
ANEXO J – Transcrição das entrevistas com moradores e/ou frequentadores das 

áreas públicas 

 

NOME: PCS1  

Idade: 40 anos 

Profissão: Jardineiro 

Endereço: não informado 

Tempo de residência ou que frequenta o local: Há 16 anos trabalha no Parque e há 3 

anos na SEMEA 

1. Sabe me dizer se existe nascente ou mina d’água neste local? 

Já... Não só essa que a gente faz o trabalho, mas um pouquinho abaixo aqui tem uma 

nascente e tal... Até acho que o pessoal fazia uso dela, porque me parece que o pessoal 

da antiga que trabalhava aqui na fábrica, essa água era levada até o vilarejo que ainda 

chama Jataí. Vale do Jataí. Então era canalizado por tubo de PVC e era levado 

antigamente. 

Entrevistadora: Essa nascente que você está falando... 

PCS1: Aqui pra baixo. 

Entrevistadora: Ela tem a proteção de vegetação? 

PCS1: Tem. Tem uns bambuzais e ela fica lá, inclusive mais depois, posso até te 

mostrar. 

Entrevistadora: Quero sim. 

PCS1: Mas eu sabia quando eu vim pra cá, eu via as meninas aqui né, a Rosana, a Elisa 

e a Cris com as escolas, mas eu não sabia (não entendi). Fui passar esses 16 anos, a 

gente faz, fazia a manutenção aqui e tal. 

Entrevistadora: Mas você foi saber que tinha uma nascente aqui atrás... 

PCS1: Através da Secretaria de Meio Ambiente, através da Secretaria de Meio 

Ambiente. 

2. Você se lembra como era este local há 5 ou 6 anos atrás? 

Lembro. Ele era uma área degradada. Não tinha vegetação arbórea como tem agora. 

Era mais capineira e gado que tinha... o Parque até um bom tempo atrás era aberto. 

Comparando as fotografias desta área, a partir de 2006, qual a sua impressão da 

paisagem que temos hoje? 

3. Comparando as fotografias desta área, a partir de 2006, qual a sua impressão da 

paisagem que temos hoje? 



Entrevistadora: Que legal, PCS1! Você já conversa, você já é um multiplicador.  

PCS1: Exatamente. Porque as pessoas falam: “Poxa, rapaz, você podia ser um guia 

turístico.” Eu não. Eu acho que a gente tem que passar tudo pras crianças e pros adultos. 

Porque muitos não tem essa.. essa... muitos, como acontece, vem buscar as plantas aqui: 

“Como que eu faço? Tem que tirar os saquinhos pra plantar, né?” Tem, Senhor! Tem 

que tirar os saquinhos pra plantar. 

Entrevistadora: Nós vimos muitos lugares plantando com saquinhos. É incrível, mas é 

verdade. 

PCS1: Tem que tirar os saquinhos. Tem que fazer os berços. Ah, mas não é... como é 

que fala? 

Entrevistadora: Cova. 

PCS1: Não, não é cova, Senhor... Aí eu procuro... Tem que Fazer uma cova 50x50, 

preparar a terra... colocar água... 

Entrevistadora: Colocar adubo, esterco. 

PCS1: Adubo! Esterco! Colocar um guia com bambu. “Nossa, mas precisa tudo isso?” 

Precisa! Não é, simplesmente, plantar e deixar lá. Então, eu procuro passar isso pras 

pessoas que procuram aqui e mostrar: “Ah, gente, tem uma nascente ali, se vocês 

quiserem ver.” “Nossa, mas vai ficar desse jeito a minha nascente?”. Aí eu falo: “Se 

você cuidar, vai ter.” Não é simplesmente... É uma criança.  

Entrevistadora: Tem que ser cuidada, né? 

PCS1: Porque é que chama-se berço? Porque é uma criança que está ali e você vai ter 

que alimentá-la, você vai ter que cuidar. Fazer uma roçada, como acontece aqui no 

Parque ainda, né Chico... dos meninos que trabalham na manutenção. Muitas árvores, 

no pomar mesmo, se você passar ali você vai ver que, as árvores, a maioria está anelada. 

Por quê? Eles vão fazer a roçada, não tem cuidado de... não tem uma certa distância. Ou 

vim depois com a enxada, fazer com a enxada que é mais apropriado. Mas, com relação 

às nascentes aqui, que bom, que bonito que a gente isso aí. Hoje tá tomado aquilo dali. 

4.  O que você sabe a respeito do Programa de Revitalização de Nascentes que a 

Prefeitura realiza nesta área? 

Eu vim conhecer aqui, nesses 16 anos que estou aqui. A gente faz um meio de campo 

aqui na APAV-AEA [Assessorias de Parques e Áreas Verdes e de Educação Ambiental 

da SEMEA]. Então, estou sempre auxiliando as meninas aí... Quando o Chico e o 

pessoal não pode ir em uma nascente, eu vou lá, faço a limpeza, faço a roçada quando 

precisa. Mas, a gente tá junto. Nós estamos juntos. 



5.  De que forma ter conhecimento deste Programa influencia(ou) sua vida? 

Acho que, para melhor. Eu falo pras meninas que trabalham, no caso a Cris, a Rosana e 

a Elisa: eu... foi pra melhor. Porque aqui a gente participa. Eu procuro... a gente, como 

se diz, a gente é multiplicador. Eu procuro passar o que eu sei, o que eu vou aprendendo 

no dia a dia pra outras pessoas. Então, eu acho que só veio a me fazer bem. E eu gosto. 

