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multiplicidade de formas
sinalizam a capacidade e poder de
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industrial na cidade de São José
dos Campos.
A imagem da capa, significativa
referência de um espaço e de um
tempo, nos remete ao
espaço da Revap (Refinaria
Henrique Lage) e ao tempo
presente. Essa relação constitue
metáforas da objetivação da
capacidade de comunicação:
somos uma cidade moderna, um
pólo industrial. Nosso patrimônio
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informação cromática que
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nos projetou com outras formas
no cenário nacional.
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Palavra do Reitor da Univap
Baptista Gargione Filho

S

ob a coordenação de Maria Aparecida Papali e
Valéria Zanetti, a série São José dos Campos: História e
Cidade chega ao seu volume V - Crescimento Urbano e
Industrialização em São José dos Campos.
Este volume V teve sua organização a cargo da Dra. Sandra Maria
Fonseca da Costa e do Dr. Leonardo Freire de Mello e retrata, em
dez capítulos, as transformações que conduziram à industrialização da cidade.
E é possível, pela leitura desse volume, percorrer espaços e paisagens do Vale do Paraíba, e entender toda a dinâmica diversificadora que levou à instalação do CTA e ITA e conseqüente transformação, em algumas décadas, de uma modesta cidade sanatorial, na
tecnópolis atual.
E o progresso exigiu criatividade de seus dirigentes, para cuidados urbanísticos aliados a uma visão de futuro que tornaram possível proporcionar, aos mais de 600 mil habitantes atuais, qualidade
de vida invejável.
A leitura do livro propicia o entendimento do que ocorreu com
a zona leste de São José dos Campos e como foi possível localizar a
Refinaria Henrique Lage, contribuindo com o crescimento urbano
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da região, trazendo progresso e benfeitorias para a cidade. E ainda
como se conseguiu ordenar o uso do território, e gerar uma cidade,
que até lembra Brasília, nas soluções encontradas.
E, como a classe de maior posse se organizou, isolando-se, e
apossando-se de espaços rapidamente valorizados. E também a influência que as mudanças espaciais, apesar de todos os cuidados,
exerceram no aparecimento indesejável de atividades anti-sociais.
O trabalho informal em São José dos Campos foi também apresentado, mediante interpretação, que nos parece correta, como fruto do desemprego de pessoas pouco preparadas para o exercício de
atividades que exigem, em geral, maior formação dos pretendentes
às ocupações.
E até o futebol nas fábricas foi lembrado, com histórias de operários, mediante relatos colhidos diretamente. Enfim, São José
dos Campos é hoje a cidade que mais contribui para a exportação
qualificada no Brasil, resultante da visão dos que souberam usar
Ciência e Tecnologia como geradores dos bens econômicos que fazem a grandeza das cidades e dos países.
Batista Gargione Filho, Prof. Dr.
Reitor da Univap
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Mensagem da Petrobras
Texto integral do Presidente da Petrobras
José Sérgio Gabrielli de Azevedo, extraído do livro:
Refinaria Henrique Lage – 30 anos de travessia.

Revap 30 anos – Antecipando o futuro
“Somente o tempo é capaz de dar o veredicto sobre fatos
que transcendem a nossa vã percepção e suas intrincadas interfaces dentro de um momento histórico. A luta
em defesa do petróleo brasileiro e contra o “entreguismo”, a partir de 1937, e que culminou com a criação da
PETROBRAS, em 03 de outubro de 1953, é um desses
fatos. Não fosse a determinação do povo brasileiro, o
que seria do nosso presente e do nosso futuro
enquanto nação?”

A

Revap carrega no seu nome o Vale do Paraíba, terra
de Monteiro Lobato, que com sua visão aguçada foi um
dos precursores do que veio a ser a PETROBRAS. Aliás,
o que Monteiro Lobato teria a dizer sobre o passado, o presente e
o futuro da PETROBRAS? Certamente estaria muito orgulhoso e
recompensado por ver que sua luta não fora em vão.
Hoje a PETROBRAS é uma das maiores e mais respeitadas
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empresas de energia do mundo. Uma parcela incontestável desse
sucesso se deve à atuação da Revap – Refinaria Henrique Lage,
que tem demonstrado, por meio de sua força de trabalho, ao longo de seus 30 anos de operação, um espírito de superação para
fazer frente aos desafios que se impõem à PETROBRAS.
A Revap foi a última refinaria construída pela PETROBRAS
em quase 30 anos e o contexto atual nos colocou diante da necessidade de intensificar nossos investimentos em refino para ofertar ao mercado nacional e internacional derivados de alto valor
agregado e dentro de especificações adequadas aos requisitos ambientais exigidos.
A Revap foi a primeira refinaria a processar com sucesso o
petróleo do pré-sal brasileiro, do campo de Tupi, na Bacia de
Santos, abrindo assim uma nova fronteira tecnológica e de conhecimento que será capaz de garantir um crescimento sustentável à PETROBRAS e ao Brasil ao longo dos próximos anos.
A perseverança e a determinação dos empregados da
PETROBRAS, e em especial nesse momento os empregados da
Revap são exemplos de que é possível conjugar a nossa atividade industrial e sua rentabilidade com a responsabilidade social e
ambiental e contribuir decisivamente para consolidar a visão do
Brasil como país do futuro, no presente.
Parabéns à Revap pelos seus 30 anos de operação e um abraço
a todos os colegas que fizeram e fazem parte dessa história de
sucesso!”
José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente da PETROBRAS
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Apresentação da Série
São José dos Campos: História e Cidade

