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1. INTRODUÇÃO  

 

O Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP) é uma organização não-governamental, sem fins 

lucrativos, criada em 1999 por integrantes da extinta Comissão Setorial de Folclores da Fundação Cassiano 

Ricardo, de São José dos Campos. Tem como finalidade o estudo, a pesquisa, a difusão, a valorização e o 

estímulo de todos os patrimônios material e imaterial e toda a expressão da cultura popular. Suas finalidades 

são alcançadas por meio de ações, instrumentos e políticas adotadas de forma individual pelo CECP, ou em 

conjunto com empresas privadas de toda ordem, que visem o mesmo fim. 

No ano de 2014 o CECP concorreu a um edital público da Petrobras para execução da proposta de 

Ecomuseu, a qual foi escolhida e executada nos anos de 2015/2017 para implementá-lo no bairro Campos de 

São José – SJC. Dado a boa repercussão do projeto, no ano de 2018 o CECP foi novamente contratado pela 

empresa para executar o projeto, agora em 3 bairros do referido município. 

Neste sentido, para alcançar o objetivo do projeto, estão propostas algumas ações de revitalizações 

nos bairros, visando justamente trabalhar a educação ambiental e patrimonial através do engajamento 

coletivo da comunidade com o espaço. Serão 5 revitalizações propostas para o Campos de São José, 3 para o 

Jd. Diamante e 2 para o Jardim Americano.  

Neste documento iremos apresentar alguns fatores que podem implicar numa limitação das próprias 

ações propostas no Projeto Ecomuseu+ dado a características do território abordado: a falta de espaços 

públicos e, consequentemente, de vivência e sociabilidade para a comunidade local. Isto é o que 

encontramos em contexto mais evidente no Jd. Americano: a carência de espaço de vivência, o que afeta 

diretamente os objetivos para as revitalizações e ações do projeto. Contudo, o bairro é tangenciado por uma 

área de propriedade da Petrobras, espaço aberto, que já ganha uso há anos pela comunidade local, porém 

informalmente, dado o fato de que não há uma concessão para seu uso. Este espaço representa uma 

oportunidade primeira para o bairro conquistar um espaço de sociabilidade que fará diferença na qualidade 

de vida local e garantirá o exercício de sua cidadania, com acesso a lazer e qualidade ambiental; em um 

segundo momento, uma oportunidade para as ações do Ecomuseu+ se efetivarem, com revitalização do local 

e promoção de atividades culturais, sendo ainda, o CECP/Ecomuseu um articulador com o poder público 

para a manutenção dos espaços; em terceira medida, esta é uma oportunidade para a Petrobras no sentido de 

efetivar sua intenção de aliada à promoção da qualidade de vida da população, principalmente as localizadas 

no entorno de suas instalações, como no caso dos bairros vizinhos à REVAP.  

Neste documento apresentaremos o Jardim Americano, sua situação, as demandas da comunidade 

apresentadas no desenvolvimento do Projeto Ecomuseu+ e as possibilidades de uso do espaço aberto de 

propriedade da Petrobras.  
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 Figura 1: Área de atuação do Ecomuseu+ com destaque para o Jardim Americano. 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

2. APRESENTAÇÃO DO JARDIM AMERICANO 

 

O Jardim Americano está inserido na Zona Leste de São José dos Campos, compondo juntamente 

com os bairros Jardim Três José, Jardim Nova Florida e Residencial Ana Maria, um total de 1.075 

domicílios com cerca de 3.760 moradores, segundo dados da Prefeitura Municipal. Sua população é 

composta por migrantes, sobretudo de Minas Gerais, que vieram para o município trabalhar nas indústrias.  

Seu território era uma antiga fazenda de laranja que, na década de 1970, foi loteada e urbanizada. É 

um bairro pequeno, com cerca de 10 ruas, com poucas árvores e sem praças. Neste território há uma Escola 

Municipal de Ensino Infantil (EMEI), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e uma 

Unidade de Básica de Saúde (UBS). Assim como os outros dois bairros, o Jardim Americano é vizinho da 

REVAP. 

Todo o bairro está localizado em área de declive, em uma encosta de morro, sendo a área plana 

localizada nos espaços vazios limites bairro-REVAP.  Neste local, há um terreno retangular, que se estende 

em uma estreita faixa horizontal por todo o Americano, área esta de propriedade da Petrobras.  
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Figura 2: Vista para o terreno da Petrobras (1). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 3: Vista para o terreno da Petrobras (2). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 4: Vista para o campo de futebol no terreno da Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 5: Faixa contínua do terreno Petrobras limítrofe ao bairro. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 6: Horta produzida por moradores em parte da faixa de propriedade Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Dado a ausência de áreas públicas abertas disponíveis para uso dos moradores como espaço de 

sociabilidade, o terreno supracitado tem sido utilizado de modo informal pelos moradores. Este uso ganha 

uma ocupação para geração de renda, para lazer, bem como é apropriado para o comércio ilícito, dado o 

afastamento do local, abandono e falta de iluminação. 

O uso produtivo ocorre por moradores que, há anos, por meio de subsistência, utilizam parte do 

espaço para o ofício de funilaria e triagem de materiais recicláveis. Cabe destacar aqui que trata-se de um 

bairro classe média baixa, em que as atividades informais ou autônomas estão presentes e são fundamentais 

para o sustento das famílias. Há também presente neste terreno um campo de futebol, hoje pouco utilizado 

de forma contínua dado as más condições de seu “chão de terra batido”, outro uso que o terreno adquire, em 

maior medida no período noturno dado a característica erma que ele ganha, é o comércio ilício de drogas. O 

tráfico é sem dúvida hoje mais que um problema de segurança, mas também de saúde pública e é 

comumente observado que as áreas periféricas de um município, por falta de cobertura pública (seja em 

infraestrutura como iluminação, aparelhos públicos ou segurança) são apropriados de forma flutuante por 

este setor. Fato que a pesquisa de campo do Projeto Ecomuseu+ pode constatar, a partir de relatos com a 

comunidade e observações em campo.  