Eu falo pras pessoas: que bom que a gente trabalha numa equipe AEA e APAV que 

vestem a mesma camisa, que está focado nisso. E não é “ah, vou fazer...”. Não. Não é 

fazer por fazer. Faz porque gosta. 

Entrevistadora: Faz por amor também, né? 

PCS1: Faz com amor. Exatamente! Eu estou aqui há 16 anos e vim pra Secretaria aqui. 

É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer. Nossa, foi só pra melhor mesmo. 

6. Qual a importância de haver um programa como este para revitalizar nascentes em 

São José dos Campos? 

Uma cidade como São José, que está crescendo como está crescendo. O Parque da 

cidade: muitas pessoas vinham de fora conhecer esse Parque e ficam maravilhados. 

“Gente, como é que a cidade tem um Parque desse aí é... é... em São José dos 

Campos?”. Olha, Senhores, como acontece nos finais de semana que eu tô de plantão 

aqui, “poxa vida... essa aqui que é a Secretaria de Meio Ambiente?”. É a Secretaria de 

Meio Ambiente, aí tem o Projeto tal, tem o Projeto de Revitalização de Nascentes”. 

“Nossa, como é que cresceu! Eu tenho um pedacinho de terra...”. Aí eu falo: olha, se o 

senhor quiser conhecer mais, o senhor liga aqui na Secretaria que parece que tem um 

Projeto que a pessoa tendo uma área, dependendo do tamanho da área que tiver uma 

nascente, eles tem um Projeto que a pessoa vai lá”. É... é... 

Entrevistadora: Recebe as informações técnicas. 

PCS1: É! Receber as informações de como proteger sua mina, e de repente a pessoa 

vem, tipo uma parceria, a Secretaria e a pessoa de revitalizar essa nascente. “Nossa, é 

mesmo. Poxa, não sabia. Poxa, mas o problema é que eu não sou daqui”. Aí é 

complicado. Mas, pra uma cidade como São José dos Campos tem que ter, e é aí que eu 

falo, tem que se proteger, a gente tem que proteger a natureza. Os pais, eu sempre liguei 

mesmo. Poxa, eu vendo o pai, geralmente um adulto acompanhado de uma criança, 

escrevendo com faca em árvore, jogando, puxa! As pessoas questionam: “Nossa, mas 

porque que parou as pescas aqui?”. Por quê? Por que as pessoas mesmo não tem a 

preocupação de preservar. É linha indiana, é anzol, é saco plástico, é garrafa pet. Tinha! 



Por duas vezes liberaram a pesca pra população, mas por que “podou”? Depois da 

pesca, a gente tinha que pegar esses mergulhões tirando a linha de anzol do bico dele. 

Entrevistadora: Você se lembra do biguá que ficou, não sei quantos dias, todo enrolado, 

com fio. Quase morreu. 

PCS1: Foi uma trabalheira pra gente pegar. Porque tinha que ir de barco, entrar no lago. 

Entrevistadora: E ele fugia. 

PCS1: E ele fugia, mergulhava. Até que, com muito cansaço, conseguimos pegar. Mas, 

as pessoas: “Poxa, não pode. Tá morrendo peixe caro, a população podia pescar, poderia 

usufruir.”. Mas não. Eles só querem o ‘venha a nós’, o ‘vosso reino’ nada! Se todo 

mundo desse a sua parcela de contribuição... 

Outros comentários:  

PCS1: A gente vai fazer com... diferente, né? Aquilo que você falou. Ah, até um tempo 

atrás, antes de conhecer este programa, ah, eu chegava lá carpia e tal... E a gente vê 

que... não,  

Entrevistadora: Agora você sabe que você vai proteger uma vida e que essa vida vai 

proteger outras vidas, não é? Proteger a água também... 

PCS1: Exato. É não é vou fazer por fazer... Aquilo que você faz hoje, na minha chácara, 

na minha roça, vou fazer desse jeito, que é desse jeito que funciona. Eu Fazia errado. E 

vai passando...  

Entrevistadora: a gente aprende, na vida a gente aprende... 

PCS1: Aprende muita coisa... Poda, né? A gente vai lá pra conservação da nascente, tem 

um galho quebrado lá, poxa “o cara”vai lá e lasca, a gente vai fazer um trabalho 

certinho... 

Entrevistadora: PCS1, muito obrigada! Obrigada pelo seu trabalho! 

 

Nome: PCS2  

Idade: Não informado 

Profissão: Jardineiro 

Endereço: Não Informado 

Entrevistadora: Há quanto tempo o Sr. frequenta o Parque da Cidade e com que 

frequência?  

1- Sei não. Era mais capineira.  

2- Bem melhor. Tá bem melhor que quando começou. 

3- Já cresceu muitas árvores. 



4- Não conhecia o Programa de Revitalização de Nascentes antes de entrar na SEMEA. 

Mudou. Mudou muito. Eu mesmo, em casa, na roça, na chácara da minha mãe, agora eu 

cuido bem agora. “De primeiro” eu não ligava muito não. Agora que eu tô limpando as 

árvores. Crescem muitas arvorezinhas... Lá tem pé de palmito, na chácara da minha 

mãe, tem guapuruvu, palmeira nasce lá, ingá. Eles nascem sozinhos, né?! 

Entrevistadora: Agora você já limpa em volta, já deixa ela crescer. 

PCS2: Já cuida... 

 6-"A importância é que a pessoa que não conhece e vê vai ficar... “nossa, que beleza”! 

Não conhece e vê o Programa acha muito bonito e fala ""vou fazer isso na minha cidade 

também"". 

Entrevistadora: Como um exemplo, então, para os outros... 