A

presentar a série São José dos Campos: História
e Cidade significa muito para nós, pois é resultado de um projeto acalentado há muitos anos, a realização de um sonho. Somos docentes do curso de História da
Univap, coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos e desenvolvemos estudos no Laboratório de
Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D, além de atuarmos
no Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
da Univap. Enfim, junto com colegas e alunos da graduação e da
pós-graduação realizamos pesquisas e levantamos documentação sobre a história da cidade de São José dos Campos há muitos
anos.
Sabemos o quanto é necessário e importante para a cidade que
escolas, bibliotecas públicas e universidades possam ter acesso a
essa vasta pesquisa que vem sendo realizada sobre a história da
cidade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a his-
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tória de São José nem sempre contam com o rigor de uma pesquisa de caráter científico e embasamento metodológico criterioso. Nossa série tem como principal objetivo suprir essa demanda,
com a publicação de sete livros de temas variados sobre a história
de São José, os quais serão lançados entre 2008 e 2010 e distribuídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades. Para a viabilização desse projeto contamos com o patrocínio da Petrobras,
apoio ao qual seremos sempre gratas.
O primeiro livro da série, intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, traça um panorama geral sobre a cidade, em
múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, descortinando a cidade de São José dos Campos, trazendo inovações
historiográficas e olhares singulares sobre sua história.
O segundo livro, Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder, tem o objetivo de contar a história do poder legislativo de São José dos Campos, tema importante para a história
da cidade. Desde a criação do Projeto Pró-Memória, em 2004, as
Atas da Câmara Municipal de São José dos Campos vêm sendo
objeto de investigação de nossas equipes de bolsistas, constituindo hoje um rico acervo documental sobre a história política da
cidade.
O terceiro livro, São José dos Campos: de Aldeia a Cidade,
tem uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiadora, pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primórdios da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos entre indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar
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cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
documentação que temos do período, mas que, garimpando documentos aqui e ali, acabamos por traçar o cenário da época.
No quarto livro, Fase Sanatorial de São José dos Campos:
Espaço e Doença, talvez esteja contida a própria alma da história da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica
urbanística e industrial de São José, o período sanatorial encerra
contradições e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes
quis apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e
refletir sobre uma época que deixou marcas profundas na construção identitária da cidade.
O quinto livro, Crescimento Urbano e Industrialização em São
José dos Campos, trata principalmente da vocação industrial de
São José dos Campos e da crescente urbanização que se processa
na cidade, principalmente a partir da década de 1960, com a chegada de grandes indústrias nacionais e multinacionais. Grandes
indústrias nacionais que se instalam em São José dos Campos,
como a Refinaria Henrique Lage (Petrobras) e a Embraer, são
neste livro priorizadas para estudo.
No sexto livro, Escola e Educação em São José dos Campos:
Espaço e Cultura Escolar, buscamos identificar a história da educação e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o
século XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A educação não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história
da cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
a nossa sociedade.
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No sétimo livro, São José dos Campos: Cotidiano, Gênero e
Representação, abordaremos temas ligados às novas tendências
historiográficas, como a participação das mulheres em vários
momentos históricos, trabalhos com memórias e identidades,
representações sociais, trabalhos com fontes diversas como imagens, monumentos, cultura popular, entre outros. É um livro que
busca olhar São José dos Campos através da diversidade, através
de muitas linguagens.

