próximos à comunidade, atuando predominantemente no 

ramo da construção civil e empregos domésticos nos condomínios do Urbanova e no 

clube de campo Santa Rita, localizado na mesma região (gráfico 8). Alguns 

complementam a renda com a pesca e até a utilizam como meio de alimentação, 

mas já não é mais possível viver exclusivamente dessa atividade.  

 

Gráfico  6 - Renda familiar mensal dos ribeirinhos da Beira Rio. 
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Fonte: Autora. 
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A respeito da renda familiar, alguns fatores precisam ser levados em 

consideração. Na maioria dos casos, não há um único provedor na residência, pois 

os meninos costumam começar a trabalhar cedo, ajudando a complementar a renda 

da família. O número significativo de respostas "Não sei responder" é reflexo da 

dinâmica familiar dos ribeirinhos onde, na maioria dos lares, o homem detém o 

poder econômico, não tem uma fonte de renda fixa, e a mulher acaba ignorando ou 

até não sabendo quanto o marido e/ou o filho recebe. É o homem que traz o 

alimento para a casa - as mulheres não têm o hábito de sair para fazer compras -; o 

homem que paga as tarifas mensais (água e energia elétrica), bem como adquire os 

demais bens necessários para a vida de sua família.  

O interessante é que, mesmo com as condições financeiras limitadas (aos 

olhos de quem só conhece o mundo urbano) quando questionados se a renda é 

suficiente para a sua sobrevivência e manutenção da família, todos responderam 

que sim.  

Em geral, as casas possuem pouquíssimos móveis e alguns 

eletrodomésticos, sendo os mais comuns: cama, sofá, mesa e cadeiras, geladeira, 

fogão, rádio, máquina de lavar roupa e celular.  

 

             Gráfico  7 - Moradores que trabalham com registro em carteira. 
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Fonte: Autora. 
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 Gráfico  8 - Principal atividade profissional dos ribeirinhos entrevistados. 
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Analisando esses dois gráficos, podemos afirmar que os trabalhos informais 

ainda são a saída para a maioria dos moradores que responderam a pesquisa, uma 

vez que o acesso ao mercado formal de trabalho ainda é limitado para eles. Isso se 

dá, em grande parte, pelo alto índice de evasão escolar já mencionado acima. Aliás, 

é um círculo vicioso difícil de ser quebrado: Os ribeirinhos abandonam os estudos 

para trabalhar, consequentemente, a sua inserção no mercado de trabalho fica 

comprometida e restringida. Pela falta de qualificação teórica e técnica, são 

compelidos a aceitar qualquer tipo de trabalho. Nas palavras de Coelho (2006, p.93): 

 

A esse respeito, Bourdieu (1979) advoga que, de modo geral, os homens 
ainda muito cedo, enveredam pelo caminho da labuta em busca de um 
trabalho, obrigando-os, em muitos casos, a abandonar a escola, isto quando 
pelo menos chegaram a frequentá-la por algum tempo. Com isso, 
restringem-se as possibilidades de escolha, e consequentemente, de 
inserção no mercado de trabalho. 

 

O número relevante de ribeirinhos que responderam "Não trabalha" também é 

explicado pelo fato que a maioria das mulheres fica em casa e é responsável pelas 

atividades domésticas, o que não consideram como trabalho. Sobre esse 

pensamento das mulheres ribeirinhas, ainda sob a perspectiva de Bourdieu (1979), 

Fonte: Autora. 
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tal visão é reflexo das imposições econômicas capitalistas, pois provocaram a 

depreciação das atividades femininas, uma vez que consideram como trabalho 

somente aquele que gera algum rendimento monetário. 

É válido mencionar também que os ribeirinhos entrevistados que exercem a 

pesca como atividade profissional responderam que possuem a Licença de pesca 

regulamentada pelo Ministério da Pesca. Alguns, inclusive, exibiram a sua 

carteirinha de pescador com orgulho. 

Ainda sobre esse gráfico, a autora julga importante comentar sobre o olhar de 

tristeza de muitos deles por não viverem exclusivamente da pesca e recorrerem a 

outros tipos de atividades produtivas para compor a renda. É o que Marx (1982) 

definiu como degradação do trabalho na sociedade capitalista, que privou o homem 

de realizar a sua natureza  e o transformou em mera mercadoria. 

Quando questionados se trabalhariam exclusivamente com atividades 

piraquaras para se manter, a maioria respondeu que sim (gráfico 9). É relevante 

mencionar que os ribeirinhos que responderam "não", afirmaram que gostam da 

pesca como lazer e não como trabalho, por isso a resposta negativa. É um exemplo 

de como a pesca possui uma forte carga de subjetividade para eles. Esse "não" não 

significa abandono à atividade; é um "não" que carrega vários significados 

importantes de lembrança, sentimento, memória da vida na várzea.  
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                   Gráfico  9 - Preferência de atividade de subsistência. 
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 Seja por lazer ou por profissão, os ribeirinhos entrevistados, homens e 

mulheres, costumam pescar com frequência, como mostra o gráfico 10: 

 

 

                    Gráfico  10 - Frequência de atividade na pesca. 
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Embora a maioria das casas já seja abastecida com energia elétrica, não há 

iluminação pública, o que preocupa os moradores em relação à segurança do local, 

principalmente a noite. A preocupação é maior com os jovens que estudam no 

Fonte: Autora. 

Fonte: Autora. 



65 

 

período noturno e fazem o trajeto até a comunidade à pé, sem nenhuma iluminação 

e segurança. Os moradores afirmam que o policiamento na região onde está 

inserida a Beira Rio é praticamente nulo. 

O abastecimento de água também é um problema: o sistema de captação 

hídrico dos ribeirinhos da Beira Rio ainda é partilhado entre alguns moradores, pois 

a Sabesp não finalizou o serviço de implantação do sistema de água. O argumento 

da empresa, segundo relato da líder comunitária, é que o bairro é clandestino e, 

portanto, não pode receber nenhum tipo de investimento em infraestrutura básica. 

Tanto é que as fossas implantadas para a maioria das casas é resultado de um 

projeto de estudantes do Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA), não do poder 

público. 

Em relação aos serviços de saúde, os moradores entrevistados foram 

categóricos ao afirmar que não têm plano de saúde e recorrem ao posto de saúde 

localizado no centro de São José dos Campos, pois o bairro Urbanova não dispõe 

de um. Em casos emergenciais, é extremamente difícil se deslocar até o pronto-

socorro da Vila Industrial ou qualquer outro lugar para receber atendimento médico, 

não só pela distância, mas também pela falta de transporte público disponível. Um 

morador relatou que chamaram a ambulância uma única vez, mas ela não apareceu. 

Por sorte, um dos moradores que tem carro chegou mais cedo do trabalho e levou a 

vítima até o hospital.  

Uma transformação que vem ocorrendo na comunidade e chama atenção é 

em relação à religião. Até meados de 2000, a comunidade era 100% católica e 

assistida por paróquias da região. O predomínio da religião católica foi importante, 

inclusive, para a configuração do lugar, uma vez que os moradores cederam um 

espaço especial do terreno para a construção de um espaço ecumênico que fica no 

centro da comunidade. A sua construção discrepa das construções ali já existentes, 

feita de alvenaria e grandes janelas de vidro. 
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Figura 9 - Espaço ecumênico construído pela Paróquia Santo Agostinho na comunidade Beira Rio. 

 

  

 

 Porém, a partir de 2000, alguns moradores se converteram à religião 

evangélica e, desde então, as missas tiveram que ceder espaço e dias na semana 

para os cultos. Não foi possível coletar o número exato de evangélicos da 

comunidade, pois o assunto ainda é tabu entre eles. Como a líder da comunidade é 

muito católica, os moradores evangélicos a respeitam e preferem não se identificar 

(embora, entre eles, todo mundo sabe quem são). 