PCS2: Um exemplo, é! 

Entrevistadora: E você acha que o Programa, de fato, ele ajuda a proteger a água, a 

preservar a água? 

PCS2: Acho sim. 

Entrevistadora: Você viu alguma diferença no volume de água, ou na limpeza da área? 

PCS2: Hum hum... eu já vi muito. 

Entrevistadora: Legal! Bom, muito obrigada por vocês conversarem comigo! E vamos 

continuar trabalhando...  

PCS2: A senhora conhece aqui também o Altos de Vila Paiva? Que foi plantado 

também... 

Entrevistadora: Eu fui no Altos de Santana.  

PCS2: Tem o Altos de Vila Paiva também, né PCS1? 

Entrevistadora: Eu não fui no Altos de Vila Paiva agora, mas eu lembro. Era um 

baixadão assim, né? 

PCS2: era um baixadão. 

Entrevistadora: Tá bonito lá? 

PCS2: Tá bonito, aqui no Matarazzo também, o lixão que tinha ali... nós fizemos 

também. Formou tudo a árvore."  

Entrevistadora: Que tipo de problema você mais encontra lá no campo, já que você vai 

mesmo mais pras nascentes que estão na cidade? 

PCS2: Tem lugar que é cercado a turma estoura a cerca. Sempre, geralmente, a cerca a 

gente tem que fazer tudo de novo. Arrebenta a cerca. 

Entrevistadora: E você encontra pessoas da Comunidade que também ajudam a cuidar? 



PCS2: Muito difícil. Difícil encontrar pessoas nas comunidades que ajudam. 

Entrevistadora: Mas vocês são bem recebidos quando estão lá fazendo os trabalhos? 

PCS2: Ah, sim! 

 

Nome: PCS3  

Idade:  

Profissão: Secretária da Adm - Parque da Cidade 

Endereço: Rua Um, 235, Chácara das Oliveiras 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você frequenta o Parque da Cidade e com que 

frequência?  

PCS3: Há 14 anos, 5 dias/semana 

1-Sim, existe. 

2-Não tinha quase nada lá. 

 3-Que melhorou muito, tem muito verde, as árvores tornam o ambiente mais fresco, 

diminui muito o calor. 

4-Não sei muita coisa. 

 5-A respeitar ainda mais a natureza. 

 6-É muito importante porque essas áreas verdes dão mais conforto, diminuindo o calor, 

protegendo as nascentes. Também é importante para que as pessoas entendam o valor da 

natureza, do quanto melhora o ambiente perto de nossas casas. E que as pessoas devem 

colaborar protegendo as árvores e não jogando lixo nesses locais. 

 

Nome: PCS4  

Idade: Não informou 

Profissão: Professor e Educador Ambiental da Fundhas 

Endereço: R: Helena David Neme, 173 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você frequenta o Parque da Cidade e com que 

frequência?  

PCS4: faz 15 anos 

1-Sim, existe. 

2-O espaço era usado pela Fundhas para produção de mudas, principalmente 

ornamentais,. Inclusive as mudas de braçaia (espécie exótica) que cresciam muito eram 



plantadas naquele local. Mas também realizamos plantios de árvores nativas mais ao 

fundo da área.  

3-Está excelente, as árvores se desenvolveram muito bem. Pode-se considerar que o 

reflorestamento está em estágio bastante avançado. 

 4-Conheço o Programa, participei com alunos da Unidade Monsanto do Dia de Imersão 

e nos trabalhos realizados na Nascente Portal de Serra. Também promovo/realizo visitas 

com os alunos que frequentam a sala de educomunicação da Fundhas, aqui no Parque da 

Cidade. Participo dos momentos de formação e atualização dos professores que a 

SEMEA realiza. 

5- Mesmo já trabalhando com educação ambiental há muito tempo, este Programa nos 

incentivou a continuar realizando trabalhos que, de fato, promovam mudanças positivas 

no ambiente e ajudem a formar cidadãos mais conscientes e atuantes em defesa da 

melhoria da qualidade do ambiente e da preservação dos recursos naturais. 

É de fundamental importância, pois os alunos aprendem a participar e atuar na proteção 

e preservação dos recursos naturais, melhorando com isso a qualidade de vida no 

ambiente urbano.   

 

Nome: ASS5 

Idade: 44 anos 

Profissão: Vendedor 

Endereço: Av. Alto do Rio Doce, 1830 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo o Sr. reside  neste bairro?  

 

ASS5: há 22 anos. 

1-Tem nascente, até dentro da minha casa. Isso aqui é brejo, a taboa vinha até a calçada 

2- Sim, lembro como era a área há seis anos atrás, até ajudei a plantar árvores (em sua 

maioria frutíferas). Plantei feijão-guandu. 

3- Muito legal! Muito bonito! Agora tenho visto nessa área tucano, tatu, lagarto, porco-

espinho. Está muito mais bonito! 

4- Não sei nada do Programa, mas já vi os alunos da EMEF Vera Babo visitando a área 

e também o pessoal da Prefeitura trabalhando (plantando, carpindo, etc.) aqui. 



5- Acho muito legal! Eu nasci na roça, adoro a roça, o mato. Quando viajo para o Piauí 

sinto tanta saudade que, mesmo chegando à noite aqui, pego a lanterna e entro nessa 

área pra ver as árvores. 

6- Acho muito importante! É ótimo que tenha esse Programa, “levantou” essa área, isso 

aqui era largado. 