As coordenadoras

s
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Apresentação do Volume V

Crescimento Urbano e
Industrialização em
São José dos Campos

O

quinto livro da série São José dos Campos –
História e Cidade trata da vocação industrial de São
José dos Campos e da crescente urbanização que se
processa na cidade, principalmente a partir da década de 1960,
com a chegada de grandes indústrias nacionais e multinacionais, focando de maneira especial nas grandes indústrias nacionais que se instalam na cidade, como a Refinaria Henrique Lage
(Petrobras) e a Embraer.
Sendo assim, nossas investigações e pesquisas resultaram, neste livro, em uma resposta à comunidade joseense sobre o período
de aceleração da urbanização e da industrialização da nossa cidade e região.
No primeiro capítulo, intitulado Introdução à Urbanização
Contemporânea: Espaços e Paisagens na Região do Vale do Paraíba
(SP) , os autores José Oswaldo Soares de Oliveira e Cilene Gomes
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apresentam e discutem o conceito de urbanização contemporânea, partindo do conhecimento produzido na universidade e
procurando estimular novas idéias no sentido de fortalecer a cidadania e a participação social no enfrentamento das questões
sociais.
No segundo capítulo, Dinâmica Regional e Industrialização:
Diversificação e Concentração Espacial no Vale do Paraíba, Pedro
Ribeiro Moreira Neto e Leonardo Freire de Mello procuram entender as relações entre os modelos de desenvolvimento econômico e as respostas espaciais observadas na estrutura regional
através da análise do processo histórico de urbanização da região,
em especial em sua fase moderna, a partir das primeiras experiências de industrialização ocorridas no século XIX.
O terceiro capítulo, Atividades Industriais no Interior do Estado
de São Paulo: Uma Análise da Formação do Complexo TecnológicoAeroespacial de São José dos Campos, escrito por Adriane Aparecida
Moreira de Sousa e Wanderley Messias da Costa, apresenta uma
análise do processo de reestruturação do espaço industrial do
município de São José dos Campos que se consolidou, na década de 1990, como o centro da tecnologia aeroespacial no País,
procurando entender as relações entre os processos de inovação
tecnológica e o surgimento de novos arranjos produtivos, em especial os denominados pela bibliografia da área como polos tecnológicos, tecnopolos, tecnópoles, parques tecnológicos e cidades
da ciência, espaços nos quais a ciência e inovação passaram a ser,
nesta atual revolução tecnológica, responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico, funcionando como condicionantes
para a diferenciação de cidades, países e regiões.
O quarto capítulo, Crescimento Urbano e Novas Formas de
Urbanização na Cidade de São José dos Campos (SP), de Sandra
Maria Fonseca da Costa e Mateus Godói de Maria, discute como
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os traços distintivos da morfologia espacial urbana estão dialeticamente relacionados com as mudanças estruturais na organização social, com especial interesse no processo de crescimento das
cidades, como São José dos Campos, apoiado na industrialização
rápida e que provoca a escassez de recursos a serem investidos e
a concentração de renda social, e que termina por ser também
espacial, dando-se nas partes mais centrais dos núcleos urbanos
e em alguns bairros privilegiados, propicia a elevação dos preços
dos terrenos e resulta nos processos de dispersão urbana (urban
sprawl) e de segregação socioespacial.
O quinto capítulo, Dinâmica Urbana da Zona Leste de São
José dos Campos (SP) e a Refinaria Henrique Lage (Revap), elaborado por Maria Aparecida Papali, Sandra Fonseca da Costa,
Valéria Zanetti, Douglas de Almeida Silva e Luciane do Carmo
Guimarães de Carvalho, enfoca e busca analisar o processo de
urbanização da zona Leste de São José dos Campos a partir da
década de 1970, principalmente após a instalação da Refinaria
Henrique Lage (Petrobras) em 1974.
Por sua vez, Paulo Romano Reschilian, no sexto capítulo, Habitação Social e Ordenamento Territorial: A Dinâmica
Socioespacial do Processo de Inclusão Precária em São José dos
Campos (SP), analisa o contexto regional que configura o Vale
do Paraíba Paulista e, em especial, o município de São José dos
Campos, partindo do pressuposto que sua organização territorial
está intimamente ligada historicamente à organização da cadeia
produtiva e aos vetores de ocupação e desenvolvimento propiciados no meio físico e às transformações acarretadas pela constituição de elementos estruturadores do espaço pela ação humana.
No sétimo capítulo, A Segregação Mostrando sua Força na
Produção do Espaço Intraurbano: O Deslocamento da Classe
de Alta Renda na Cidade de São José dos Campos (SP), Marilne
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Thomazello Mendes Fernandes aborda a série de mudanças econômicas, sociais, políticas e ideológicas ocorridas na cidade em
decorrência do deslocamento da classe de alta renda no período
entre 1900 e 2000 e das quais, segundo a autora, São José dos
Campos é o resultado material.
No oitavo capítulo, Mudanças Socioespaciais em São José dos
Campos e Alguns de seus Efeitos na Criminalidade, Antonio Carlos
Machado Guimarães oferece uma análise do fenômeno da violência em São José dos Campos, buscando estabelecer um elo
com mudanças que vêm ocorrendo no espaço urbano da cidade
e com as forças que vêm de fora e que terminam por se inscrever
na dinâmica própria do município.
O nono capítulo, O Trabalho Informal na Cidade de São
José dos Campos, SP: Alguns Olhares, da autoria de Sueli Pereira
Lacerda e Gilson dos Anjos Ribeiro, trata do surgimento, expansão e consolidação do setor informal na cidade, entendendo-o e
caracterizando-o como reflexo do desemprego, ou seja, da não
inclusão da mão-de-obra em outro setor da economia formal que
marcou a história tanto da cidade como da região e do País ao
longo das últimas décadas do século XX.
Fechando este volume, o décimo capítulo, Futebol nas Fábricas
de São José dos Campos: Memórias de Jogadores Operários, de
Zuleika Stefânia Sabino Roque e Estefânia Knotz Canguçu Fraga,
apresenta os primeiros resultados das pesquisas desenvolvidas
pelas autoras sobre o futebol joseense, utilizando a metodologia
da História Oral.
Sandra Maria Fonseca da Costa
Leonardo Freire de Mello
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1
Introdução à Urbanização
Contemporânea: Espaços e Paisagens
na Região do Vale do Paraíba (SP)
José Oswaldo Soares de Oliveira
Cilene Gomes