Essa questão nos leva a um fato interessante observado no cotidiano durante 

as pesquisas: as representações sociais ainda são relevantes para os ribeirinhos da 

Beira Rio, embora não tenham consciência. Exemplo disso é que as relações 

consanguíneas continuam preservadas, assim como a forte solidariedade entre os 

moradores e a sua organização social. O respeito à hierarquia também prevalece e 

a figura do líder da comunidade é muito importante para a vida em comunidade. 

Mais do que isso, a figura simbólica do rio ainda é muito importante para a 

identidade desses ribeirinhos.  

Os dados comprovam isso: quando questionados se têm intenção de sair da 

comunidade e tentar a vida em outro lugar, 100% dos entrevistados responderam 

que não. Sobre a importância do rio Paraíba do Sul em suas vidas, as principais 

respostas estão no gráfico 11: 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora. 
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Gráfico  11 - Importância do rio Paraíba em suas vidas. 
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Engana-se, porém, quem acredita que esses laços sociais e territoriais são 

meras "características" desses ribeirinhos. A manutenção das representações 

sociais é uma forte estratégia de sobrevivência às transformações enfrentadas pelo 

mundo urbano:  

 

Jovchelovitch (1994) advoga que, para enfrentar um mundo dinâmico, os 
homens desenvolvem representações sociais que, embora os pertençam e 
expressem aspectos de suas individualidades, constituem uma construção 
que transcende as consciências individuais e contribuem na formação da 
vida social de uma comunidade (COELHO, 2006, p.43). 

 

Todas essas transformações na configuração geográfica, humana e social da 

comunidade Beira Rio refletem o espaço habitado e o processo de produção e 

reprodução dos moradores ribeirinhos, que precisam inventar e reinventar a vida e 

os modos de vida para sobreviverem às condições impostas pela vida urbana. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 
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4.3.2 O dia a dia dos ribeirinhos da Beira Rio 

 

Sobre o dia-a-dia dos moradores, foi criada uma tabela (6) com as principais 

características observadas durante o período de convivência com os ribeirinhos a 

fim de elucidar e tornar a leitura das informações mais didática: 

 

Tabela 6 - Principais características da rotina dos ribeirinhos. 

CRIANÇAS  MULHERES  HOMENS 

- Estudam de manhã ou à 
tarde; 

- As meninas ajudam as 
mães nas atividades 
domésticas durante 
determinado período do dia; 

- Os meninos ajudam os pais 
ou os adultos responsáveis 
pelas atividades de pesca; 
Ajudam nas atividades da 
roça; 

- Os meninos brincam de 
futebol no campo da 
comunidade e soltam pipa; 

- As meninas brincam de 
correr, esconde-esconde, 
pega-pega. 

- Gostam de brincar no rio e 
na mata. 

- Acordam cedo e cuidam 
das crianças e da casa; Em 
alguns casos, ajudam seus 
esposos com a pesca ou 
com a roça; 

- Acordam cedo e saem para 
trabalhar; 

- Gostam de se reunir à tarde 
em baixo das árvores para 
conversar com as outras 
mulheres, principalmente 
quando estão esperando os 
filhos voltarem da escola ou 
observando enquanto as 
crianças brincam; 

- Preparam a janta para o 
marido e assistem televisão. 

- Gostam de participar das 
festividades da comunidade, 
principalmente as religiosas. 

- Acordam cedo para 
trabalhar ou pescar; 

- Dividem-se entre as 
atividades com a pesca e 
agricultura. 

- Voltam para casa na hora 
do almoço ou à tarde; 
Costumam tirar um cochilo 
depois do almoço. 

- Alguns voltam para o 
trabalho ou para a pesca 
após o cochilo; 

- Jogam futebol no campo da 
comunidade no período da 
tarde e aos finais de semana 

- Gostam de assistir 
televisão e escutar música. 

- Muitos são dependentes do 
álcool. 

 

 

 

É interessante observar a multiplicidade de ocupações desses homens e 

mulheres dentro da sua lógica de convívio socioespacial, defendida por Vaz (1996) 

ao argumentar que o ribeirinho não desempenha uma ocupação específica e exerce 

várias funções de acordo com a sua necessidade, o que lhe garante certa autonomia 

econômica. 

O rio não é apenas fonte de pesca e locomoção, mas também uma opção de 

lazer, especialmente das crianças e jovens. Embora a qualidade da água esteja 

comprometida, é comum vê-los se divertindo nas águas do Paraíba do Sul, 

conforme figura 10. 

Fonte: Autora. 
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 Figura 10 - O rio Paraíba do Sul como “equipamento” de lazer para as crianças. 

 

 

  

Ainda sobre lazer, crianças, jovens e adultos homens jogam futebol no campo 

que há na entrada da comunidade quase que diariamente (figura 11). O campo de 

futebol, aliás, também desempenha o papel de ponto de encontro social entre os 

membros da comunidade, já que as mulheres costumam sentar próximas para 

assistir ao jogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo de Guilherme Cicerone (2013) 
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       Figura 11 - O gramado que serve de campo de futebol para a comunidade. 

 

 

 

Os jovens não entraram nessa tabela (6), pois é nítida a rápida transição para 

a vida adulta ainda no final da infância. Os meninos e meninas começam a se 

relacionar cedo e, a partir dos 14 anos, já começam a morar juntos ou ter filhos. Isso 

faz com que precisem trabalhar para ajudar no sustento da casa (principalmente os 

homens) e sacrificam o estudo. Com isso, já adquirem hábitos e características 

comuns dos homens adultos.  

A alimentação dos ribeirinhos se resume a arroz, feijão, hortaliças (plantadas 

na comunidade), farinha e peixe, embora também consumam frango (abatem as 

galinhas que criam no quintal) e carne. O café coado também está presente no café 

da manhã e no café da tarde, assim como pães e bolachas doces e salgadas.  

De acordo com depoimento da líder da comunidade, o consumo de álcool e 

drogas como maconha aumentou consideravelmente durante um período (o qual ela 

não soube precisar) na comunidade, mas, segundo a própria, diminuiu com a ajuda 

da igreja. 

De um modo geral, apesar de viverem em área urbanizada e sofrerem os 

impactos da urbanização, esses ribeirinhos ainda estão muito ligados à vida rural. 

Homens, mulheres e crianças não se desprenderam (ainda) da vida na várzea e 

este elo com o mundo rural se dá justamente por causa do rio. O rio comanda a vida 

(TOCANTINS, 1973). E se os caminhos que o rio percorre trazem fortuna de um 

lado, de outro podem trazer desgraça, como veremos no capítulo a seguir.     

Fonte: Autora. 
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4.4 ENCRUZILHADA IV: VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

 

 

A problemática específica que norteia o desenvolvimento do proposto trabalho 

refere-se ao conflito evidente entre dois direitos constitucionais: o direito 

fundamental à moradia adequada, previsto pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), 

e os direitos constitucionais de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

garantido pelo Código Florestal (BRASIL, 2012). É preciso contextualizar a realidade 

enfrentada pelos moradores por conta desse conflito, exposta nos subtópicos a 

seguir. 

 

 

4.4.1 Área de Preservação Permanente e o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado 

 

 

 Por estar localizada às margens do rio Paraíba do Sul, um rio interestadual 

que abastece São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a comunidade Beira Rio 

encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP) e, portanto, seu território 

específico pertence à União (art. 20 da Constituição Federal), mesmo que a fazenda 

onde está inserida tenha um dono particular. 

 

O art. 20 da Constituição Federal define os bens que pertencem à União: I – 
os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; II – 
as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 
e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, definidas em lei; III – os lagos, rios e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; IV 
– as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 
praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as 
que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 36, II; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005); V – os 
recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 
VI – o mar territorial; VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII – 
os potenciais de energia hidráulica; IX – os recursos minerais, inclusive os 
do subsolo; X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos; XI – as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios (BRASIL, 1988). 
 

A definição de APP, segundo o tópico II do artigo 3 da Lei nº 12.651/12: 
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Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas (BRASIL, 2012). 