 

Comentários da Entrevistadora: Inicialmente, o entrevistado não teria muito tempo para 

conceder a entrevista. Estava sentado na calçada e perguntei se poderia me sentar com 

ele, o que ele assentiu. À medida que comecei a entrevistá-lo seu interesse foi 

aumentando, e sua pressa diminuindo... Fez questão que entrássemos na área 

reflorestada para me mostrar o desenvolvimento das árvores, especialmente as que ele 

mesmo plantou. Também me mostrou rastros de tatu, que imediatamente, fez questão de 

apagar para que caçadores não percebam sua presença naquele local. 

 

 Nome: ASS6 

 Idade: 51 anos 

Profissão: Industrial 

Endereço: Av. Alto do Rio Doce, 1820 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro?  

ASS6: faz17 anos. 

1-Tem uma mina aqui. 

2-Aqui era um brejo, era tudo coberto por taboa, atolava carro, não tinha nenhum tipo 

de cuidado. 

3-Pra mim é bom, lembra muito a minha terra, Itajubá/MG. Aqui tem muito passarinho 

agora. 

4-Tem uma japonesa (Profa. Rosana Mayumi O. de Melo, da Semea) que vem sempre 

aqui trazendo as crianças da escola Vera Babo. É bom que as crianças venham aqui pra 

aprender, pra conhecer. 

5-Mudou, muda mais a cabeça da gente, na hora de pensar, de fazer, as árvores tem que 

estar no lugar certo. E temos que cuidar. 

6-É bom ter um Programa como este, mas tem que continuar os cuidados, 

principalmente roçada. Sem dúvida, hoje está muito mais bonito que no passado. 

 



Nome: ASS7  

Idade: 62 anos 

Profissão: Pedreiro 

Endereço: Av. Alto do Rio Doce, 1800 

Entrevistadora: Há quanto tempo o Sr. reside  neste bairro? 

ASS7: 23 anos 

1-Tem sim, mina  d’água aqui. 

2-Aqui era uma sujeirada, um taboado, um brejo, uma quissassa (Entrevistadora - algo 

que se assemelha à definição de mato) 

3-Nossa, ficou lindo “pra caramba”. Hoje ficou muito mais lindo! Muito mais cuidado! 

4-O Programa de Revitalização de Nascentes é para o nosso bem. Ajuda a melhorar a 

saúde, ajuda a ter ar mais puro. Que delícia, “tá entupido” de passarinho, tem muito! 

5-Desde que a Prefeitura plantou aqui, eu ajudo a cuidar das árvores, planto algumas 

árvores frutíferas e também faço uma horta. 

6-Acho muito importante: é a conservação do Planeta; melhora a questão da limpeza 

neste lugar; e também porque as escolas vão preparar as crianças para serem mais 

conscientes 

 

Nome: ASS8 

Idade: 49 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Av. Alto do Rio Doce, 1850 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro? 

ASS8: moro aqui há uns 20 anos. 

1-Tem nascente. 

2-Aqui era “puro barro”. As pessoas jogavam lixo naquele local. Quando se mudou pra 

lá ela foi a segunda moradora. Para pegar o ônibus para o centro da cidade levava dois 

pares de calçados, porque ao sair de casa havia muito barro. Então, no ponto do ônibus 

trocava pelos sapatos limpos. 

3-Hoje tá pra lá de ótimo! A arborização tá linda demais! A gente vê passarinho que já 

tá chegando... 

4-Não recebemos nenhuma explicação sobre o Programa, mas já vi que as crianças da 

escola vêm pegar água e ver as plantas. 



5-Muda, né? É uma coisa muito boa, a gente vê esta mata, é lindo. E a gente já plantava 

árvores aqui.  

6-Tinha que ter existido há muito mais tempo. Tem que ter mais pessoas trabalhando no 

PRN. Hoje tem o PEV (Ponto de Entrega Voluntária) e já não se joga mais lixo aqui. 

 

Nome: CAS9 

Idade: 22 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua 19, Dom Pedro II 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você  reside  neste bairro?  

CAS9: desde que nasci, faz 22 anos. 

1-Tem sim. 

2-Era cheio de mato. 

3-Tá melhor, mas tem muito mato. 

4-Não conheço, nem nunca ouvi falar. 

5- A questão do entulho é errada, se não tivesse este problema seria muito mais bonito. 

6-A cidade grande igual tá agora, já devia ter isto faz tempo. 

 

 

Nome: CAS10 

Idade: 27 anos 

Profissão: Encanador 

Endereço: Rua 19, Dom Pedro II 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro? 

CAS10: frequento o bairro há 15 anos. 

1-Disseram que ali embaixo tem. 

2-Antes só tinha mato. 

3-Tá mais verde, já tem bastante árvore, tá melhor. 

4-Não sabia que existe o Programa de Revitalização de Nascentes. 

5-Não é que muda, mas é que eu sempre apoiei, mas não tenho tempo para participar do 

PRN. Acho que já faço parte por não maltratar as árvores. 

6-Se tivesse este PRN há mais tempo estaria bem melhor. 



Nome: CAS11 

Idade: 31 anos 

Profissão: Letrista 

Endereço: Rua Leonor de C. Pereira, Antiga Rua 85, no. 98, Campo  dos Alemães 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo Sr. reside  neste bairro?  

CAS11: Há mais de 15 anos 

1-Acredito que sim, tem até uns peixinhos muito bonitos. 

2-A área era igual ao Jardim São José: lixo queimado pra todo lado. 

3-Tem bem mais árvores, tem mais verde, está melhor. Ainda tem muito problema com 

lixo, isso prejudica a natureza, o meio ambiente, especialmente a água e todos os 

animais que dependem da água. Eu fui lá, tem sapo, rã, peixes, mas tem muito lixo 

também. 