 

Figura 7: Ofício de funilaria. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 8: Estrutura para armazenamento de reciclagem. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

No local também observa-se plantio de árvores (nativas e frutíferas) e plantio de roça, no sentido de 

representar uma vontade da comunidade por espaços para cultivos em área urbana.  

 

Figura 9: Produção de feijão guandu e horta por moradores locais. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Por atualmente se tratar este espaço de uma área particular, de propriedade de Petrobras, o poder 

público se ausenta da cobertura de ações no local, tornando a área ainda mais excluída.  

Outro uso que o local ganha é como descarte de resíduos, tanto da construção civil quanto resíduos 

orgânicos que, de forma recorrente, sofrem ateio de fogo como uma alternativa equivocada para minimizar o 

acúmulo de materiais. Tal fato pode ser constatado em campo e por relatos de moradores.  

 

Figura 10: Descarte irregular de entulho no terreno Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 11: Indícios de ateio de fogo ao descarte de resíduos irregulares no terreno Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 12: Ateio de fogo ao resíduo descartado no terreno Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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O descarte irregular de resíduos, por uma série de fatores, também é recorrente em bairros de classe 

média baixa e acumula-se geralmente em espaços “vazios” dentro do bairro. Uma “solução” encontrada 

pelos moradores é o ateio de fogo como forma de minimizar o acúmulo dos resíduos. Sabemos que esta 

prática é usual no país de forma geral, logo, faz parte dos hábitos culturais. Contudo, além de não ser o fim 

ambientalmente para o descarte, imprime um risco, dado a proximidade da área de proteção máxima da 

REVAP. 

Nota-se então que este território já possui um uso informal há anos na vida desta comunidade, sendo 

tanto um espaço utilizado para a geração de renda e lazer quanto para o uso irregular, conformando-se, 

portanto, em uma área de conflitos sociais. Uma alternativa para o bom uso do espaço é sua estruturação 

para que este, de forma regularizada, passe a integrar-se às funções de sociabilidade do Jd. Americano. 

A comunidade de forma geral possui a demanda de espaços de lazer, dado a falta de áreas abertas 

para uso comum. O bairro possui dois times de futebol organizados que participam de campeonatos 

municipais, antigamente treinava-se no “Campão”, nome dado ao terreno. Porém, a falta de manutenção em 

seu chão de terra batido impossibilita o treino fazendo com que estes se desloquem para outros bairros, 

como o Motorama, para treinarem em espaços menores, mas com mais condições de uso. Neste sentido, a 

revitalização do campo de futebol se integraria ao bom uso do local e ainda vincularia os times do bairro 

ao cuidado e asseio local, já que ganharia funcionalidade. Outra demanda é uma pista de caminhada para 

os idosos (o bairro possui um número expressivo de aposentados), academia da terceira idade, parquinho, 

bancos para uso comum, espaço para plantio (já que também há uma demanda por espaços de cultivos 

urbanos, fator este que pode ser um estimulador para a população tomar conta do espaço comum pelo uso 

partilhado).  

O bairro tem duas características culturais interessantes, para além dos times de futebol: é um bairro 

de grande expressividade musical, com várias pessoas que se interessam e tocam instrumentos musicais, e 

também é um bairro colorido por suas artes em grafite. O uso do Campão, se estruturado, poderia 

representar uma galeria viva de arte e cultura: local para a comunidade se reunir para os encontros musicais 

locais, bem como o muro de divisão da REVAP se transformar em uma grande tela/galeria de arte, no qual 

os artistas locais envolvidos com as crianças da comunidade poderiam expressar sua arte, a cultura urbana.  

Essas propostas de uso foram identificadas no processo de desenvolvimento do Projeto Ecomuseu+, 

porém, só podem ser executadas com a regularização do uso bem como a instalação e manutenção de 

estruturas básicas, como a iluminação local. 

Os moradores há anos demandam estruturas por parte do poder público para a área que, para eles, 

está “abandonada”. Contudo, como não há um esclarecimento para eles de quem é a responsabilidade do 

terreno, há um desencontro em organizar a execução das demandas, bem como pleitear sua incorporação ao 
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uso público.  

Este documento é construído de acordo com a proposta da metodologia do Ecomuseu, do fazer junto, 

para que o espaço adquira valor simbólico. Por essa razão, o Projeto vem mediar a demanda para uso do 

espaço, apresentando a demanda da comunidade.  

A figura a seguir apresenta um mapa elaborado com o auxílio da percepção dos moradores para as 

possíveis revitalizações que o Projeto Ecomuseu+ deverá cumprir, como consta no contrato.  

 

Figura 13: Mapa com área denominada Campão para revitalização. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

A área demarcada de rosa 1 é a mencionada como Campão. Esta é de propriedade da Petrobras e 

atualmente está aberta ao bairro. Esta é a atual arena de conflitos sociais, com usos produtivos e outros 

irregulares.  

1 
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A seguir, apresenta-se Atas dos Encontros de Memória organizados pelo Projeto Ecomuseu+, bem 

como fragmentos dos relatórios de campo promovidos pela equipe Ecomuseu+, em que ora a demanda por 

um espaço é relatada, ora o próprio uso da área é constatada e ora as intenções para a área são informadas.  

 

3. ATAS REDIGIDAS A PARTIR DOS ENCONTROS DE MEMÓRIA PRODUZIDOS PELO 

PROJETO ECOMUSEU+ 

 

Ata – 1º Encontro de Memória – Roda de Conversa Jd. Americano. 