 

Além disso, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), destacando o Artigo 2° da lei federal nº. 4.771, de 15 de set. de 1965, 

diz: 

“Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: 
1 - de 30m (trinta metros) para os cursos de d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 
2 - de 50m (cinqüenta metros) para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50m (cinqüenta metros) de largura; 
3 - de 100m (cem metros) para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinqüenta) a 200m (duzentos metros) de largura; 
4 - de 200m (duzentos metros) para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600m (seiscentos metros) de largura; 
5 - de 500m (quinhentos metros) para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600m (seiscentos metros) de largura; 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 
(Ver: Resolução CONAMA n. 302, de 20.03.02 referente a reservatórios 
artificiais) 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50m 
(cinqüenta metros) de largura; 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem metros) em projeções 
horizontais; 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) qualquer que seja a 
vegetação. 
Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas 
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 
artigo. (Com redação dada pela Lei n. 7.803, de 18.07.89)” 

           

Logo, em função da largura do rio Paraíba do Sul na região de São José dos 

Campos, todas as construções precisam respeitar 50 metros de distância no seu 

curso da margem do rio. Não é o que acontece com as residências da comunidade 

Beira Rio, como ilustra a figura 12. 
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Figura 12 - Residências da Comunidade Beira Rio e a proximidade com a margem do rio. 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 



74 

 

 

As áreas de preservação permanente são, portanto, instrumentos 

assegurados pela Constituição Federal de efetividade do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cabe ao poder público definir quais são 

as áreas a serem protegidas e zelar por sua proteção e integridade, inclusive 

garantir que os atributos e características que garantem a sua proteção permanente 

não sejam violados. 

   

 

4.4.2 Entraves ao direito à moradia adequada e à dignidade humana 

 

 

Devido a essa problemática ambiental, a comunidade Beira Rio é 

caracterizada pelo poder público como uma ocupação irregular e, desde 2014, é um 

núcleo congelado2 pela PMSJC, ou seja, os moradores são proibidos de fazer 

qualquer tipo de construção ou reforma sem autorização da prefeitura, o que resulta 

em aglomerados residenciais desordenados, popularmente conhecidos como 

"puxadinhos". De acordo com os moradores, agentes da PMSJC fazem visitas 

esporádicas à comunidade para fiscalizar o cumprimento dessa determinação ao 

longo do ano.  

Alguns números levantados em pesquisa realizada pela autora em julho de 

2016 (Apêndice A), elucidam como o congelamento compromete a qualidade de vida 

dos moradores: 

 

   Tabela 7 - Cenário das residências na comunidade Beira Rio. 

 
 

 

                                            
2
 Nota da autora: Núcleo congelado é a proibição de novas construções irregulares e qualquer tipo de reforma 

sem autorização da Prefeitura de São José dos Campos 

Fonte: Autora. 



75 

 

 

Além disso, por ser uma ocupação irregular em área de risco3, a prefeitura de 

São José dos Campos não pode realizar nenhum tipo de investimento em 

infraestrutura urbana básica, como iluminação pública, saneamento básico, 

abastecimento de água potável, sob pena de multas aplicadas pelo Ministério 

Público.  

Contudo, algumas intervenções já foram realizadas por insistência dos 

próprios moradores e ajuda de alguns políticos e instituições (como a UNIVAP e o 

ITA), como distribuição de água pela Sabesp na maioria das casas, fossas 

instaladas por estudantes do ITA (embora insuficientes para atender toda população 

local), coleta de lixo e energia elétrica (algumas residências ainda aguardam a 

ligação). Logo, mesmo irregulares aos olhos do poder público, a maioria dos 

moradores da Beira Rio paga mensalmente tributos à Sabesp e à EDP Bandeirante. 

Há, porém, a possibilidade do poder público legalizar a permanência desses 

ribeirinhos em Àrea de Preservação Permanente e garantir uma vida mais digna e 

humana, além de preservar a sua identidade e relações socio-espaciais, como 

veremos melhor na próxima Encruzilhada. 

 

 

4.5 ENCRUZILHADA V: A QUESTÃO DA TERRA  

 

 

"A terra no Brasil durante vários séculos, a propriedade da terra, esteve ligada 

à detenção de poder social, político e econômico” (MARICATO, 2001). 

Uma das principais encruzilhadas vividas pelos moradores da comunidade 

Beira Rio é o medo de serem expulsos do seu território, não apenas por estarem em 

área de Preservação Permanente, mas também pelos interesses dos agentes do 

capital imobiliário, haja vista que o Urbanova é um bairro que atrai o interesse de 

investidores.  

Contudo, antes de aprofundar melhor a discussão sobre a regularização 

fundiária de assentamentos em áreas de preservação permanente, faz-se 

                                            
3
 Nota da autora: Segundo relatos dos moradores, desde que a comunidade surgiu, nunca houve enchentes ou 

alagamentos. 
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necessário um breve resgate sobre as raízes históricas do sistema de distribuição, 

valorização e mercantilização da terra, como será apresentado no presente capítulo. 

  

 

4.5.1 Muita terra, poucos "donos": Breve análise sobre as contradições de um 

vasto território 

 

 

 O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking em extensão territorial: são 8.547.403 

km², atrás apenas de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. É o terceiro maior 

país das Américas, está localizado em um ponto privilegiado no continente sul-

americano e é classificado como um território com dimensões continentais. Contudo, 

antes de seguirmos adiante, é importante nos atentarmos para a definição de 

território. 

[...] do ponto de vista jurídico, o território é a “extensão ou base geográfica 
do Estado, sobre a qual ele exerce a sua soberania e que compreende todo 
o solo ocupado pela nação, inclusive ilhas que lhe pertencem, rios, lagos, 
mares interiores, águas adjacentes, golfos, baías, portos e também a faixa 
do mar exterior que lhe banha as costas e que constitui suas águas 
territoriais, além do espaço aéreo correspondente ao próprio território 
(HOUAISS, 2004, apud MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 137). 

 

Isso nos leva a refletir que, apesar dos dados territoriais serem expressivos, 

como apresentados no parágrafo inicial, infelizmente, há muita terra para poucos 

donos no Brasil. "A terra está na essência da alma brasileira. A desigualdade no 

Brasil passa essencialmente pela questão fundiária. Campo e cidade" (MARICATO, 

2001). 

O desequilíbrio das dinâmicas territoriais e as formas de ocupação e uso do 

território brasileiro promoveram vários problemas sociais, culturais, espaciais, 

econômicos e políticos e fomentou a demanda da criação de uma política nacional 

de ordenamento do território em suas múltiplas dimensões como explicam abaixo: 

 

A produção do espaço tem como suporte fundamental a acumulação de 
capital, que se complementa com condicionantes políticos, sociais, culturais 
e ambientais, que para atender o interesse da sociedade e o 
desenvolvimento equilibrado das regiões deve ser objeto de regulação 
estatal. Para um país com dimensões continentais é imprescindível uma 
política nacional de ordenamento do seu território, que leve em conta os 
aspectos normativos e instrumentais (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 137). 
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 É importante ressaltar que a Política Nacional de Ordenamento Territorial 

(PNOT), embora promulgada na Constituição de 1988 quando ainda era um 

Programa de Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento 

Territorial, só começa a ser construída a partir de 2003, ou seja, com um atraso de 

15 anos em relação a outras políticas do gênero internacionais.  

Mas, graças a essa iniciativa, um comitê formado por especialistas de 

diversas universidades brasileiras realizou um estudo apontando as principais 

questões atuais do Ordenamento do Território no Brasil, entre elas: (1) conflitos de 

uso em geral, com territórios onde prevalece a lógica de grandes empresas, em 

detrimento de grupos sociais menos poderosos e oposição e disparidade entre a 

logística das grandes empresas e da produção familiar; (2) conflitos fundiários pela 

propriedade e controle do território e superposição de categorias de uso; (3) 

constituição do mercado de terras pode ser vetor de exclusão de direitos ao 

território. 