4-Sei muito pouco. Já vi umas placas por aí, também tem no (bairro) Campos de São 

José, mas deveria ser mais divulgado. Os poderes que tomam conta deveriam 

influenciar mais, ter mais atitudes. 

5-Muda sim, dá incentivo à gente saber que tem gente que luta pelo mesmo objetivo. 

Saber que tem alunos sendo envolvidos.  

6-Acho muito importante e preciso. Mais vida para as crianças, seres humanos. Ajuda 

em várias áreas, em especial a água. É só pensar que o ser humano é formado por mais 

de 70%... 

 

Nome: CAS12 

Idade: 37 anos 

Profissão: Ajudante de cozinha 

Endereço: Rua Benedita Henrique, nº. 70, Campo dos Alemães 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você  reside  neste bairro?  

CAS12: faz 3 anos. 

1-Não sei se existe uma nascente aqui. 

2-Lembro que não existia a pracinha, mas já havia algumas árvores plantadas. 

3-A paisagem está melhor do que antigamente: tem mais grama, mais árvores, mas 

ainda precisa “consertar” a água. 

4-Não sabia do Programa, é por falta de conhecimento mesmo. 



5-Agora sim, a gente ainda tem uma esperança de melhorar. Posso ajudar passando para 

os meus filhos, para a escola...  

6-Acho ótimo! Bom para o ser humano, para sua saúde, para o meio ambiente. Bom se 

pudesse fazer um lugar para contemplar a nascente. Seria bom se os representantes das 

escolas fossem nas outras escolas informar, passar para os alunos ficarem cientes do 

valor da água, das plantas. 

 

Nome: BIS13  

Idade: 39 anos 

Profissão: Vendedora 

Endereço: Rua Sebastião Lourenço, no. 116, Bosque dos Ipês 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a Sra. reside  neste bairro? 7 anos 

1-Tem ali perto das árvores, perto do caminho. 

2-Tinha mato, sempre punham fogo. 

3-Tá uma diferença. O verde faz falta pra gente! Ficou bonito e bastante verde! 

4-Não conheço o Programa. 

5-Eu acho que sim. 

6-Tem todo o meu apoio. 

 

 

Comentários da Entrevistadora: Enquanto entrevistava a senhora BIS13 estávamos 

sendo observadas por alguns homens. Ela assustada me disse para ter cuidado porque 

ali existe ponto de tráfico de drogas e, provavelmente, estavam incomodados com 

minha presença, achando que estivesse ali numa ação de investigação para repressão 

ao tráfico. Também fiquei assustada e pedi que me indicasse outro vizinho com quem 

pudesse conversar. Fui para a casa do morador indicado, que fica no final da área 

verde, com a qual sua propriedade faz divisa. Ao final de nossa entrevista, ele me 

acompanhou até a rua, em frente da casa de outra vizinha e me apresentou, em voz 

bastante alta para que se tivessem nos observando ainda pudessem ouvir que estava ali 

fazendo uma pesquisa sobre preservação do meio ambiente, e da nascente que existe no 

bairro. 

 

 



Nome: BIS14 

Idade: 39 anos 

Profissão: Comerciante e Pastor 

Endereço: Rua Alípio Alves de Aguiar, no. 122, Bosque dos Ipês. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você  o Sr.  reside  neste bairro? 5 anos 

1-Sei que tem uma nascente. 

2-Lembro que sempre foi verde assim, cheio de mato.  

3-Foi feita uma limpeza, mas isso ocorreu por conta da vinda do Secretário de Meio 

Ambiente e de alguns Vereadores aqui. Depois colocaram um alambrado. As mudas de 

árvores foram plantadas pelos alunos. 

4-Sabe que começou este Programa na área pública, mas não conhece mais detalhes. 

5-Com certeza, eu mais do que ninguém estou precisando me preocupar com a nascente, 

porque eu sou vizinho de uma delas, sou vizinho de uma área verde. Estou juntando  

entulho na área verde para depois levar embora. Gostaria de me envolver no Programa. 

6-Acho fundamental. Está atrasado já isso. A cidade precisa com urgência. Se eu 

conseguisse mudas, gostaria de liderar um trabalho aqui na comunidade. 

 

Nome: BIS15  

Idade: 67 anos 

Profissão: Pedreiro 

Endereço: Rua Alípio Alves de Aguiar, no. 112, Bosque dos Ipês. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro? 9 anos 

1-Tem uma ali em cima, na praça e tem uma aqui no meu quintal, onde plantei várias 

árvores: chapéu-de-sol, embaúba, mangueira, acerola. Também planto mandioca e fiz 

um lago pra peixes. 

2-Era só mato mesmo, um pasto, andavam cavalos soltos, agora tem muita casa. 

3-Tá bem diferente, tá bonito, cheio de árvores 

4-Já vi o pessoal da Prefeitura e as crianças da escola.  

5-Antes já me preocupava em cuidar das nascentes. Agora ainda mais.  

6-Coisa melhor que existe. Falam que vai faltar água... 

 

Nome: BIS16 

Idade: 50 anos 



Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Alípio Alves de Aguiar, no. 99, Bosque dos Ipês. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a Sra. reside  neste bairro? Mais de 10 anos 

1-Tem a biquinha. 

2-No passado a nascente era limpinha, há uns 10 anos atrás. 

3-Pela imagem é boa, pela foto tá mais bonito. 

4-Não sei nada do Programa, mas já vi o pessoal da Prefeitura trabalhando naquela área.  