No dia 25 de junho de 2018, às 19h30, reuniram-se na casa do morador Geraldo Candido da Silva, no Jardim 

Americano: 

 

• Angela Savastano – Vice-presidente do CECP 

• Maria Siqueira - Coordenadora do Projeto Ecomuseu+ 

• Joseane Barreto – Funcionária do CECP 

• Aline Rocha - Pesquisadora do Ecomuseu 

• Genivaldo - Morador do Jardim Americano 

• Osvaldo - Morador do Jardim Americano 

• Geraldo - Morador do Jardim Americano 

• Brasilino - Morador do Jardim Americano 

• Terezinha - Moradora do Jardim Americano 

• Antenor - Morador do Jardim Americano 

• José Anésio - Morador do Jardim Americano 

 

O encontro inicia com os moradores tocando instrumentos. Geraldo tocando teclado, Antenor 

tocando pandeiro, Brasilino ao som do triangulo, Osvaldo e Genivaldo no violão. 

Maria inicia a fala sobre a proposta do Projeto Ecomuseu+, explica sobre o Centro de Estudo da 

Cultura Popular. Geraldo interrompe dizendo que é muito importante todos os moradores participarem do 

projeto. 

Maria continua a fala questionando as pessoas reunidas sobre o que elas entendem por folclore. 

Sobre o que significa folclore para elas. As pessoas respondem sobre dança e música. Após alguns 

responderem, Maria explica um pouco sobre o folclore. Em seguida ela explica também sobre o Museu 

do Folclore, localizado no Parque da Cidade. Exemplificando cada espaço do museu, utilizando como 

referência as figureiras, a casa de farinha, a sala dos ofícios, os piraquaras, a mesa de sapateiro, banco de 
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madeira, vassoura de carnaúba, sala da fé, santos negros, sincretismo religioso, sala das festas, Folia de 

Reis, Moçambique, Congada. Para mostrar a cultura que cerca o Vale do Paraíba e que o patrimônio 

cultural está em cada pessoa durante os aprendizados da vida. 

Maria continua explicando sobre a proposta do Ecomuseu em trabalhar os saberes das pessoas no 

lugar onde elas moram. E que a pesquisa do Ecomuseu é para conhecer esses saberes das pessoas. 

A conversa avança em reflexões sobre o que pode ser feito no bairro para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores. 

Maria explica sobre o patrocínio da Petrobras, a prestação de contas e o local onde o projeto é 

realizado. Campos de São José, Jardim Americano e Jardim Diamante. 

Continuando as reflexões sobre as ações no bairro, Maria diz que será uma decisão comum com a 

comunidade. E que as rodas de conversa acontecem para que todos possam se encontrar e reunir. 

Brasilino sugere atividades de lazer como parquinho e academia. Maria comenta de uma maneira 

positiva que o projeto apoia as iniciativas em comum. E que é importante todos os encontros para 

conversar sobre esse assunto. E que é muito importante também todos se conhecerem. 

Neste momento inicia uma apresentação de todas as pessoas presentes na roda. Maria, Teresinha, 

Antenor, José Anésio, Brasilino, Josiane, Aline, Genivaldo, Osvaldo e Geraldo. Todos contam um pouco 

sobre sua história de vida.  

Brasilino pede licença para contar um “causo”. Conta uma história sobre o passageiro e o trem. 

Todos se divertem com a história.  

Geraldo pede para cantar a música “Amargurada”.  Todos retornam a tocar os instrumentos e 

cantar. 

Dona Angela chega e se apresenta. Conversa sobre a proposta do Ecomuseu. Josiane serve alguns 

biscoitos e refrigerantes. 

As pessoas conversam sobre Congada, Jongo, Capoeira e Folia de Reis. José Anésio conta um 

pouco mais sobre sua história. Todos se apresentaram novamente para Dona Angela. 

Geraldo diz que música é um dom, por isso nem todas as pessoas conseguem cantar e tocar 

instrumentos. Geraldo pega seu caderno e toca mais uma música relembrando a época em que viviam 

com os pais. 

A cantoria se estende, alguns tocam, outros cantam diversas músicas. Próximo das 21:30 a 

cantoria para e combinam sobre o local da próxima roda de conversa. 

As pessoas tiram uma foto e se despedem com um sorriso e muita alegria de estar reunidos. 

Eu, Aline Rocha, redigi esta ata que segue assinada por mim e pelos demais participantes da 

reunião. 
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Figura 14: Lista de presença, Encontro de memória 25/06 Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Ata – 2º Encontro de Memória – Roda de Conversa Jd. Americano. 

No dia 16 de julho de 2018, às 19h30, reuniram-se na casa de Elias e Simone, localizada no bairro Jardim 

Americano: 

 

• Joseana – Assistente administrativo do Ecomuseu 

• Juliana Mara - Pesquisadora do Ecomuseu 

• Raquel - Pesquisadora do Ecomuseu 

• Elias – Morador do Jardim Americano 

• Simone – Morador do Jardim Americano 

• Antônio– Morador do Jardim Americano 

• Carla– Morador do Jardim Americano 

• Maria Ivani – Morador do Jardim Americano 

• Maria Eduarda– Morador do Jardim Americano 

• Geraldo– Morador do Jardim Americano 

• José Anésio– Morador do Jardim Americano 

 

Joseana inicia a reunião explicando que todas as rodas de conversa são gravadas para auxiliar na 

elaboração da ata. Então começa a ler a ata da roda de conversa anterior. 

Raquel se apresenta e justifica sua ausência do campo nos últimos meses por conta de uma cirurgia. 

Seu Geraldo se apresenta para o grupo, contando um pouco de sua história. 

Maria Eduarda, filha de Carla, fala de sua vida escolar. 