Esse lapso de consciência territorial e o controle fundiário exercido pelo 

Estado no Brasil têm raízes históricas e origina-se com a chegada dos portugueses 

em 1500, como veremos no capítulo a seguir. Tendo em vista esses pressupostos, 

não é novidade que a comunidade Beira Rio - assim como outras comunidades 

humanas ou extratos sociais da população brasileira que são excluídos do modelo 

de mercado - esteja diante de encruzilhadas sociais, políticas, econômicas, 

ambientais e territoriais. Fica evidente o domínio do modo de produção capitalista 

sob o território, em detrimento das ocupações humanas e do meio ambiente.  

 

 

4.5.2 Concentração fundiária: Um olhar histórico 

 

 

Historicamente, a origem da concentração fundiária brasileira está ligada à 

colonização, a partir do século XVI, fruto dos interesses e exploração da produção 

agrícola pela elite dominante na época, que, por sua vez, submetia-se ao sistema 

capitalista europeu e à Igreja Católica, "uma união indissolúvel que marcou todo o 

período colonial" (COSTA, 2008, p. 03).  
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Como bem define Sergio Buarque de Holanda (1995, p. 48), no livro Raízes 

do Brasil, "a abundância de terras férteis e ainda mal desbravadas fez com que a 

grande propriedade rural se tornasse, aqui, a verdadeira unidade de produção". A 

extração de recursos naturais, como pedras preciosas, açúcar, café, pau-brasil, 

entre outros, era majoritariamente realizada por escravos índios (muitos dos quais 

desapareceram de suas terras) e africanos. 

 

Possuir escravos, antes de qualquer coisa, eis o meio indispensável para se 
firmar na colônia. O morador honrado era o que podia sustentar sua família 
sem desempenhar qualquer trabalho, e tanto mais rico seria quanto mais 
escravos possuísse. Honra e riquezas (fazendas) eram privilégios 
garantidos aos que ingressavam na classe senhorial (VAINFAS, 1986, p. 
70). 

 

A coroa portuguesa, para garantir a exploração dos recursos naturais do 

vasto território colonial brasileiro (especialmente o solo), entregava aos integrantes 

da nobreza presentes no território grandes extensões de terra - as capitanias 

hereditárias; os donos dessas capitanias, por sua vez: 

 

[...] contavam como propriedade pessoal apenas uma parcela; 
comprometiam-se a distribuir o restante sob a forma de sesmaria, “a 
quaisquer pessoas, de qualquer condição, comtanto [sic] que fossem 
christãos [sic].(NOZOE, 2005, p.4). 

 

O sistema de sesmarias foi a primeira forma de distribuição e acesso jurídico 

à terra da nossa história e, de acordo com Faoro (1986), surge com a tentativa da 

monarquia lusitana povoar o imenso território brasileiro e tornar as terras produtivas. 

 

Instituído no reinado de Fernando I como uma lei agrária de fomento da 
produção agrícola e do cultivo das terras ermas – reconquistas aos mouros 
ou deixadas ao abandono por conta do declínio da população rural dizimada 
pela peste negra ou rarefeita pelo êxodo em direção aos centros urbanos –, 
a medida foi, posteriormente, denominada das sesmarias (NOZOE, 2005, p. 
01). 

 

É importante frisar que o direito à sesmaria não era válido para qualquer um, 

somente aqueles que tivessem recebido honrarias ou tivessem algum laço com os 

nobres portugueses. Nas palavras de Maria Sarita Mota (2012, p. 34):  
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Com uma carta de sesmaria em mãos, alguns súditos conseguiam reforçar 
o seu poder sobre seus adversários políticos frente à influência da elite 
local. (...) As sesmarias funcionavam, portanto, como mecanismo de 
diferenciação social e manutenção do poder dos grandes proprietários 
rurais. Assim, desde meados de setecentos, os princípios legais 
consagrados nesses documentos tornavam-se cada vez mais garantidores 
de um direito de propriedade individual. 

 

Embora fossem validadas em registros públicos feitos pelas autoridades 

competentes junto às paróquias, as sesmarias não funcionavam perfeitamente na 

prática. Com a obrigatoriedade de cultivar a terra, muitos sesmeiros passaram a 

locar suas terras a pequenos lavradores (posteriormente denominados posseiros), 

que fertilizavam a terra para produção, mas não tinham direito sobre elas.  

Em 1822, após inúmeras irregularidades e, principalmente, devido a 

mudanças sociais e econômicas da época, a concessão de sesmarias foi suspensa 

e, como relata Nozoe (2005, p. 02), "Até a promulgação da lei de terras, ocorrida em 

1850, a posse manteve-se como expediente isolado de apropriação privada das 

terras públicas". 

Durante este longo interregno, marcado por uma grande ampliação da área 
territorial economicamente explorada, a posse, ou ocupação, constituiu, na 
prática, o principal modo de aquisição do domínio privado sobre aquelas 
terras. Esse fato parece ser um dos elementos situados na raiz da 
morosidade com que se buscou uma legislação alternativa, baixada apenas 
quando, à questão fundiária, sobreveio a questão do trabalho (NOZOE, 
2005, p. 17). 

 

A Lei de Terras, promulgada em 1850, apresentou novos critérios sobre os 

direitos e deveres dos proprietários da Terra, voltada tanto para os sesmeiros, 

quanto para os posseiros, e determinava que a terra não era mais um patrimônio 

individual do monarca, mas sim um patrimônio da nação. Apesar das divergências 

entre os estudiosos sobre a sua "incapacidade de resolver em definitivo a questão 

da regularização das terras" (NOZOE, 2005, p. 18) a Lei de Terras: 

 

[...] promoveu uma profunda mudança na concepção da propriedade da 
terra, que ao deixar de integrar o patrimônio pessoal do Imperador, que a 
distribuía segundo o prestígio social do beneficiário, passava a ser 
considerada tão-somente uma mercadoria, a ser adquirida na proporção do 
poder econômico de seu comprador. 

 

Portanto, essa Lei reforçou o predomínio dos grandes proprietários de terra, 

uma vez que esta se transformou em uma mercadoria de alto custo, acessível 
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apenas a uma pequena parcela elitizada da população brasileira, que possuía os 

mesmos interesses da nobreza colonial.  

Ex-escravos, imigrantes, trabalhadores livres, pescadores e demais membros 

da população que não tinham dinheiro, tinham grandes dificuldades em obter um 

lote de terras. Portanto, fica evidente a presença do capitalismo no campo desde 

antes do desenvolvimento industrial no Brasil, sempre concentrado nas mãos das 

elites dominantes. 

  

 

4.5.3 A questão da terra: Regularização fundiária em área de preservação 

permanente 

 

 

O conceito de regularização fundiária de assentamentos urbanos é definido 

pela Lei nº 11.977/2009, decretando: 

 

Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

 

Tal definição encontrada na Lei, portanto, assegura o direito à moradia e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, conciliando ambos e respeitando os 

aspectos sociais e ambientais envolvidos nessa questão. Sendo assim, por que os 

moradores ribeirinhos vivem com o medo constante de serem removidos do seu 

território? 

Como já explicado anteriormente, a comunidade Beira Rio foi formada dentro 

da Fazenda Urbanova, uma propriedade particular que hoje pertence a um grupo de 

empresários da região. Por estarem situados à margem do rio Paraíba do Sul, é uma 

APP (Área de Preservação Permanente) e a sua faixa territorial específica pertence 

à União, conforme artigo 20 da Constituição Federal. 

No entanto, existe na legislação respaldo para ocupação de áreas de 

preservação permanente em situação especifica como é o caso da comunidade 
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Beira Rio, ou seja, quando envolver hipóteses de utilidade pública, de interesse 

social ou pequeno impacto no meio ambiente, conforme o arts. 8º da Lei 

n. 12.651/12, ou ainda nas áreas consolidadas para moradia. A lei nº 12.651 de 

2012, (Código Florestal) em seu artigo Art. 65 preceitua que:  

 

Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos 
inseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação 
Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização 
ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização 
fundiária, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.  