5-Acho muito bom pra todos nós. Natureza é sempre bem vinda, principalmente se é 

cuidada, tratada. 

6-Eu fico muito feliz, acho muito interessante, principalmente que temos uma área perto 

de casa que está sendo cuidada. 

 

Nome: VVS17 

Idade: 31 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Cidade Santiago, 513, Vista Verde 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a senhora. reside  neste bairro?  

VVS17: tem 3 anos 

1-Não sabe 

2- Não se lembra 

3-A paisagem está ótima, está sendo bem cuidada. 

4- Não conhece o PRN, apesar de minha filha ser aluna neste e ano da Escola Waldemar 

Ramos. 

5 - Saber que naquela escola tem este PRN é melhor ainda. 

6 - É ótimo ter um Programa como este, a gente morava em Duque de Caxias-RJ, que é 

péssima. Aqui esta área é limpa e bem preservada.  

 

Nome: VVS18. 

Idade: 25 anos 

Profissão: Técnico 

Endereço: Rua Cidade Santiago, 123, Vista Verde 

 



Entrevistadora: Há quanto tempo você reside neste bairro?  

VVS18: há uns 10 anos 

1-Tem nascente. 

2- Não tinha arborização, tinha grama, tinha pista de bicicross. 

3-Ficou bem bacana o projeto, sem entulho. 

4-A área é cuidada pela Embraer, tem umas placas indicativas da prefeitura, e também 

já viu algumas vezes os alunos da Escola Waldemar Ramos no local. 

5-Perceber que está evoluindo a paisagem cada vez mais, e que é importante cuidar da 

água, ainda mais sendo o país com mais água doce do mundo. 

6-A importância é total, caramba... O ideal é incentivar a criançada. Este trabalho é 

importante, que nas escolas, na família, ajude a educar, porque quem precisa é a gente. 

 

Nome: VVS19 

Idade: 55 anos  

Profissão: Professora 

Endereço: Rua Cidade Santiago, 534, Vista Verde 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro?  

VVS19: moro aqui há 31 anos. 

1-Tem nascente, inclusive tem uma placa da Embraer, que eles estão fazendo um 

trabalho no local. 

2-Se lembra como era sim, inclusive a praça era diferente, ainda não havia, o córrego 

passava pelo meio da área. 

3-Teve uma melhora, mas precisa ser constante, é uma questão de conscientização e 

sensibilização. A questão da Educação Ambiental é urgente. 

4- Eu conheço o Programa, inclusive os alunos da Fundhas, em que eu era diretora, 

faziam visitas aqui na área da nascente. Sei que a Embraer é parceira da Prefeitura neste 

Programa. 

5-Ë importante saber que estamos cuidando das nascentes, da água. Precisamos fazer a 

nossa parte, inclusive participando da coleta seletiva, e chama a atenção para a 

necessidade de melhorar a participação da população na coleta seletiva, apesar de 

considerar a mudança de hábitos dos adultos mais difícil. 



6-É primordial. São José dos Campos é uma cidade modelo nas áreas da saúde, 

educação ambiental e coleta de lixo, numa cidade que está progredindo precisa de um 

trabalho como este. 

 

Nome: VVS20 

Idade: 52 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Baviera, 104, Vista Verde 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro?  

VVS20: faz 27 anos que moro no bairro. 

1-Não sei se existe nascente no bairro. 

2-Não me lembro como era a paisagem há 6 anos atrás. 

3-Acha linda a paisagem, é tão bem cuidada, os vizinhos também colaboram, as pessoas 

param para olhar. 

4-Não sei nada sobre o PRN, mas já vi pais passeando com seus filhos naquela área. 

5-É bom saber que existem pessoas que estão cuidando da água, plantando árvores perto 

da nascente. Na minha casa planto e cuido das árvores. 

6-É importante saber que as pessoas estão preservando para o futuro. No geral, a cidade 

está bem cuidada. Fora a beleza que tem no bairro, e como é gostoso! 

 

Nome: VVS21 

Idade: 38 anos 

Profissão: Aux. Serv. Gerais 

Endereço: Rua Maria Alves Bonfim, 390, Jd. Mariana II 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você reside neste bairro?  

VVS21: há 15 anos. 

1-Aqui tem duas nascentes. 

2-Era um morro cheio de mato e lixo. 

3-Mudou pouca coisa, poderia ser bem melhor se o povo colaborasse não jogando lixo e 

entulho, nem fazendo queimadas. Existem fossas na área verde e também tem um 

galinheiro que o vizinho joga “tudo” lá pra baixo. O que contamina o lençol freático. A 

questão das fossas deveria ser tratada pela Prefeitura e Sabesp. 



4-É bom, mas deveria se empenhar mais. Deveria ser uma coisa mais completa, mais 

objetiva e precisa de manutenção nas áreas reflorestadas. O Programa de Educação 

Ambiental só acontece nas escolas; deveria atingir a população.  

5-Sim, muda. 

6-É ótimo que tenha um Programa de Revitalização de Nascentes. Se forem realmente 

cuidadas, será muito bom para os serres humanos e para o planeta. 

 

Nome: CSJS22 

Idade: 20 anos 

Profissão: Auxiliar 

Endereço: Rua Ana Paula Nunes Dutra 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você reside neste bairro? 

CSJS22: tem uns 10 anos que moro aqui. 

1-Tem nascente aqui embaixo. 

2-Antigamente não tinha tantas árvores. 

3-É bom porque ajuda o meio ambiente, mas entra bicho dentro de casa, como rato, 

cobra. Hoje vem mais passarinho nessa área. 