Carla se apresenta e fala de sua chegada a São José dos Campos/SP e depois no bairro, onde mora há 

17 anos. 

Dona Maria Ivani, mãe de Carla, fala de sua história quando migrou com os filhos para São José dos 

Campos/SP. 

Carla fala que voltou a estudar e pretende fazer faculdade de serviço social. 

Seu Anésio fala que veio de Brasópolis e mora em São José dos Campos há 30 anos, é vendedor de 

doces e coleta óleo. Fala de sua vontade de voltar a estudar, lembrou do pandeiro que o pai tinha e que 

aprendeu a tocar observando-o e herdou o instrumento. 

Elias também conta um pouco sobre sua história, ele é de Liberdade/MG, saiu de casa aos 12 anos. 

Trabalhou 7 anos como padeiro, mas sua paixão há 2 anos é o artesanato com madeira. Explica que 

aprendeu o trabalho com a madeira com sua esposa, Simone. 
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Seu Antônio fala de como aprendeu a tocar sanfona. Contou que nasceu em Presidente Prudente, 

depois foi para Santo André e finalmente São José dos Campos, no bairro Americano. Em Presidente 

Prudente trabalhou com café e em Santo André atuou em empresas. 

Todos debatem o quanto é difícil participar de cursos e faculdades gratuitos e a necessidade do 

estudo. 

Simone fala como aprendeu sozinha a trabalhar com madeira e o aprendizado com a costura veio do 

pai.  

Ivani fala de sua paixão por cozinhar, conta que certa vez colegas de trabalho foram até sua casa para 

experimentar sua comida. Diz que quando possível convidará a todos para jantar em sua casa.  

Juliana se apresenta falando de seu trabalho no Ecomuseu+. 

Os presentes falam do bairro Três José – o bairro de uma rua, fronteira com o Americano.  

Joseana se apresenta falando de sua experiência de vida e no Centro de Estudos da Cultura Popular. 

Fala um pouco sobre o projeto Ecomuseu que aconteceu de 2015 a 2017. Explica que a Maria, coordenadora 

do Projeto Ecomuseu +, não pode estar presente na roda pois suas duas filhas pequenas não estavam muito 

bem de saúde. 

Carla fala do espaço do bairro que precisa ser revitalizado, contou que já houve um projeto com 

maquete exposta na escola Ana Erundina, porém essa sumiu do local. 

Dona Ivani fala da festa junina de 3 dias que eles fizeram no Campão esse ano e que em 2019 

querem fazer em toda extensão da rua.  

Dona Ivani oferece sua casa para a próxima reunião. 

A roda de conversa foi finalizada com música tocada por Sr. Geraldo, Sr. Antônio e todos 

acompanham cantando. 

 

Eu, Juliana Mara, redigi esta ata que segue assinada por mim e pelos demais participantes da reunião.  
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Figura 15: Lista Encontro de memória 16/07 Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Ata – 1ª Roda de Planejamento Jardim Americano 

No dia 09 de agosto de 2018, às 18h30, reuniram-se na Casa da Maria Ivani, localizada no bairro Jardim 

Americano: 

 

• Maria Siqueira - Coordenadora do Projeto Ecomuseu+ 

• Angela Savastano – Vice-presidente do CECP 

• Joseana – Assistente Administrativo do Ecomuseu +  

• Aline - Pesquisadora do Ecomuseu 

• José Anesio – Morador do Jardim Americano 

• Geraldo – Morador do Jardim Americano  

• Maria Ivani - Moradora do Jardim Americano 

• Gevaldo - Morador do Jardim Americano 

• Antonio - Morador do Jardim Americano 

• Maria Eduarda- Moradora do Jardim Americano 

• Elias - Morador do Jardim Americano 

• Carlos - Morador do Jardim Americano 

• Nilton - Morador do Jardim Americano 

• Miltes - Morador do Jardim Americano 

• Flávio - Morador do Jardim Americano 

• Neilma - Morador do Jardim Americano 

• Simone - Moradora do Jardim Americano 

 

A reunião se inicia com uma roda de cantoria. Dona Angela fala sobre o significado do nome 

Ecomuseu, explicando a proposta de valorizar o conhecimento das pessoas. 

Continua a roda de cantoria com violão, pandeiro, triangulo e muita música. Maria chega e explica 

sobre a leitura da ata. Posteriormente a Aline faz a leitura da ata. 

Maria explica que o encontro que hoje será focado nas ideias de ações que os moradores têm para o 

bairro. 

Senhor Antônio fala que gostaria de plantar e para isto precisa de água, então fala que tem que ser 

feito a perfuração de um poço artesiano no Jardim Americano. 

Maria responde que a equipe pode pesquisar sobre a legislação de poços artesianos para discutirmos 

a respeito desse assunto. 
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Flávio, filho da Maria Ivani, pergunta sobre a área do Campão. Maria responde que a área do 

Campão é da Petrobras. 

Durante alguns minutos a maioria dos presentes discutiram sobre o Campão. Maria explica que não 

há autorização do uso de espaço do Campão para eventos do Ecomuseu.  

Maria conta que o morador Nilton acompanhou uma visita ao espaço do Campão junto com um 

responsável da Petrobras. 

Maria explicou sobre uma conversa realizada na Prefeitura onde foram tratados assuntos sobre a 

possibilidade de construções de PEVs. Ela convida os moradores presentes para uma reunião com a Andreia 

que acontecerá na Prefeitura no dia 15 de agosto. 

Nilton e Flavio comentam sobre o problema de descarte de entulhos e sugerem uma caçamba no 

bairro. 

Maria, Flavio e Nilton conversam sobre a iluminação próxima ao campão. 

Maria comenta sobre as hortas comunitárias que são construídas embaixo das linhas de transmissão 

de energia elétrica. 