A

expressão “urbanização contemporânea”

pode parecer estranha a quem não tem uma vivência acadêmica. Daí o propósito de favorecer o
seu entendimento, de modo didático, tanto aos segmentos
estudantis como aos demais segmentos interessados da população em geral. Parte-se do princípio de que a compreensão do fenômeno da urbanização é indispensável para
uma possível atuação no processo contemporâneo de sua
reconstrução.
A urbanização contemporânea pode ser entendida, em seus
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aspectos introdutórios, enquanto realidade, conhecimento e objeto de investigação. Neste artigo, a urbanização também será observada como um acontecimento do nosso tempo que pode ser
pesquisado e “re-conhecido” por diferentes cidadãos envolvidos
em um diálogo com o objetivo comum de compreender o que
caracteriza e explica seus processos no Brasil e, em particular, seus
espaços e paisagens na região do Vale do Paraíba (SP).
Nesse sentido, o artigo deverá retratar o fenômeno da urbanização contemporânea, partindo do conhecimento produzido
na universidade e procurando favorecer novos intercâmbios de
idéias e informações que se estabeleçam no propósito de uma
ação coletiva em busca de reorientar processos educativos e de
conscientização para a “re-fundação” da cidadania e do exercício
da participação social diante das diferentes questões que importam à vida social no mundo, no país ou em dada região e lugar.
O tema da urbanização foi escolhido em razão das investigações já realizadas e em desenvolvimento pelos autores que, em
linhas gerais, preocupam-se com as origens e processos históricos
do fenômeno e com as características de sua contemporaneidade,
buscando ressaltar a sua dimensão espacial em contextos sociais e
geográficos diferenciados.
Assim, a oportunidade de colaborar com este livro, através de
uma coautoria, será aproveitada para fazer prosperar um diálogo
iniciado entre os autores há um bom tempo e, também, para sintetizar alguns pressupostos do estudo da urbanização, com certa
ênfase na óptica do geógrafo Milton Santos, mas também levando em conta outros importantes autores, de modo a conceber a
urbanização em nosso tempo; contextualizá-la no Brasil e retratá-la por seus espaços e paisagens na região do Vale do Paraíba e
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cidade de São José dos Campos.
Mas este trabalho não estaria completo se, a título de considerações finais, não tentarmos relacionar as distintas realidades
da urbanização às objetivações da socialização do conhecimento
e do planejamento urbano e regional.
u A urbanização em nosso tempo
“De uma Cidade que era simbolicamente um
Mundo a um Mundo que se tornou uma Cidade”
(Lewis Munford, 1965: 7).
Para entender a urbanização contemporânea, vamos considerar, neste tópico, as seguintes perguntas norteadoras:
como demarcá-la no tempo e espaço? O que caracteriza seu processo de evolução? Quais os elementos que a tornam notável em
nossos dias?
Um dos significados mais imediatos associados ao termo urbanização diz respeito à idéia do meio urbano, da urbe, comumente identificada com a palavra cidade, e mais ainda, à idéia de
uma cidade populosa ou um grande aglomerado humano, como
a região metropolitana, uma capital estadual ou algumas grandes
e médias cidades exercendo papel de polos regionais. De imediato, as pessoas não associam a palavra urbanização às pequenas ou
pequeninas cidades. É como se fossem dois mundos distintos: o
da urbanização representado pelas regiões de alta concentração
de moradias, comércios, serviços, indústrias etc. e o das cidades
em uma escala social mais modesta.
De fato, sabe-se que o vocábulo urbanização deriva, originalmente, da palavra latina “urbs, urbis”, que significa cidade, e
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do ato ou efeito de urbanizar; de tornar urbano, civilizar. Traduz
também a idéia de um fenômeno que se constitui ao longo do
tempo e em dado lugar, um fenômeno demográfico que se expressa na tendência de aglomeração da população nas mais diferentes cidades.
No contexto do estudo mais geral das relações entre sociedade e organização do espaço, a urbanização constitui um fenômeno singular, ao lado de outros processos de ordem social e
espacial que caracterizam a contemporaneidade. De igual modo,
as cidades representam uma forma de organização do espaço,
justapondo-se a outras, como as áreas naturais ou de preservação
ambiental, os assentamentos humanos diversos, as áreas agrícolas, áreas mineiras, áreas organizadas por grandes objetos da engenharia etc. Nesse sentido, há validade na idéia da urbanização
enquanto um processo que conjuga a urbanização da sociedade à
urbanização do território.
Mas o que é o contemporâneo? De modo singelo, podemos
dizer que a palavra remete à idéia de algo que é “desse tempo”, é
do “tempo de hoje”. Assim, a urbanização contemporânea compreende o fenômeno das aglomerações humanas, tais como se
constituem no presente momento histórico e em processo de
evolução.
Além disso, alguns pressupostos para a contextualização do
estudo da urbanização contemporânea no Brasil devem ser igualmente considerados.
A urbanização é um fenômeno antigo, datando de milênios
antes de Cristo. No transcurso de sua evolução primeira para as
configurações urbanas na Grécia e em Roma, para as fronteiras
civilizatórias da Idade Média e dos Tempos Modernos e, aos dias