4-Não conheço o PRN, mas viu a placa do Programa, já vi os funcionários virem roçar, 

cuidar das árvores e também as crianças da escola que vem sempre aqui nesta área. 

Lembrei que, em 2006, quando estava no 3º. Ano do Ensino Médio, na Escola Estadual  

Valmar Lourenço Santiago, fez uma visita à nascente. 

5-Sim, mudou meu modo de pensar, cuidar para preservar a natureza, não jogar entulho. 

Também troquei ideia  com meus colegas da escola. 

6-É bom porque ajuda a gente mesmo, ajuda o planeta e ajuda a combater o efeito 

estufa. 

 

Nome: CSJS23 

Idade: 43 anos 

Profissão:Do lar 

Endereço: Rua Ana Paula Nunes Dutra, 252, Campos de São José. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a Sra. reside  neste bairro?  

CSJS23: moro neste bairro já faz 15 anos. 



1-Tem uma água lá. 

2-Não tinha essa mata, era mais limpa (no sentido de ausência de árvores) essa frente. 

3-Tá bem mais bonito, tá mais verde, o que é de árvores frutíferas. 

4-Era a escola que fazia, escola municipal. Fizeram até uma gincana. 

5-É bom saber que tem alguém olhando por esta parte das águas. Eu ajudei no dia do 

plantio das árvores. 

6-É muito importante pra quem gosta da natureza e meio ambiente é muito bom. As 

pessoas poderiam participar mais ajudando não jogar lixo. 

 

Nome: CSJS24 

Idade: 18 anos 

Profissão: Estudante 

Endereço: Rua Ana Paula Nunes Dutra, 252, Campos de São José. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo você reside  neste bairro?  

CSJS24: tem 15 anos que moro aqui no bairro. 

1-Sim, já fui lá e participava do PRN com a EMEF Profa. Maria Amélia Wakamatsu. 

2-Antes a gente andava lá por baixo, mas não sabia que existia nascente. Tinha bastante 

mato.  

3-Agora está bem melhor! Tem mata nativa e não mais o lixo de antigamente. Mesmo 

que tenha um pouco de entulho, está bem melhor! 

4-Tem o Programa que está tentando preservar as nascentes da região e reflorestando a 

região com árvores nativas. Sei que existem outras nascentes no PRN porque vi placas 

em outros lugares e os professores comentaram com a gente. 

5-Depois de conhecer o PRN aprendi que era bom, ia trazer mais vida para este lugar, 

que os entulhos não eram bons. Mas o que falta é mais divulgação, porque assim as 

pessoas poderiam cuidar mais. 

6-A importância é que este Programa é para preservar as nascentes que ainda existem, 

que estão ativas, e também aumenta a vida e a beleza do lugar. 

 

Nome: JMS25 

Idade: Não informada 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Gonçalves Soares, no. 92, Jd. Mariana II 



Entrevistadora: Há quanto tempo você (Sr. ou Sra.) reside  neste bairro?  

JMS25: moro aqui tem 8 anos. 

1-Eu acho que existe nascente. No meio tem uma vala que é um riozinho. 

2-Só terra e capim, faz uns três anos que plantaram árvores. Há uns 2 anos pegou fogo e 

matou tudo, e os moradores que ajudaram a apagar o fogo. 

3-A paisagem de hoje está 100%, está linda! 

4-Não sei explicar, mas as crianças da escola já vieram aqui e até fizeram entrevista 

comigo. E também os funcionários da Prefeitura que cuidam das APPs. 

5-Muda, porque nós estudamos à noite e nossa professora passa muito isso pra nós. 

6-Muito importante se a cidade não cuidar dessa área verde e a gente morador também 

tem que ajudar. 

 

Nome: JMS26 

Idade: 48 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Gonçalo Soares, no. 52, Jd. Mariana II 

 

1-Sei que tem uma nascente. 

2- Não tinha nada. 

3-Que está muito bonita, mudou muito. A questão melhorou bastante. 

4-Eles limpam, cortam a grama, varrem... Os alunos, incluindo a minha filha, recolhem 

o lixo quando visitam a nascente. 

5-Tive uma mudança sim: diminuí os gastos de água; no dia do plantio fiquei junto 

estimulando os alunos. 

6-Vai melhorar na plantação, na qualidade de vida, só de ter este verde maravilhoso 

aqui na frente, melhorou. Só de respirar este ar e também fica bem mais fresco... 

 

Nome: JMS27 

Idade: 51 anos 

Profissão: Do lar 

Endereço: Rua Gonçalo Soares, no. 112, Jd Mariana II 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a Senhora reside  neste bairro? 

JMS26: resido aqui há 9 anos e meio. 



1-Tem um riozinho que passa... eu acredito que tem nascente.  

2-Lembro, eu fui uma das pessoas que vivia ligando pra Secretaria de Meio Ambiente. 

Tinha tudo quanto é tipo de lixo: sofá, pneu, vaso sanitário, animais mortos, etc. O povo 

jogava, o povo não tinha consciência. Até uns dois anos atrás jogavam muito entulho. 

3-Se é opinião visual, está ótimo! Está maravilhoso! Porque, principalmente, em se 

tratando de meio ambiente, a gente tem que cuidar dele porque ele cuida da gente. Mas 

a preservação ainda não está 100%. 

4-Sei que existe o Programa, sei que está acontecendo. 

5-Então, porque quando a gente tem um pensamento é muito legal que reforça o que a 

gente pensa. Cuida de separar o lixo reciclável, tem consciência. Acho que seria legal 

que atingisse mais pessoas, fizessem reunião, distribuindo informações. 