Maria fala que a equipe do Ecomuseu está tentando contato com a CTEEP e com a diretora da escola 

do bairro. Simone disse que conhece a diretora. 

Neilma se apresenta contando um pouco de sua história e suas sabedorias. 

Maria sugere aos moradores pensar em atividades para expor as sabedorias do Jardim Americano e 

convida a todos para participar do Encontro de Memória Musical que acontecerá no dia 18 de agosto de 

2018, no Jardim Diamante. 

Após o convite, Maria pergunta se os moradores gostariam de falar mais ideias para o bairro. 

Neilma sugere a criação de projetos para as crianças a fim de que elas criem algo para demostrar sua 

sabedoria e, como incentivo, podem receber uma premiação. 

Flávio fala que o desejo de todo o bairro é com toda a certeza a revitalização do Campão e 

complementa dizendo que no Jardim Americano faltam áreas de lazer e a única opção dos moradores quanto 

a espaços do bairro é o Campão. 

Maria sugere uma caminhada pelo Jardim Americano para que os moradores apontem os espaços do 

bairro que possam ser áreas para revitalizações. 

Alguns moradores afirmam que não há espaço do bairro para revitalização a não ser o Campão. Que 

existe uma praça, mas ela é muito pequena e não há possibilidade de realizar atividades para receber um 

número grande de pessoas. 

Simone propõe uma conversa com a Petrobras para que eles possam saber a importância que o 

espaço do Campão tem para o bairro.  
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Maria explica que no Projeto Ecomuseu+ é fundamental a participação da comunidade. 

Simone comenta sobre a possibilidade de fazer uma feira de artesanatos no bairro. Maria comenta 

sobre as feiras de artesanato que acontecem no Vicentina Aranha. 

Para finalizar o planejamento, Carlão levantou assuntos sobre a possibilidade de plantio no Campão. 

O encontro se encerra com muita cantoria! 

 

Quadro 1:Planejamento das ações – Jardim Americano. 

Planejamento das ações – Jardim Americano 

Moradores Ações propostas Local 

 Antônio Perfuração de poço artesiano para irrigação de hortas A definir 

Nilton e Flávio Iluminação  Próximo ao Campão 

Maria  Horta comunitária Área da Cteep 

Carlos Plantio  Campão 

Simone Feira de artesanatos A definir 

Flávio Revitalização Campão 

Neilma Projeto para as crianças A definir 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

           Eu, Aline Rocha, redigi esta ata que segue assinada por mim e pelos demais participantes da reunião.  
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Figura 16: Lista Encontro de Planejamento 09/08 Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Ata – Encontro de Memória - Roda de Conversa Jardim Americano 

No dia 30 de agosto de 2018, às 18h30, reuniram-se na Casa da Maria Ivone, localizada no bairro Jardim 

Americano: 

 

● Maria Siqueira - Coordenadora do Projeto Ecomuseu+ 

● Angela Savastano – Vice-presidente do CECP 

● Joseana – Assistente Administrativo do Ecomuseu +   

● Gabriel – Morador do Jardim Americano 

● Geraldo – Morador do Jardim Americano  

● Maria Ivone - Moradora do Jardim Americano 

● Givanildo - Morador do Jardim Americano 

● Antonio - Morador do Jardim Americano 

● Maria Eduarda- Moradora do Jardim Americano 

● Elias - Morador do Jardim Americano 

● Carlos - Morador do Jardim Americano 

● Nilton - Morador do Jardim Americano 

● Yasmin - Moradora do Jardim Americano 

● Flávio - Morador do Jardim Americano 

● Bruno - Morador do Jardim Americano 

● Simone - Moradora do Jardim Americano 

● Carla - Moradora do Jardim Americano 

● Bito - Morador do Jardim Americano 

● Roberto - Morador do Jardim  

 

A reunião se inicia com D. Angela explicando o conceito do Ecomuseu, fala sobre a cultura imaterial 

e sobre a importância dos saberes e fazeres de cada um. 

Angela também agradece Maria Ivone e família por ter cedido a casa para a roda de conversa. 

Maria chega e pergunta para Maria Ivone se ela lembra de alguma música da Bahia, estado onde ela 

nasceu. 

 Dona Angela fala que a cultura do povo são as trocas de saberes de fazeres, também acrescenta que 

o Ecomuseu não discute religião e nem política.  
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Maria explica a importância de se informar sobre tudo que está acontecendo em nosso país e cidade. 

Também fala do surto da febre maculosa que está acontecendo em São José dos Campos, doença transmitida 

pelos carrapatos.  

Senhor Geraldo conta a forma que controlava os carrapatos dos animas antigamente. Todos 

conversam sobre doenças que são transmitidas pelos animais. 

Maria pede que Joseana faça a leitura da ata e posteriormente fala a respeito da perfuração do poço 

artesiano, sugestão do senhor Antônio na última roda de conversa. Explica que a equipe do Ecomuseu+ 

coletou informações a respeito dessa possibilidade, disse que na lei está escrito que qualquer usuário pode 

solicitar a perfuração ao poder público. Juntamente com a solicitação deve haver uma série de documentos, 

incluindo um estudo realizado por um Engenheiro Ambiental, que pode custar entre 5 a 15 mil reais.  

Maria coloca a possibilidade de viabilizar financeiramente o estudo por meio de um edital.  

Simone questiona como ficará quando o projeto Ecomuseu+ terminar. Maria conta que no Campos 

de São José ela continuou voluntariamente por um tempo, mas que o objetivo do projeto é que os moradores 

do bairro consigam continuar sozinhos. Também informa que a equipe do Ecomuseu+ envia projetos para 

editais que estão abertos.  

Maria explica que cada um dos moradores do bairro é representante de si mesmo. E que o projeto 

não está focado nas lideranças, tratando todos da mesma forma. 