  

No que tange à aprovação do projeto de regularização fundiária, dispõe a 

Lei 11.977/2009: 

 

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, 
consideram-se: 
(...) 
II - área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade 
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária 
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados: 
a) drenagem de águas pluviais urbanas; 
b) esgotamento sanitário; 
c) abastecimento de água potável; 
d) distribuição de energia elétrica; ou 
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 
(...) 
VI - assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos 
informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, 
utilizadas predominantemente para fins de moradia; 
VII - regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de 
assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população 
de baixa renda, nos casos: 
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo 
menos, 5 (cinco) anos; 
b) de imóveis situados em ZEIS; ou  
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
declaradas de interesse para implantação de projetos de regularização 
fundiária de interesse social. 

 

É importante mencionar que, segundo a Secretaria de Regularização 

Fundiária de São José dos Campos, a comunidade Beira Rio é caracterizada como 

Zona Especial de Interesse social - ZEIS desde 2009, a única ZEIS da região Oeste.  
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Figura 13 - Área de estudo – ZEIS Comunidade Beira Rio. 

 
Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade, 2017. 
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Figura 14 - Distribuição das ZEIS no município de São José dos Campos. 

  
            Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade, 2017. 

 

De acordo com o Art. 127 da Lei Complementar n° 428/10, a Zona de 

Interesse Especial constitui-se de: 
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[...] áreas destinadas a projetos residenciais voltados à população de baixa 
renda, enquadrando-se nesta categoria áreas ocupadas por sub-habitações, 
favelas e loteamentos clandestinos onde haja interesse social em promover 
a regularização fundiária e urbanística ou aquelas adquiridas pelo poder 
público para Programas Habitacionais. 

 

Portanto, é dever do poder público local, com o apoio dos órgãos ambientais, 

dar início ao processo de regularização fundiária dessa área urbana consolidada, o 

que é o caso da comunidade, tendo em vista que estão na área há 

aproximadamente setenta anos. 

Tal regularização, inclusive, precisa estar de acordo com a exigência de 

condicionantes ambientais, tais como: obedecer eventuais recuos das edificações à 

distância compatível com a legislação ambiental, uma vez que as casas dos 

ribeirinhos estão próximas às margens do rio; preservar as suas características e 

origem ribeirinhas, a fim de garantir a preservação do meio ambiente, a sua cultura e 

identidade para as futuras gerações. 

O poder público foi conivente com o início da formação da comunidade e é 

até hoje, pois disponibiliza itens de infraestrutura básica necessária para que o 

território ribeirinho fosse consolidado como área urbana, como água encanada, 

energia elétrica, coleta seletiva, transporte público escolar. 

Até o fechamento da presente dissertação, não há nenhum programa ou 

projeto específico voltado para a comunidade Beira Rio e a atual gestão liderada 

pelo prefeito Felício Ramuth não retornou o email e ligações feitos pela autora a fim 

de descobrir quais os planos futuros para a comunidade. 

Voltando para a questão da legislação voltada às áreas de preservação 

permanente, a lei, em todos os aspectos formais, demonstra-se favorável a 

regularização fundiária na área da comunidade, restando apenas seguir as 

formalidade e entregar o titulo de propriedade aos moradores lá situados. Entende-

se que a regularização fundiária deve atender ao interesse coletivo com foco no 

direito social à moradia. As construções da área a ser regularizada devem 

obrigatoriamente respeitar as normas da Lei, como ocorre na comunidade Beira Rio, 

pois não há comércio no local e nem interesse em mercantilização.  

A comunidade Beira Rio atende a todos os requisitos necessários para a 

regularização fundiária, devendo as autoridades competentes iniciarem as 
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formalidades, uma vez que não há nenhum empecilho jurídico ou administrativo que 

impeça a regularização da área.   

Contudo, os ribeirinhos da Beira Rio ficam a mercê dos interesses (e 

desinteresses) do poder público. Ocorre que, se tratando de competência para 

efetuar a regularização fundiária dentro da área de preservação permanente, 

deverão as três esferas atuarem em conjunto - União, Estado e Município - para  

articular uma política pública territorializada, somando política pública à ação social 

(TEIXEIRA; SPINK, 2007), uma vez que a territorialização de políticas públicas 

permite captar as singularidades e sensibilidades do território. Lefebvre (1969) 

defende que é sinônimo de territorialização a noção de espaço que considere o 

percebido, o concebido e o vivido. 

Contudo, é evidente o descaso da administração pública com a comunidade 

ao longo dos anos. A escassa infraestrutura que a comunidade usufrui é por mérito 

dos próprios moradores que insistiram exaustivamente junto ao Município e 

ganharam reforços de agentes de instituições privadas, religiosas e públicas.  

Além disso, não há regulamentação referente ao Zoneamento onde encontra-

se situada a comunidade e nenhuma definição sobre uso e ocupação do solo, 

embora a área esteja enquadrada como ZEIS. Ao entrar em contato por telefone 

com a Secretaria de Planejamento Urbano da gestão atual - comandada pelo 

prefeito Felício Ramuth - a fim de conseguir mais detalhes sobre o futuro da Beira 

Rio, a funcionária que me atendeu comentou que "nem sabia que existia 

comunidade ribeirinha em São José dos Campos".  

Os funcionários da Secretaria de Regularização fundiária e Secretaria do 

Meio Ambiente de São José dos Campos também não souberam responder as 

minhas perguntas sobre a comunidade. Enviei um email para o prefeito 

questionando (Apêndice B) quais são os planos da gestão para a comunidade, mas, 

até o fechamento desta dissertação, não obtive nenhuma resposta. 

Saindo da esfera municipal, avançamos a discussão citando que, tanto a 

União quanto o Estado, também são omissos em seus papeis. A limpeza das águas 

do rio, bem como a sua margem, é negligenciada pela Agência Nacional de Águas - 

ANA, entidade federal responsável pela preservação de acordo com o inciso IV, do 

art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de junho de 2000. É relevante mencionar que o 

Governo Estadual, segundo a legislação, tem o poder de interferir nas decisões 
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referentes ao rio Paraíba do Sul,  mas nunca criou nenhum projeto que visa a 

preservação e manutenção dos ribeirinhos da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba. 

Observa-se, portanto, a atuação insuficiente (praticamente nula) do poder 

público em garantir a regularização fundiária da área onde a comunidade Beira Rio 

está inserida. Para agravar a situação, se há desinteresse do poder público de um 

lado, há muito interesse de outro, movido pela mercantilização da terra e 

especulação imobiliária (ROLNIK, 1995), como veremos mais afundo na 

encruzilhada a seguir. 

Traçando um breve paralelo com o histórico apresentado no início deste 

capítulo, a comunidade Beira Rio sofre hoje os reflexos da questão histórica da terra. 

 A terra onde está inserida foi "doada" há quase setenta anos pelo antigo dono 

da fazenda, mas não há nenhum documento que garanta essa posse. Devido aos 

interesses do capital imobiliário, diversos loteamentos de alto padrão foram 

construídos na região Oeste e a comunidade Beira Rio acabou sendo "engolida" 

pela malha urbana da cidade.  

Por não despertarem nenhum tipo de interesse ou ameaça ao poder público, 

acabam sendo esquecidos e abandonados, mas, paradoxalmente, dependem cada 

vez mais do mundo urbano, pois as suas práticas cotidianas, territorialização e 

tradicionalidade foram comprometidas justamente pelo avanço da urbanização e 

interesses da administração pública. Avançamos a discussão na próxima 

encruzilhada. 

  

 

4.6 ENCRUZILHADA VI - COMUNIDADE BEIRA RIO E OS CONTRASTES COM O 

ENTORNO: TÃO PERTO, TÃO LONGE  

 

 

A ideia da cidade como centro de produção e consumo, nos dias atuais, 
domina a cena urbana. Nas cidades contemporâneas não há praticamente 
nenhum espaço que não seja investido pelo mercado (ROLNIK, 1995, p.8). 