6-Eu acho muito importante, principalmente porque São José cresce a cada dia, aumenta 

a produção de lixo, de gases poluentes do trânsito, mas o verde já ameniza um pouco 

estes problemas. Ainda precisa muito mais. 

 

Nome: JMS28  

Idade: 54 anos 

Profissão: Costureira 

Endereço: Av. Mariana Andrade, no. 862, Jd Mariana II. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo a Sra. reside  neste bairro? 

JMS28: moro há 1 ano e seis meses. 

1-Não sei se existe nascente aqui. 

2-Quando me mudei pra cá, as árvores estavam bem pequenas. 

3-A paisagem está muito melhor e tem que melhorar muito mais. 

4-Não conheço o PRN. Já vi homens trabalhando nessa área, mas nunca vi alunos por 

aqui. 

5- Claro que vai mudar e muito. Sabendo que existe este PRN a gente tem que ajudar e 

muito. Como a gente faz sem água? 

6-Maravilhoso, meu Deus! Tem que ter mais, a população tem que exigir mesmo. 

Deveria ter começado antes. 

 

Nome: PSS29 

Idade: 59 



Profissão: Professora aposentada 

RG:6373237-3/ 8082519-9 

Rua Rosa Barbieri Paiotti -304-Portal da Serra-Urbanova 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo reside neste bairro? 

PSS29: 8 anos 

1ª- Sim, existe uma nascente que contribui (tributária) para a formação do Rio 

Vermelho que é um afluente do Rio Paraíba do Sul.  

2ª- Conhecemos a área desde 1999 , quando havia na região apenas algumas árvores 

nativas, poucos arbustos, brachiaria e alguns animais. (tatu, lagarto, cobras, insetos e 

pássaros). A área era frequentemente atingida por fogo, vacas e cavalos pastavam no 

local. A partir de 2002 moradores voluntários realizaram o plantio de árvores (aprox. 

300) com o objetivo de proteger a nascente. Em 2007 o Programa Revitalização de 

Nascentes da Prefeitura assumiu o plantio das demais árvores ali existentes atualmente.  

3ª- Concluímos que uma área cuidada de acordo com a lei nº 4771 de 15 de Setembro 

de 1965 (código florestal) sempre é um ganho inestimável para a Mãe Natureza  e para 

seus filhos desde os  micro-organismos  até o mais evoluído Homo sapiens.  

A revitalização da nascente além do benefício para as águas do planeta melhorou as 

condições para a sobrevivência de animais que além da água encontram lugar para 

ninhos e alimentos. Proporciona o prazer de uma vista agradável, de se ouvir os cantos 

dos pássaros observar a beleza das flores e sentir o aroma e a sombra característicos 

das plantas.  

4ª-É um programa com o objetivo de proteger as nascentes, proporcionando as 

condições necessárias para a preservação dos reservatórios naturais de água, vital para 

 todos  os seres do planeta.  

 O projeto também visa a educação ambiental para crianças e adultos, buscando o 

comprometimento da comunidade na preservação do local.  

5ª-Confirma nosso pensamento que além da consciência teórica presente nos meios 

políticos, religiosos, educacionais, na mídia, nos discursos e nos gabinetes; nos adultos, 

jovens e crianças, existe uma grande necessidade de se "arregaçar as mangas" de suar, 

de cavar, de plantar, de proteger, de sensibilizar-se, de respeitar, de persistir, de 

vislumbrar o amanhã, e de amar o Planeta e seus habitantes acima de qualquer 

convenção, selo verde, créditos de carbono, exigência do cargo ou interesses 

individuais.   



6ª-Apesar de considerar que a preservação ambiental ou revitalização de áreas 

degradadas não é responsabilidade apenas da Administração Publica e sim de todo 

cidadão, cabe ao Poder Publico (que é eleito e pago pela população) ter iniciativas como 

esta. Sabemos que praticamente toda mata nativa e nascentes da região de SJC foram 

dizimadas com a urbanização, industrialização e especulação imobiliária.  

Projetos como esse são imprescindíveis para garantir que as novas gerações tenham um 

mundo saudável. Consideramos ainda que a aprovação de novas áreas residenciais ou 

industriais devem ser mais criteriosas evitando a necessidade de "correr atrás do 

prejuízo". Assumindo como meta um trabalho realizado de forma ecologicamente 

correto tecnicamente eficaz e moralmente justo. 

 

Nome: PSS30 

Idade: 50 anos  

Profissão: Técnica Administrativo. 

Endereço: R. Rosa Barbieri Paiotti, 484 - Urbanova - SJCampos - SP 

Tempo de Residência: 17 anos. 

 

Seguem as respostas de suas perguntas: 

 

1. Existe, observei desde que vim morar no Urbanova. 

 

2. Existia menos árvores que atualmente, algumas eram naturais da região e outras 

plantadas por moradores. 

 

3. Atualmente são muitas árvores, a vista é mais bonita e agradável, observa-se mais 

pássaros e flores. 

 

4. É um programa que pretende recuperar e proteger as nascentes, que formam os 

afluentes do Rio Paraíba, para garantir água de boa qualidade para a população e 

principalmente para as novas gerações. 

 

5. Dá a esperança que a administração pública está cuidando do meio ambiente, o que 

nem sempre acontece, já que permite a destruição, quando autoriza projetos sem levar 

em conta o impacto ambiental que eles causam. 

 

6. Sabe-se que sem água não há vida, portanto, recuperar o que foi degradado é dever da 

administração pública, mas o importante é evitar que outras nascentes e rios sejam 

agredidos para atender os interesses de grupos que visam apenas o lucro financeiro. 

 