Nilton fala que está vindo de uma reunião com um candidato a Deputado Federal, Shakespeare 

Carvalho e que o candidato ainda não conhecia o projeto. 

Maria dá um retorno sobre a solicitação da área do Campão, diz que a sugestão do Pingo para criação 

de um abaixo assinado para revitalização do Campão é interessante, mas que em conversa com a Petrobras, 

foi sugerido que o abaixo assinado fosse direcionado à Prefeitura, pois as chances de conseguir algo seriam 

maiores. Maria sugere que o abaixo assinado seja feito, mas que seja entregue somente depois das eleições, 

pois em período eleitoral a prefeitura fica mais restrita. 

Maria informa que a vereadora Juliana Paiva também tem intenções de melhorar o espaço do 

Campão. Mas também deixa claro que a intenção do Ecomuseu não é política.  

Maria conta que uma pessoa da Johnson & Johnson entrou em contato com a Helen da Rede Social 

pedindo a indicação de um projeto social para um dia de trabalho voluntário dos funcionários nesse projeto. 

Helen indicou o Projeto Ecomuseu+. Maria pensa em fazer nesse dia um mutirão para revitalização da praça 

do Jd. Rodolfo próxima à Fundhas, já que é um bairro muito próximo ao Americano e tem vários alunos do 

bairro que estudam nessa unidade da Fundhas.  

Diz que essa ação é uma forma de mostrar para prefeitura que os moradores podem cuidar de um 

espaço de uso público. Maria pensa nessa ação para novembro de 2018.  

https://www.jnjbrasil.com.br/
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Simone sugere que seja em um sábado, Maria diz que teria que ser entre segunda e sexta para 

aproveitar os alunos da Fundhas e os funcionários da Johnson & Johnson. 

Em relação ao uso do terreno da CTEEP para plantar, Maria diz que seu contato na Prefeitura já 

recebeu uma negativa, mas estão tentando com outras pessoas da empresa. 

Maria também explica como foi o diálogo com a escola Possidonio Salles. Diz que conseguiu iniciar 

a articulação para o uso do espaço.  

Maria comunica que a Petrobras limpará o Campão, mas ainda não tem uma data. Pede para o 

pessoal ir liberando o espaço. 

Maria pede para os participantes da reunião assinarem o abaixo assinado para solicitação de uma 

PEV (Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos) no Campos de São José.  

Informa que toda 3ª segunda-feira do mês será a roda de conversa no Americano, portanto a próxima 

roda será no dia 17/09/2018. O local ainda não foi definido. 

O encontro se encerra com muita cantoria! 

           Eu, Joseana, redigi esta ata que segue assinada por mim e pelos demais participantes da reunião.  

 

 

https://www.jnjbrasil.com.br/
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Figura 17: Encontro de memória 30/08 Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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4 - PASSAGENS DE RELATOS DE CAMPO OBTIDOS EM PESQUISA DE CAMPO NO JARDIM 

AMERICANO 

 

Relato de campo ECOMUSEU+ no bairro Jd. Americano, no dia 18/04/2018. 

 

Sr. Nilton (Bil) 

 

Enquanto fotografávamos, o sr. Nilton se aproximou perguntando se éramos da Prefeitura, 

explicamos sobre o Ecomuseu e ele logo demonstrou empolgação. Ele é presidente da liga de futebol, 

coordenando o time de futebol do bairro “Grêmio Americano”. 

  

Figura 18: Campo de futebol, terreno Petrobras. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Ele nos conta que não ocorre mais jogos naquele campo de futebol por conta do mau estado do 

campo, mas que todo domingo o time vai para algum bairro do município para competir.  

Sr. Nilton é natural da Bahia, morou um tempo em São Paulo e agora está no Jd. Americano há 15 

anos. Ele é parente da Carla boleira.  
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Ele nos relata que é muito conhecido no bairro devido ao futebol. Até mesmo em tempo de eleição é 

procurado por políticos que prometem grandes melhorias para o local, mas que nunca ocorrem.  

Ele reside com outros familiares em uma casa que dá de frente para o campo de futebol. Em frente à 

sua casa há vários carros e caminhões sendo arrumados, o que indica que ele trabalha também com funilaria. 

Ele relata que seu sobrinho trabalha com reciclagem, fato que explica a quantidade de resíduo material já 

triado em compartimentos em frente à sua casa.  

 

Figura 19: Vista dos usos do terreno Petrobras (1). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 20: Vista dos usos do terreno Petrobras (2). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 21: Vista dos usos do terreno, triagem de recicláveis, Petrobras (3). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Em frente à casa também há galinhas e galos que criam. Segundo ele é um costume antigo ter 

galinhas. Mais adiante da casa há uma área organizada e cercada com algumas plantações. A que mais 

chama a atenção é uma planta bonita de folhas finas bem verdinhas e caules finos. Segundo Nilton é uma 
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plantação caseira de feijão andu que ele e a família trouxeram da Bahia por gostar muito de comer e saber 

que aqui em São Paulo não é muito comum encontrar. 

Ele menciona que já ouviu falar do Ecomuseu por ter um irmão que mora no Campos de São José. 

Ele ficou muito contente com o projeto e espera que ele possa ser um recomeço para a Petrobras investir 

mais no local, já que a área do campinho é da Petrobras. Conta que há anos o time ganhava os uniformes da 

empresa. 

Sr. Nilton, muito comunicativo e atencioso, disse ter ganhado o dia com essa conversa sobre o 

Ecomuseu e a possibilidade de ações para melhoria do bairro. O convidamos para participar do evento de 

lançamento do projeto no bairro Campos de São José, a ser realizado no mês de maio. Ele ficou interessado 

e disse que irá participar. Pegamos o seu contato para avisar sobre a data e ele fez questão de pegar nossos 

telefones também.  