36

de hoje, podemos consentir com a imagem que nos oferece Lewis
Munford (1965: 7), em seu livro A cidade na História, para a
transformação de um fenômeno inicialmente observável em âmbito local, ou seja, mais circunscrito a um dado território, para a
sua expressão mais atual, de um fenômeno que se dá em amplitude inteiramente nova, extensível ao espaço geográfico planetário.
Devemos contemplar também o processo de aglomeração
da vida humana nas cidades do Terceiro Mundo como fruto das
determinações históricas peculiares a cada continente e das determinações globais que estabelecem as formas de relação, no
período da colonização, entre os comandos imperiais e suas colônias, e quando já independentes politicamente, entre os polos e
as periferias do sistema mundial.
Nessa porção do espaço global que reúne os continentes
latino-americano, asiático e africano, o processo de urbanização
pode ser demarcado, em sua história mais recente, por dois momentos comuns, a saber: a passagem do século XIX para o século
XX e o período posterior que se desenvolve da Segunda Guerra
Mundial até hoje – dada a sua inserção nas lógicas da Segunda
Revolução Industrial e da atual globalização, sob as promessas da
revolução científico-tecnológica e informacional. Neste último
período demarcaríamos o nosso tempo, as raízes da urbanização
contemporânea e suas metamorfoses – estas que são passíveis de
melhor observação, se divisarmos ao menos dois sub-períodos,
um até final dos anos 70 e outro, daqui aos nossos dias.
Como ensina o geógrafo Milton Santos (1990), em seus escritos, um fato comum da urbanização nesses continentes é que
sua causa maior reside no processo induzido de sucessivas modernizações, que se verificam com a partilha colonial, primeiro,
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e com a etapa seguinte que tende a instituir as hegemonias da
globalização. A aceleração da urbanização e o desenvolvimento
das cidades constituem, assim, na América Latina, Ásia e África,
apoios dessa história geral da sociedade capitalista que se traduz
com a formação de impérios, no século XIX e, já no século XX,
com os processos de remodelação política, econômica e sócio-espacial das distintas nações.
Na América Latina, que é um continente herdeiro de uma geração ancestral de cidades, temos os primeiros elementos de modernidade desde o período do comércio em grande escala, com as
cidades nascendo a serviço das relações com os países colonizadores. Como explica ainda Milton Santos (1990), um fato distintivo do contexto latino-americano é que sua autonomia política
se dá antes da revolução da grande indústria e dos transportes, o
que repercute na emergência de regiões sedentas de modernidade e geradoras de urbanização, com cidades que organizaram o
seu espaço paralelamente à estruturação de uma nova economia,
onde os interesses estrangeiros tiveram sempre a sua contrapartida na formação de mercados internos. Além disso, a revolução
demográfica na América Latina é anterior à da África negra e da
Ásia, o que interfere na dinamicidade do processo de urbanização
latino-americano e na organização do sistema de cidades.
u O contexto da urbanização no Brasil
As perguntas que nos orientam agora refletem a
busca de entender como o processo de urbanização se dá estruturalmente no Brasil, quais os seus processos constitutivos e suas
escalas de organização. Para isso, utilizaremos como referências
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a idéia de “formação sócio-espacial” e “instâncias da sociedade”,
propostas na teoria do espaço de Milton Santos (1989; 2005),
para a leitura das relações gerais entre espaço e sociedade, que se
estabeleceram historicamente no país, desde o tempo da colonização. Em seguida, justamente buscando enfatizar o desenrolar
da história contemporânea, abordaremos alguns dos principais
processos constitutivos da urbanização, ressaltando, também, as
escalas em que o espaço urbano pode ser observado em suas dinâmicas organizacionais e de crescimento.
u Uma leitura da formação socioespacial brasileira
A idéia de uma formação socioespacial equivale
à noção de uma estrutura socioespacial constituída no curso da
história e no contexto de um país. Esta estrutura é resultante da
união entre a sociedade e o espaço em dado período da história.
A sociedade pode ser entendida por suas instâncias ou universos
dinâmicos, a saber: a instância econômico-produtiva, político-institucional, cultural-ideológica e a instância espacial, que pode
ser (como as outras) um universo focalizado (em si e em relação
com as demais instâncias) para a compreensão da sociedade em
qualquer período da história.
Para efeito da breve leitura que agora pretendemos fazer da
formação socioespacial brasileira, destacaremos, no universo da
organização espacial, as relações gerais que se observam entre o
processo de integração territorial e o processo de urbanização,
reavendo-as basicamente em três períodos: 1) Dos primeiros séculos até a segunda metade do século XIX; 2) Da segunda metade
do século XIX aos anos 50; e 3) Do após Segunda Guerra Mundial
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aos dias de hoje.
No que diz respeito ao primeiro período, temos o quadro
original da fundação de vilas e cidades que se liga, em parte, aos
objetivos da conquista, defesa e controle do território e, também,
aos interesses da religião e da exploração econômica para o benefício da metrópole portuguesa e comércio europeu em geral.
Circunscritas a algumas localizações do litoral e do interior, as
primeiras aglomerações urbanas subsistiam no contexto de uma
integração de ordem estritamente local, com as áreas de produção
em seus arredores e como pontos de intermediação do comércio
ultramarino. Na amplitude do território que então constituía o
Brasil, a precariedade dos transportes terrestre, costeiro e fluvial