 

 Um exemplo que ilustra a epígrafe acima ocorre no Urbanova, um bairro de 

alto padrão localizado na Zona Oeste de São José dos Campos, fundado em 1990, 
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constituído quase que completamente por condomínios fechados horizontais. Os 

bairros mais próximos são o Residencial Jardim do Golfe, Residencial Esplanada do 

Sol, Jardim Esplanada, Jardim Colinas, Jardim Aquarius, dentre outros, também 

considerados de alto padrão (fig.15). 

 

Figura 15 - Loteamentos próximos ao Urbanova, 2016. O ponto laranja indica a localização da 
comunidade Beira Rio. 

 

Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade, 2017. 
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O Urbanova abriga infraestrutura urbana quase completa, além de escolas, 

universidade e hospital particulares. Além disso, a construção do Centro de Lazer 

Ribeirão Vermelho está em andamento, um parque de 250 mil metros quadrados 

criado pela Prefeitura de São José dos Campos e financiado pelo BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) com investimento na ordem de R$ 8,1 milhões. 

De acordo com a planta do projeto, o parque deverá se transformar em um pólo de 

atividades culturais, esportivas e de lazer, beneficiando diretamente os moradores 

dos condomínios da região. 

Atualmente, é um dos poucos bairros da cidade que ainda possui perspectiva 

de crescimento, o que corrobora para a especulação imobiliária. Próximo ao 

Urbanova está localizado o nobre e tradicional Clube de Campo Santa Rita, que 

abriga um campo de golfe de 19 hectares.  

Fazendo divisa com esse campo e totalmente descontextualizada de seu 

entorno está a comunidade Beira Rio. Com a dispersão urbana e o forte marketing 

imobiliário que atraiu uma parcela de classe média-alta para essa região sob a 

ideologia de status social e contato com a natureza, ela foi involuntariamente 

inserida dentro da malha urbana da cidade. 
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Figura 16 - A Beira Rio e a relação com a cidade: O ponto vermelho é a localização da comunidade, englobada pela malha urbana de São José dos Campos. 

 

                              Fonte: Google Earth, 2016. 
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É curioso ressaltar que a comunidade é praticamente desconhecida pela 

maioria da população que vive no espaço urbano da cidade, inclusive, pelos próprios 

moradores do Urbanova.  

A área ocupada pelos ribeirinhos da Beira Rio, embora de maior fragilidade 

ambiental, atrai o interesse de grandes agentes imobiliários, não apenas por estar 

incrustada em um bairro nobre da cidade, predominado por condomínios de alto 

padrão, mas também porque o Urbanova é um dos poucos bairros da cidade que 

ainda tem chances de expansão. 

Além disso, o marketing imobiliário apropria-se da natureza como estratégia 

de valorização dos empreendimentos para as classes de alta renda, como destaca 

Silveira e Sales (2011, p. 2): "A área de interesse ambiental serve como argumento 

de venda, agregando valor ao empreendimento em prejuízo aos interesses da 

coletividade”. 

Para ilustrar, um caso que evidencia os interesses dos especuladores 

imobiliários se sobrepondo às Leis de Zoneamento e Proteção Ambiental: o caso do 

Residencial "Esplanada do Sol", também localizado na região Oeste de São José 

dos Campos. Inaugurado em 1988, com um total de 505 lotes residenciais voltados 

para a classe alta da cidade, o loteamento foi construído pela Martins Agro-

Imobiliária S/A em área de várzea, própria para culturas. 

Segundo estudo divulgado em 2003 pela pesquisadora e mestre em 

Planejamento Urbano, Isabella Moretti de Oliveira, "constatou-se que houve 

alterações nas legislações de uso e ocupação do solo um ano anterior da aprovação 

do loteamento Esplanada do Sol, pela PMSJC". 

O Zoneamento de 1980 classifica a área como ZEU/ZR 1 e 2 (Zona de 

Expansão Urbana/ Zona Residencial), permitindo uso predominantemente 

residencial de densidade baixa-média. Foi modificado pelo Decreto N. 3814/81 para 

ZEU/ZR 2 e 3, permitindo uso predominantemente residencial de densidade média 

(OLIVEIRA, 2003, p. 52). 

De acordo com a pesquisadora, o Decreto justificava as modificações devido 

a uma suposta tendência de crescimento urbano para aquela região, porém, logo 

após a aprovação do loteamento, o decreto voltou ao seu formato original. Se, de 

um lado, o poder público se debruça no discurso que não pode ajudar a população 

ribeirinha da comunidade Beira Rio por estar em uma área de preservação 
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ambiental, não mantém a imparcialidade no controle do uso e ocupação do solo 

quando há interesses de agentes imobiliários. 

Em meados de 2000, segundo relato dos moradores da comunidade, a Beira 

Rio viveu um embate com um grupo de moradores do bairro Urbanova, que 

reivindicavam a sua remoção. Além disso, algumas pessoas se apresentaram como 

os novos proprietários da terra e fecharam a única ponte que permitia a travessia a 

pé (até 1980 a travessia era feita pelo rio de barco), deixando-os completamente 

isolados novamente como "punição" por se recusarem a sair. Ou seja, com o avanço 

da urbanização do bairro Urbanova, a mobilidade, privacidade e segurança dos 

ribeirinhos ficaram comprometidas. 

Na ocasião, os ribeirinhos foram apoiados por algumas instituições que 

davam assistência à comunidade e o caso ganhou visibilidade na mídia local, o que 

ajudou no parecer favorável da Justiça, que deu a eles o direito de permanecerem 

no local e obrigou os proprietários a reabrir o acesso à ponte. Até hoje, porém, 

sofrem constante ameaça de remoção para áreas periféricas por causa do alto valor 

de mercado da sua terra. 

Além disso, o próprio acesso à comunidade é controlado e segregado. Para 

chegar até a Beira Rio via terrestre, existe uma portaria instalada pelo proprietário da 

fazenda e é preciso se identificar. Como o condomínio de alto padrão Montserrat faz 

margem com a fazenda e "divide" a mesma estrada de acesso, metade da via é 

asfaltada (que dá acesso ao condomínio) e metade ainda é de terra (que dá acesso 

à comunidade), como mostra a figura 17.  
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Figura 17 - Acesso de terra à comunidade Beira Rio e acesso asfaltado ao condomínio. 

 
           Fonte: Autora. 

 

 

É relevante mencionar também o contraste entre as edificações encontradas 

na comunidade Beira Rio e as do condomínio Montserrat, que faz divisa com a 

comunidade. Enquanto os ribeirinhos compartilham os poucos cômodos apertados 

de suas casas semiacabadas, as casas de luxo do condomínio tem uma média de 

340m² de construção, 4 quartos, 4 suítes, piscina e variam entre R$ 1 milhão a R$ 2 

milhões de reais, conforme figura 18.  
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Figura 18 - Edificações autoconstruídas dos ribeirinhos da Beira Rio em contraste com uma 
residência do condomínio Montserrat, que faz divisa com a comunidade. 

 
                  Fonte: Arquivo de Guilherme Cicerone e Google. 

 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a exclusão social está relacionada ao 

controle do espaço produzido, "inclusive como estratégia de dominação social e 

acumulação de capital" (RESCHILIAN; SANTOS, 2014, p. 133). 

Para Milton Santos (1981, p. 122), isso reproduz cidades com diversos 

espaços que não se comunicam: 

O livre jogo da especulação é responsável pelo deslocamento do habitat 
popular, fazendo com que dentro da cidade, a acessibilidade aos diferentes 
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serviços (...) varie em função das rendas de cada grupo social, gerando 
cidades justapostas, mal vinculadas entre si, dentro da própria cidade. 

 

Fica claro, portanto, que mesmo ocupando o mesmo espaço urbano, 

moradores da comunidade Beira Rio e moradores dos condomínios do bairro 

Urbanova têm pesos distintos em relação às intervenções urbanísticas promovidas 

pela gestão pública. 