Ele foi muito receptivo a disse estar disposto a um posterior contato para entrevista.  

 

Sr. Getúlio. 

 

Ele conta que se incomoda muito com os carros encostados no terreno na lateral de sua casa. Diz que 

isto impede que o caminhão da Prefeitura realize a limpeza no local e que com isso já acharam escorpião e a 

falsa coral naquela região.  

 

Figura 22: Vista dos usos do terreno Petrobras (4). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 23: Vista dos usos do terreno Petrobras (5). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 24: Vista dos usos do terreno Petrobras (6). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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5 - VISITA ECOMUSEU+ E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA PETROBRAS AO CAMPÃO NO 

JD. AMERICANO 

 

No dia 01 de agosto de 2018 estivemos visitando a área denominada Campão, de propriedade da 

Petrobras. A visita foi motivada pelo pedido de uso do espaço para a realização da ação Memória Musical 

do Ecomuseu+, evento que reuniria os três bairros de atuação do projeto. Tal intenção do uso do espaço 

surgiu de uma demanda dos próprios moradores, os quais informalmente já utilizam o espaço como local de 

sociabilidade.  

A Equipe do Ecomuseu+ estava no papel de articular o uso do espaço com a proprietária Petrobras, 

para isto, convidamos os representantes da Responsabilidade Social, Cardoso e Haroldo, para visitarem o 

espaço. 

 Neste dia encontramos o morador Nilton, que trabalha com a funilaria no espaço. Ele aponta a 

urgência da revitalização da área como a principal demanda do bairro, uma vez que há muito descarte de 

resíduos e uso inapropriado do espaço, como os recorrentes “fluxos” de carros de sons que ocupam nos 

finais de semana. 

Ele está consciente de que para isso precisará desocupar a área com os veículos, mas acredita que a 

revitalização do lugar proporcionará um benefício para a coletividade.  Uma mediação de uso foi dialogada 

com o morador, de modo que ele possa usar uma parte do território e, como contrapartida, ser “vigia” do uso 

adequado do terreno após revitalizado.  
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`  Figura 25: Responsabilidade Social Petrobras e equipe Ecomuseu+(1). 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 26: Responsabilidade Social Petrobras e equipe Ecomuseu+(2). 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 27: Responsabilidade Social Petrobras, equipe Ecomuseu+ e morador(1). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 28: Vista do terreno. 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 29: Responsabilidade Social Petrobras, equipe Ecomuseu+ e morador(2). 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

 

6 – CAMINHADA COM OS MORADORES PARA O RECONHECIMENTO DO JARDIM 

AMERICANO E APONTAMENTO DE LOCAIS PARA REVITALIZAÇÕES. 

 

Após o Encontro de Planejamento, realizado no dia 09/08/2018 entre equipe Ecomuseu+ e 

comunidade do Jd. Americano, foram apontadas algumas demandas para melhorias no bairro por parte dos 

moradores. Neste sentido, para o reconhecimento das áreas, ficou acordado nesta reunião uma Caminhada 

de Reconhecimento pelo bairro para que os moradores apresentassem os locais sugeridos para revitalizações 

e ações.  

Esta ação aconteceu no dia 24 de agosto de 2018, às 15 horas. O local de encontro foi em frente a 

capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro. Seguindo a metodologia proposta pelo Ecomuseu do construir 

juntos, tanto o dia, quanto o horário, bem como o auxílio da divulgação da ação, foi um combinado entre a 

equipe do projeto e a comunidade local.  

As principais demandas apresentadas pela comunidade ao longo das ações do Ecomuseu+ no bairro 

concentram-se na propriedade da Petrobras, no limite entre bairro e REVAP, sendo tais: iluminação da área, 

estruturação do campinho, pista de caminhada, parque para as crianças, reflorestamentos nas áreas abertas, 

espaço para horta comunitária.  
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 Como já apresentado no item 2 deste documento, o referido bairro é desprovido de áreas abertas e 

públicas para o lazer, tal fato faz com que os moradores ocupem e se expressem tanto nos terrenos da 

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) quanto no terreno da Petrobras, 

denominado por eles como “Campão”. O primeiro espaço, da CTEEP, é utilizado como local de hortas 

urbanas e, recorrentemente, é utilizado como local de descarte de resíduos, como apresentado na figura a 

seguir. 

 

Figura 270: Caminhada Jd. Americano (1). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

 Como todo o bairro foi constituído em uma encosta de morro, a única parte plana localiza-se nos 

limites entre o bairro e a REVAP, com uma grande área aberta de propriedade da Petrobras. Tal área, 

conhecida como Campão por possuir um campo de terra batida, é hoje local de conflitos sociais, como já 

apresentado. Neste, constata-se tanto o uso produtivo, para a geração de renda de moradores locais, como 

locais de plantio de roçado e área de lazer (o campo de futebol), como o uso inadequado para o descarte de 

resíduos e ateio de fogo, bem como apropriado pelo comércio ilícito de drogas, dado a característica de 

abandono que o local assume, sobretudo pela falta de iluminação noturna.  

 Na foto a seguir, registra-se o descarte de jardinagem no local do Campão. Como apresentado, é 

prática recorrente o ateio de fogo neste tipo de descarte como forma de minimizar seu acúmulo.  

 

http://www.isacteep.com.br/
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Figura 31: Descarte de resíduos no campão Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

O descarte dos resíduos da construção civil é um grande problema local, como em muitos bairros 

periféricos do município de São José dos Campos. Tal fato é agravado pelo distanciamento do Posto de 

Entreva Voluntário (PEV) do bairro, fator este que corrobora para que o descarte irregular seja realizado nas 

áreas consideradas sem ou de baixo uso.  