condicionava a um estado geral de desarticulação do conjunto de
cidades, vilas e povoados, nos primeiros tempos coloniais, e a um
esboço de integração do território, no final do ciclo mineiro, com
os caminhos trilhados entre o nordeste, a região das minas e o sul
do país e destes territórios regionais com o litoral, caminhos estes
que eram entremeados por novas aglomerações nascentes.
Nesse período pré-técnico, de prenúncio da mecanização do
território (Santos e Silveiras, 2004: 36), a tipologia da cidade dos
notáveis da religião, dos serviços de governo e da fiscalização de
atividades rentáveis pode ser representada, ao menos, no nordeste, por Salvador e Recife; na região mineradora, por Vila Rica e,
no sudeste, pela cidade do Rio de Janeiro, a então capital do país
e sede do Estado Imperial.
Já no segundo período, quando se demarca a expansão do
cultivo do café e o início da era industrial, o processo de urbanização se intensifica e redimensiona, à base de uma ampla reorganização fundiária, na abrangência de novos territórios e pela
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reorientação de processos de ordem política, econômica e sociocultural, incluindo, nesta última instância, processos de ordem
demográfica (imigração) e técnica entre outros.
Nesta época de grandes transformações, além da euforia
amazônica com a borracha, temos, na região sudeste o principal centro geográfico dos mais importantes dinamismos. Aqui, as
cidades agora mais numerosas e, em boa medida localizadas no
interior dos principais estados, requalificam-se e se equipam para
atender às demandas da produção nos moldes da nova ideologia
capitalista.
As cidades dinamizam-se pelo novo ritmo da mecanização
da produção (indústrias, usinas açucareiras e de eletricidade) e
do território. Interligadas às ferrovias, às instalações portuárias
e, logo, aos trechos rodoviários articulados em rede, as cidades
remodelam-se internamente (população, moradias, serviços e
melhoramentos públicos), e estabelecem relações entre si ou com
o mundo rural, no contexto de uma integração territorial, que se
delimita, agora, pelas exigências de expansão do mercado interno
e por seu alcance regional, ao redor das cidades mais importantes
dos estados mais dinâmicos, no sudeste ou fora dele (tal como na
Bahia e em Pernambuco e no sul do país).
Neste momento, é preciso que se ressalte a hegemonia do Estado de São Paulo e, em seu processo de urbanização, a partir dos
anos 40, a formação de sua primeira região metropolitana, que,
veremos adiante, constituirá parte da grande região concentrada
do país junto a outras regiões urbanizadas do sudeste e sul.
É precisamente no período posterior à segunda guerra, que
passamos aos estágios consecutivos da urbanização concentrada e
da urbanização de natureza metropolitana, com a potencialidade
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de uma integração territorial de alcance nacional e as sucessivas
modernizações tecnológicas e organizacionais que se agregam
aos modos produtivos os mais diversos. Daí, balizados pelas relações entre a expansão do meio técnico-científico-informacional e
a urbanização, podermos estimar, em sua contemporaneidade, a
notável remodelação do sistema de regiões, cidades e localizações
do espaço geográfico brasileiro, que se verifica primeiro até os
anos 70 e, logo, dos anos 80 até hoje.
Por trás dessas novas transformações, bastaria mencionar,
ao menos, as perspectivas da revolução científico-tecnológica e
da revolução informacional que decorrem das evoluções do pós-guerra (sobretudo no campo dos sistemas computacionais e das
comunicações a distância) e a grande abertura promovida pelo
Estado brasileiro aos processos de internacionalização da economia, criando as condições gerais para a entrada e proteção de
grandes capitais externos e a realização do poder de seus detentores sobre o mercado interno e a psicoesfera social.
À luz da ideologia da modernização, do planejamento e do
consumo, e compelido ao favor de grandes projetos, públicos e
privados (mineração, petróleo, energia elétrica, expansão de fronteiras agrícolas, álcool), para tornar o país uma grande potência,
o Estado desenvolvimentista promove a necessária integração do
território nacional, a começar pela implantação de sistemas de
transporte (rodoviário e aeroviário, sobretudo) e dos sistemas
básicos de telecomunicações a distância, mas também, através da
construção de Brasília e do “repovoamento” da Amazônia e do
Centro-Oeste.
Se até os anos 70, o país refluía para o seu centro, dimensionado pela intensa urbanização das regiões sudeste e sul, através
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de processos de concentração econômica e espacial, adiante os
anos 80, ele tende a se remodelar sob o estigma da liberalização
do mercado global e apoiado nos processos de informatização
do território e na emergência de uma sociedade da informação.
Pelas novas forças de irradiação ou desconcentração, para todo
o território nacional, temos uma redefinição do sistema urbano
nacional, através da formação de novas aglomerações urbanas e
metropolitanas, do fortalecimento das cidades médias, dos novos
arranjos ou posições que podem assumir as pequenas cidades etc.
Sem deixar, entretanto, de agravar até os dias de hoje a imensa disparidade estrutural que se constituiu, historicamente, entre
regiões ricas e regiões desfavorecidas, entre os distintos mundos
da urbanização, também marcados, em todas as suas escalas de
observação, pelo contraponto de estruturas sócio-espaciais macrocefálicas ou fortes, de um lado, e estruturas raquíticas no seu
extremo.
u Escalas e processos constitutivos da
urbanização contemporânea
A partir desta visão ampla do processo de urbanização, na escala do território do país, vejamos alguns dos processos
de ordem produtiva, social e espacial que ao longo da história