Na reportagem Vida & Cidadania (REVISTA UNIVAP, 2001), o vereador João 

Gilberto Ribeiro argumenta que a comunidade não deve ser tratada pela política de 

controle de loteamentos clandestinos, em função de sua cultura própria, a 

subsistência por meio da pesca, a forma como vivem, como construíram suas casas, 

como se reúnem para discutir os problemas. 

O poder público apresenta respostas evasivas e deveria interferir com 

responsabilidade social e apresentar ações para preservar a integridade física dos 

membros da comunidade Beira Rio.  

A horta, a construção de barcos, a fabricação de redes artesanais, de sabão 

de óleo e artesanatos como colares de malha que colaboravam com a renda 

familiar, passam a não ser mais suficiente para garantir uma vida tranquila. Dessa 

forma foram forçados a procurarem empregos fora da comunidade para garantirem o 

sustento da família. 

Essas atividades para sustento das famílias foram conquistadas nas 

proximidades da comunidade, como o Clube de Campo Santa Rita do outro lado do 

rio e nas casas de condomínio luxuoso que se formou ao lado da comunidade no 

processo de urbanização de São José dos Campos, evidenciando um contraste 

enorme de classe social. 

São pessoas simples e alegres, a única coisa que importa para eles é o rio 

Paraíba e o contato com a natureza. Estimam o respeito e a tranquilidade de 

convívio entre eles. Cientes de que estão em área de proteção ambiental, sujeitos à 

"lei do lucro'" (SANTOS, 1987), tensionados pelo medo de ser removidos e por falta 

de orientação de agentes do poder público, não reivindicam seus direitos e, 

consequentemente, não conseguem assegurar a manutenção e a qualidade de vida 

da comunidade, além de preservar a sua história e identidade. 

 

As comunidades tradicionais têm uma relação diferente com a terra, com a 
questão da natureza e com a própria organização social. Esses espaços 

http://artebeirario.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html
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vão muito além do geográfico porque eles são também culturais. Não 
adianta levar essas pessoas para outra realidade. Além disso, essas 
políticas compensatórias que acabam gastando muito mais recursos não 
resolvem porque são, na verdade, uma maquiagem do desenvolvimento, 
afinal, acabam gerando apenas dependência dessas comunidades que se 
auto-sustentavam, em vez de proporcionar uma melhor qualidade de vida 
às pessoas (TAVARES, 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização deste trabalho permitiu entrar em um mundo subjetivo da cultura 

ribeirinha da comunidade Beira Rio e compreender as suas estratégias de 

sobrevivência e seu modo de vida característico. Foi possível observar que, na 

contramão da dualidade Rural x Urbano, os ribeirinhos da comunidade Beira Rio 

habitam a fronteira entre o mundo rural e o mundo urbano. A pesca, a confecção de 

redes artesanais, as brincadeiras no rio, o cochilo no meio da mata, a mobilidade 

pelo rio, as tradições herdadas coexistem com novos hábitos urbanos introduzidos 

pela aproximação à dinâmica cidade, como o som de funk alto em uma das casas, 

casas de alvenaria, carros guardados nas garagens, mobilidade terrestre, televisores 

ligados, celulares conectados. 

A cidade neste caso não se opõe ao campo, funciona como uma extensão do 

mesmo e os ribeirinhos, portanto, constroem novos símbolos para a vida material. 

O problema, porém, é que essa dinâmica cria uma série de encruzilhadas 

para os ribeirinhos, pois dependem cada vez mais da vida urbana para 

sobreviverem, como produtos, trabalhos, serviços, benefícios e até mesmo 

programas do Estado, como o Programa Bolsa-Família. Essa ruptura coloca em 

risco a tradicionalidade, símbolos e valores culturais que são justamente o elo 

necessário que garante a permanência deles em seu território. 

O avanço da urbanização dispersa do município de São José dos Campos 

trouxe uma série de problemas ambientas e sociais para os ribeirinhos, como a 

poluição do rio e o fato de serem inseridos involuntariamente na malha urbana. A 

morte do rio impactou diretamente na pesca. Com a escassez de peixes, as 

atividades piraquaras foram drasticamente reduzidas. A partir do momento que os 

recursos territoriais básicos do rio e da mata são negligenciados, os ribeirinhos 

precisaram reinventar novas práticas socio-espaciais de existência e resistência.  

O medo de serem removidos de seu território é latente, não apenas por serem 

vizinhos de uma fazenda pertencente a um grupo de empresários da região, pelo 

interesse do capital imobiliário na Região Oeste ou por estarem situados em área de 

preservação permanente, mas sim porque sabem que a Lei nem sempre é 

respeitada pelo poder público, que faz manobras de acordo com seus próprios 

interesses.  
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Há brechas na Lei que garantem a sua permanência mesmo em área de 

preservação permanente, mas não podemos atribuir essa garantia apenas ao fato 

de estarem enquadrados como ZEIS, pois, como citado acima, o poder público pode 

revisar essa determinação. O que garante a permanência desses ribeirinhos é o seu 

habitus rural, ou seja, a conservação de elementos culturais próprios de populações 

ribeirinhas. Segundo o novo Código Florestal, as APPs ribeirinhas precisam ter um 

tratamento especial e casos específicos podem ser analisados pelo CONAMA e 

definidos como de utilidade pública ou interesse social, quando inexistir alternativa 

locacional para o desenvolvimento de suas atividades, com base no art. 1º, 2º, IV e 

V, do Código. Ou seja, manter viva as suas atividades piraquaras e a relação com o 

rio tornam-se estratégias de sobrevivência. 

Os moradores da comunidade Beira-Rio lutam "silenciosamente" para 

manterem-se em suas terras. A luta é silenciosa, pois sabem que estão inseridos em 

área de proteção ambiental e que o valor mercadológico de suas terras é muito alto, 

o que desperta o interesse da especulação imobiliária. A gestão municipal sustenta 

o discurso de ser uma área irregular, logo, não podem investir em infraestrutura 

básica e garantir mais qualidade de vida para a comunidade. 

Se forem removidos para áreas periféricas, esses moradores perderão a 

identidade para com o meio em que vivem. Este território, esta terra, faz parte de 

suas origens e a relação com o rio, mesmo com a atividade de pesca praticamente 

escassa, é fundamental para se afirmarem como indivíduos, pois faz parte de sua 

história. A terra é que identifica a comunidade e define a identidade de todos esses 

ribeirinhos. A luta pela terra, portanto, é mais do que garantir um lugar para morar: é 

a luta pela preservação da cultura, história e identidade dessa comunidade. 

Felizmente, foi possível observar que ainda existe uma forte relação afetiva 

desses ribeirinhos com o seu lugar e o seu modo de vida ainda é marcado por 

simbolismos subjetivos característicos de comunidades tradicionais ribeirinhas, como 

as relações consanguíneas, a solidariedade entre os indivíduos, a pesca, a relação 

com a mata, as atividades de lazer nas águas do rio Paraíba do Sul, a tranquilidade 

na fala, nos gestos, no modo como encaram a vida.  

Rio-Vida. As águas do rio ainda são um elemento vivo e representativo na 

vida desses moradores, pois ser ribeirinho é mais do que viver à beira-rio, mas sim 

perceber-se e reconhecer-se como tal, o que é possível por meio da relação 

homem-rio-mata.  
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Portanto, a contribuição desta dissertação é propor que providências 

concretas sejam tomadas pelo poder público, como a efetivação da territorialização 

de políticas públicas em comunidades ribeirinhas, unindo ações políticas à ações 

sociais, respeitando a territorialidade dos lugares.  
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APÊNDICE A - PESQUISA QUANTITATIVA SOCIOECONÔMICA – COMUNIDADE 

BEIRA RIO 

 

São José dos Campos-SP-2016 

 

Sexo:   (   ) masculino   (   ) feminino 

Idade: _________anos 

Grau de Parentesco com a Dona Antônia: ________________________________________________ 

Profissão/Ocupação:  ________________________________________________________________ 

ETAPA I  

1) Estado Civil: 

(   ) Solteiro (   ) Casado              (   ) Viúvo  (   ) Separado/divorciado  

(   ) Moro com um companheiro/companheira 

2) Nível de escolaridade: 

(   ) Fundamental completo ( antigo 1ª à 8ª série) (   ) Fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio completo   (antigo 2º grau)  (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Superior completo     (   ) Superior incompleto 

(   ) Não sei      (   ) Analfabeto 

3) Estuda atualmente? 