Alguns moradores relatam que mesmo que parte da área esteja sendo usada para o trabalho de 

funilaria por alguns residentes, outros vizinhos não respeitam o uso e jogam resíduos e ateiam fogo bem 

próximo a eles.  

Neste sentido, uma estruturação do lugar, com áreas de lazer, plantio e iluminação traria um novo 

uso ao lugar, revalorizando o território. Isto, na opinião de alguns moradores, afastaria a má apropriação do 

lugar, entendida aqui como um local de descarte de resíduos e comercialização/consumo de ilícitos. 
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Figura 3228: Descarte de resíduos da construção civil, Jd. Americano (1). 

  

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

Figura 33: Descarte de resíduos da construção civil, Jd. Americano (2). 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 34: Equipe Ecomuseu+ e moradores do Jd. Americano. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

 A caminhada com os moradores e o diálogo traçado com os transeuntes do bairro possibilitaram 

constatar que as benfeitorias no Campão atenderia várias demandas locais, integrando em um mesmo espaço 

usos que facilitariam o reestabelecimento da segurança local, integração dos moradores, bem como 

fomentaria a prática cidadã, uma vez que estes passariam também a ser responsáveis pelo uso correto do 

local, asseio e manutenção do espaço coletivo.  
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Figura 35: Lista de presença Caminhada Jd. Americano 24/08. 

 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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7 - PROPOSTA DE PROJETO PARA O USO DA ÁREA 

 

 Apresentado até aqui o atual uso do espaço, bem como os conflitos sobre seu uso, propõe-se uma 

alternativa para o bom desenvolvimento do espaço, de modo que este se efetive em agregar qualidade de 

vida ao local. 

 Uma alternativa é a cessão do espaço para os cuidados do poder municipal, de modo que este assuma 

a responsabilidade para efetivação de algumas demandas da comunidade local (haja vista a falta de espaços 

públicos no bairro) bem como exerça sua manutenção. Neste sentido, a iluminação pública será necessária 

para que a área saia do ermo e abandono, possibilitando revelar e dissipar usos que, por ventura, são 

assumidos com a escuridão que o terreno assume.  

 A manutenção do campo de futebol que já existe, para que seu uso seja efetivado pelos times de 

futebol local, bem como todas as formas de esporte.  

 Como o espaço é amplo, comporta uma academia da terceira idade (uma demanda da comunidade, 

mas que não há locais públicos para sua instalação no bairro). Uma pista de caminhada, bancos e mesinhas 

para sociabilidade.  

 Uma urgência para o bairro é resolver a questão da destinação do resíduo, sobretudo da construção 

civil. Neste sentido, o Projeto Ecomuseu+ vem buscando uma articulação junto à Secretaria de Urbanismo e 

Sustentabilidade na oportunidade de mediar tal resolução. 

 Em contado mais direto com a Diretoria de Sustentabilidade, obteve-se o sinal de que é interessante 

para o município esta parceria entre Petrobras, Ecomuseu+ e Prefeitura para a amortização de questões 

sociais que são apresentadas para aquela área.  

 Uma alternativa é a constituição de, em meio ao uso do espaço, um centro de entrega e triagem para 

os resíduos (construção civil e reciclagem), sob viabilidade da prefeitura. Uma ação mais emergencial seria 

o estabelecimento de caçambas, em uma parceria Prefeitura e Comunidade, para que fosse um ponto de 

depósito para posterior recolhimento. A comunidade, principalmente os moradores do entorno do Campão, 

maiores beneficiários do espaço, contribuiriam com a observação de seu uso adequado.  

 Também caberia o uso de uma parte do espaço para o roçado urbano, como uma forma de trabalhar 

tanto a educação ambiental quanto a valorização patrimonial, na figura do cuidado coletivo do território.  

 A grafitagem e pintura no muro de divisão com a REVAP para o Campão complementaria o espaço 

como uma galeria de arte urbana, na qual artistas e crianças da comunidade poderiam expressar sua 

criatividade, atribuindo mais vida e, consequentemente, valor simbólico para o espaço.  

Espera-se que o uso adequado do espaço possa dissipar o uso irregular que recorrentemente ocorre.  
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Quadro 2: Proposta, custos e responsabilidade. 

Proposta Responsabilidade 

Iluminação Pública PMSJC 

Manutenção do Campo de Futebol PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Área de lazer com bancos e mesas PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Pista de caminhada PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Parquinho PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Academia da terceira idade PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Grafitagem e pintura do muro PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Centro de triagem PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Horta urbana coletiva PMSJC + Comunidade/Ecomuseu+ 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

 A partir do mapeamento das feições propostas para o projeto de revitalização no Campão, realizado 

pelo software de geoprocessamento ArcGis, foi possível ter uma estimativa da área ocupada por seus 

usos/estruturas. O quadro a seguir apresenta estas medidas.  

Quadro 3: Projeto de revitalização. 

Nome Área (m2) 

Terreno Petrobrás Jd. Americano 13238,4 

Campo de futebol Bairro Jd. 

Americano 

6912,9 

 Total de Quiosques 220,0 

Parquinho 481,2 

Academia da terceira idade 423,0 

Total de Áreas para plantio de 

espécies nativas, frutíferas e horta 

2.542,3 

Centro de coleta e triagem de 

resíduos 

699,1 

Arquibancadas 88,0 

Acesso caminhões 244,6 
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Pista de caminhada 1747,3 

Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 

 

 A seguir a proposta de projeto.  

 
Figura 36: Mapa 1- Revitalização do Campão, com imagem de satélite. 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 37: Mapa 2 - Revitalização do Campão, sem imagem de satélite. 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 
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Figura 38: Projeto “Revitaliza Campão" 

 
Fonte: ECOMUSEU+ (2018). 