constituem os espaços da urbanização contemporânea, na perspectiva de observação da escala da organização intraurbana.
Sob o ponto de vista da reestruturação produtiva que se dá a
partir dos anos 50 e, depois, nos últimos três decênios, devemos
considerar, ao menos, a ação simultânea e/ou consecutiva dos
processos de industrialização e terceirização da economia, mas
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também, o da modernização tecnológica e informacional, que
veio alterar significativamente os modos de produção das indústrias e serviços em geral, que são as atividades preponderantes na
composição espacial das cidades. A rigor, se considerar as cidades
brasileiras enquanto retratos dos processos de um desenvolvimento dependente, a urbanização terciária seria originalmente
até mais característica do que aquela decorrente da industrialização, que revela melhor o processo histórico de urbanização das
regiões mais desenvolvidas do país.
Ora, o Brasil é um dos países subdesenvolvidos que conseguiu juntar as condições necessárias para a sua industrialização
entre fins do século XIX e começos do século XX, tendo o Estado de São Paulo como uma das amostras mais completas do
processo, que, teria apresentado, de início, relação direta com o
progresso da urbanização.
Até os anos 20, aproximadamente, as indústrias já empregavam uma força de trabalho significativa (excedente das áreas
cafeeiras em declínio e em decorrência da política de imigração)
e se instalavam, em boa parte, mediante a atração de capitais e
investimentos estrangeiros (ferrovias e instalações portuárias) e
no recurso à tecnologia importada dos países mais avançados industrialmente. Em seguida, com a crise geral do capitalismo e o
desequilíbrio do comércio de exportação e importação no país,
tivemos o período da substituição de importações. Com apoio
governamental e benefícios trabalhistas, a indústria buscava satisfazer as necessidades do consumo interno, mesmo dependendo,
ainda, da expansão do mercado nacional.
Nos quatro decênios seguintes até os anos 60, desenvolvem-se as atividades voltadas para o mercado interno. Mas a marca
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da dependência externa (capital e tecnologia) também existe na
indústria dinâmica nascente, representando um crescimento nacional adaptável aos imperativos do sistema internacional. Desse
momento em diante, a política de crescimento industrial estimula cada vez mais a produção de bens de capital, com o Estado
criando as condições mais favoráveis (infraestruturas, empréstimos externos, isenções fiscais, produção de bens intermediários)
para a atuação de empresas multinacionais e as exportações e,
além disso, dado o poder de publicidade destes grandes agentes
sobre a opinião pública, contribuindo para o comprometimento
da identidade nacional.
Resulta daí o grande complexo do desenvolvimento industrial que tem na sua base de conexões geográficas a aglomeração
polarizadora do sudeste e sul do país e, mais pontualmente, outras porções do território, tendo a cidade como o locus por excelência da concentração da produção capitalista, mas, também,
das disparidades sociais e econômicas as mais críticas.
Em nossos dias, a terceirização é um fenômeno estreitamente
ligado à urbanização. No Brasil, temos visto pela estatística do
IBGE, que a expansão das atividades terciárias tende de fato a superar a atividade industrial e do setor primário em praticamente
todas as regiões e estados. Esta situação condiz ao fato de que a
urbanização, com características mais demográficas do que econômicas, leva a um processo de expansão dos serviços que não
acompanha inteiramente o desenvolvimento industrial e econômico das cidades, revelando-se com grande força como “alternativa” às levas de novos urbanos não absorvidos pelas indústrias,
constituindo todo um circuito econômico diferenciado, o chamado circuito inferior (Santos, 2005).
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Hoje, se podemos distinguir, no terciário urbano, além de um
setor mais tradicional (que responde às necessidades dos indivíduos e atividades de intercâmbio, indispensáveis à circulação
de pessoas, produtos e idéias), outro espectro de novos serviços,
mais modernos (como os que se voltam às atividades de concepção, planejamento, publicidade, consultoria, gerenciamento,
pesquisa), é preciso lembrar que as cidades maiores e/ou mais
importantes tendem, cada vez mais, a concentrar um conjunto de
serviços bem mais numeroso, variado, moderno e especializado.
Mas temos também uma expansão do terciário, ligada à modernização das outras instâncias (primário e secundário) da economia, que merece ser mais estudada, na medida em que tendem a
atribuir novos papéis a outras diferentes cidades, como as cidades
locais, intermediárias etc.
Nesse sentido, temos visto que a modernização tecnológica,
em especial no domínio da informação e da comunicação, tem
acarretado um processo de reestruturação produtiva e territorial,
com implicações diretas na evolução da urbanização. No Brasil,
um processo recente de difusão das inovações tem atingido de
modo seletivo, certas regiões ou localizações do espaço, ocasionando, no caso das cidades, uma requalificação das indústrias e
dos serviços e, como veremos, estabelecendo um redimensionamento territorial ou construtivo e uma notável transformação
dos modos culturais urbanos.
Essas inovações tornam-se uma condição essencial para o
crescimento econômico e, apenas potencialmente, ainda, para
o desenvolvimento social em razão das imensas defasagens, no
que importa ao acesso às estas inovações e ao seu uso, envolvendo grandes parcelas da sociedade. Além disso, embora possam
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vir a atribuir novos papéis às diferentes cidades, no contexto das
relações interurbanas e com os agentes do mundo globalizado,