(   ) Sim   (   ) Não 

4) Qual(is) o(s) motivo(s) que o levou a abandonar os estudos? 

(   ) Trabalho  (   ) Falta de tempo  (   ) Distância até escola   

(   ) Doença  (   )Não tem interesse   (   ) Falta de transporte   

(   )Necessidades especiais    (   ) Questões financeiras         

(   ) Outro(s): ________________________________________ 

5) Estuda próximo à comunidade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

6) Você desenvolve alguma atividade remunerada? 

(   ) Sim   (   ) Não        

(   )  Estágio  (   ) Emprego fixo formal (   ) Emprego informal ("bicos")  
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7) Possui carteira assinada?  

(   ) Sim   (   ) Não 

8) Em que trabalha? 

(a) Na agricultura, no campo, em fazenda.  

(b) Na pesca/Atividades piraquaras 

(c) Na indústria.  

(d) Na construção civil.  

(e) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

(f) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 

(g) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 

(h) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, 

ambulante, guardador de carros, catador de lixo etc.). 

(i) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, artesanato, carpintaria, 

marcenaria etc).  

(j) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, mordomo, motorista 

particular, jardineiro, vigia, acompanhante de idosos/as etc.). 

(k) No lar (sem remuneração). 

8-b) Para quem respondeu PESCA, possui a carteira de pescador regulamentada pelo Governo 

Federal? 

(  ) Sim    (  ) Não 

9) Por que optou por este trabalho? 

(   ) Porque eu gosto  (   ) Falta de opção  (   ) Não sei responder 

10) Há quanto tempo trabalha neste ramo? 

(   ) Até 1 ano (   ) Até 2 anos (   ) Até 3 anos (   ) Até 4 anos (   ) Até 5 anos (   ) Mais de 5 anos 

11) Trabalha próximo à comunidade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

12) Você está satisfeito com o seu trabalho/ocupação? 

(   ) Sim   (   ) Não 

13) Se pudesse, trabalharia exclusivamente com atividades piraquaras (pesca/relacionadas à 

pesca) para se manter? 

(   ) Sim   (   ) Não 
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14) Antes de residir no Beira Rio, onde morava? 

(   ) Em outra cidade (   ) Em outro bairro da cidade (   ) Sempre morou no Beira Rio 

15) Há quanto tempo vive no Beira Rio? 

(   ) 0 a 5 anos  (   ) 6 a 10 anos  (   ) 11 a 15 anos  

(   ) 16 a 20 anos (   ) 21 a 25 anos (   ) 26 a 30 anos (   ) Mais de 30 anos 

16) Quantas pessoas moram na casa? 

(   ) De 1 a 3 pessoas  (   ) Mais de 3 pessoas 

17) Quantos(as) filhos(as) você tem?  

(a) Um(a) (b) Dois(duas)      (c) Três  (d) Quatro ou mais (e) Não tenho filhos(as) 

18) Qual a sua religião?  

(a) Católica (b) Protestante ou Evangélica  (c) Espírita (d) Umbanda ou Candomblé 

(e) Outra (f) Sem religião     (g) Prefiro não responder 

19) Qual é a renda mensal da sua família? 

(   ) 0 a 300 reais (   ) 300 a 600 reais (   ) 801 a 900 reais (   ) 901 a 1200 reais 

(   ) 1201 a 1500 reais    (   ) Mais de 1500 reais  (   ) Não sei responder 

20) Recebe a bolsa-auxílio do governo (Bolsa Família)? 

(  ) Sim           (  )Não 

21) Quantidade de pessoas que vivem da renda mensal familiar (incluindo você)     

(   ) Uma (   ) Duas (   ) Três (   ) Quatro (   ) Cinco ou mais 

22) O que você(s) recebe(m) atualmente é suficiente para o sustento de sua família? 

(   ) Sim   (   ) Não 

23) Algum membro da sua família apresenta ou já apresentou problemas com: 

(   ) Alcoolismo   (   ) Internamentos  (   ) Suicídio  (   ) Homicídio 

(   ) Dependência química (   ) Doença mental  (   ) Epilepsia  (   ) Cirurgias 

(   ) Deficiência física  (   ) Deficiência mental     (   ) Doenças respiratórias  

(   ) Doenças cardiovasculares (   ) Uso de medicação freqüente 
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ETAPA II 

24) Quais dos itens abaixo há em sua casa? 

ITEM QUANTIDADE 

(   ) TV  

(   ) Videocassete e/ou DVD  

(   ) Rádio  

(   ) Computador/Notebook  

(   ) Automóvel  

(   ) Máquina de lavar roupa  

(   ) Geladeira  

(   ) Telefone fixo  

(   ) Telefone celular  

(   ) Acesso à Internet  

(   ) TV por assinatura  

(   ) Empregada mensalista  

 

25) Sobre os  itens que você não assinalou: 

(   ) Não tenho interesse em adquirir  (   ) Não adquiro por questões financeiras 

(   ) Não sei  responder 

26) Você ou algum membro da sua casa possui carro? Se não, por que? 

(   ) Sim Quantos? ______________  (   ) Não 

(   ) Não tenho interesse   (   ) Questões financeiras 

27) Você ou algum membro da sua casa possui moto? Se não, por que? 

(   ) Sim Quantas? ______________  (   ) Não 

(   ) Não tenho interesse   (   ) Questões financeiras 

28) Você possui algum plano de assistência médica? 

(   ) Não   (   ) Sim. Qual? ___________________________________________________ 

29) A casa em que sua família reside é:   

(   ) Emprestada ou cedida     (   ) Própria já quitada 

(   ) Alugada (valor do aluguel: R$ ________________)     

(   ) Própria em pagamento (valor da prestação: R$  ________________) 

ETAPA III 

30) Qual o tipo de abastecimento da água de sua casa? 

(   ) Rede geral/água tratada pela Sabesp (   ) Poço/água não tratada 

(   ) Fonte/água não tratada   (   ) Rio 
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31) Características da moradia: 

(   ) Alvenaria (tijolo) (   ) Madeira (   ) Mista     (   ) Barro   (   ) Porão (   ) Plástico/Lona 

32) Número total de cômodos (quarto, sala, cozinha, banheiro): 

(   )  1  (   ) 2  (   ) 3  (   )  4 ou mais 

33) Qual é a situação de saneamento de sua residência? 

(   ) Rede pública de esgoto (   )  Fossa (   ) Outros 

34) Paga algum tipo de tributo à prefeitura? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual? _____________________________________________________________________________ 

35) A prefeitura ou outras instituições costumam fazer algum tipo de campanha ou evento para 

conscientizar os moradores do Beira Rio em relação à necessidade de se preservar o meio 

ambiente? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual? _____________________________________________________________________________ 

36) Desde que a comunidade virou um núcleo congelado, você já conseguiu realizar alguma 

melhoria em sua residência?   

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual? _____________________________________________________________________________ 

37) Com que freqüência  você pesca? 

(   ) Todos os dias  (   ) 1 vez por semana  (   ) 2-3 vezes por semana     

38) O que lembra o rio? 

(   ) Poluição          (   ) Vida   (   ) Alimento  (   ) Banho  (   )Pesca 

39) O que você mais gosta da comunidade? 

__________________________________________________________________________________
40) E o que você menos gosta da comunidade? 
__________________________________________________________________________________ 

41) Você tem vontade de sair daqui e morar em outro lugar? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual motivo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



112 

 

APÊNDICE B – CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA PARA A PREFEITURA 

MUNICIPAL 

 

 

 

 