constituem um fator de concentração ainda maior do poder de
comando de poucas cidades e certos segmentos da sociedade.
Outra espécie de processos constitutivos da urbanização é
de ordem social, que abrange ao menos dois fenômenos bastante
significativos no dimensionamento das cidades e em seus modos
ou qualidade de vida: o fenômeno demográfico e do consumo,
com implicação direta nos níveis diferenciados de vida das famílias e do mundo profissional.
A conhecida revolução do crescimento demográfico brasileiro condiz ao processo que se desencadeia desde a passagem ao
século XX, com os progressos da saúde pública e da medicina,
mas que conhece uma mudança de ritmo somente a partir dos
anos 50. A rigor, de 1940 a 1996, a população brasileira já se multiplicava por quatro, sendo que este crescimento populacional foi
positivo em todas as regiões consideradas individualmente. Este
processo acompanha-se de uma revolução urbana. Ou seja, entre
1940 e 1980, enquanto a população total do país triplica, a população urbana multiplica-se por sete, dando-se uma verdadeira
inversão do lugar de residência da população brasileira, que passa
de aproximadamente 27% do total de pessoas em 1940 residindo
em meio urbano a quase 70% em 1980, a 82% aproximadamente
no início dos anos 2000, e totalizando, nessa data, 138 milhões de
habitantes residentes em áreas consideradas urbanas.
Também a partir de 1950, as migrações participam de modo
considerável do processo de crescimento e redistribuição geral da
população entre as diferentes regiões e as cidades. Alguns dados
já organizados revelam que entre 1940 e 1991, o percentual de
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brasileiros que se encontravam fora de seu lugar de nascimento
é mais do que quatro vezes maior, passando de 3,4 milhões de
habitantes fora de seu local de residência em 1940, a 12 milhões
em 1960, 46 milhões em 1980 e 53, 3 milhões em 1991. Nesses
50 anos, os fluxos inter-regionais são ainda bastante importantes,
mas essa mobilidade populacional também se refere ao fenômeno do êxodo rural e, recentemente, aos deslocamentos predominantes com origem e destino em meio urbano.
Além disso, importa ressaltar ainda, acerca das transformações demográficas, que na redistribuição geral da população, com
características concentradoras até os anos 80 e de desconcentração nas últimas décadas, temos um quadro geral de redefinição
do sistema urbano que aponta para um fenômeno de metropolização que se dá em paralelo a outro de expansão urbana - com o
crescimento das aglomerações grandes e muito grandes e com o
aumento do número e da população das cidades intermediárias
e locais.
Por outro lado, nota-se o caráter ainda bastante disperso das
cidades de pequeno e pequenino tamanho dispostas sobre o território, o que não lhes retira a especificidade de uma vida aglomerada e, em alguns casos, um possível novo papel em dada rede urbana regional ou, até mesmo, em algum circuito de relações com
o mundo globalizado, nem tampouco a sua igual importância no
que respeita à necessidade de atendimentos pelo poder público,
ao seu desenvolvimento socioeconômico e urbano, aos processos
de organização e participação da sociedade, à qualidade da vida
em comum etc.
Destes processos gerais de ordem produtiva e demográfica
resulta uma situação socioeconômica das cidades que pode ser
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representada pelo fenômeno da expansão do consumo e pelos níveis diferenciados da vida social (famílias e mundo profissional),
que também constituem a urbanização contemporânea.
Nos últimos decênios, o Brasil conhece uma notável expansão
dos consumos materiais e imateriais, graças ao papel dos meios
de comunicação de massa e também das instituições financeiras,
de crédito etc. Dessa forma, um novo padrão de vida social pode
ser verificado no país, à parte os grandes contrastes quanto às
condições regionais, ao meio urbano e rural e ao poder aquisitivo
dos diferentes segmentos sociais.
Nos anos 90, a grande maioria dos domicílios dispõe de iluminação elétrica, sendo que a iluminação rural já atingia aproximadamente 85% dos domicílios em meados deste decênio (enquanto era praticamente inexistente nos anos 70). Infelizmente,
a situação relativa do acesso aos sistemas de saneamento básico
é ainda bastante deficiente e preocupante em toda parte, como,
aliás, em bom número das cidades do mundo subdesenvolvido.
Quanto aos equipamentos domésticos, tais como fogão, geladeira, rádio e televisão, houve igualmente uma expansão positiva
do seu uso nos domicílios, sobretudo nos anos 80, com diferenças
por certo entre as áreas urbanas e rurais. Outros bens de consumo
também constituem objetos do consumo domiciliar em tendência de expansão: o freezer, a máquina de lavar roupa, o telefone
e o automóvel, o video-cassete e o computador etc. Além disso,
os consumos imateriais também se diversificam e se expandem,
seja no âmbito da educação ou da saúde, das atividades voltadas à
cultura ou ao turismo e ao lazer, à informação etc.
A sua vez, os processos de ordem espacial não poderiam ser
desconsiderados enquanto variáveis significativas para o estudo
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do que constitui a urbanização, pois são eles que, de fato, edificam as cidades, revelando seus modelos de organização, seus espaços diferenciados, as paisagens da vida cotidiana. Estes processos remetem às questões relativas à lógica especulativa de expansão das cidades e, consecutivamente, à produção social do espaço
urbano, que incluem, entre outros problemas, o dos privilégios
de certos agentes em detrimento do conjunto de agentes sociais,
o problema da indefinição de políticas públicas e planejamentos
no que importa à retificação de problemas estruturais, o problema da segregação social e da fragmentação do espaço urbano etc.
u Espaços e paisagens da urbanização no Vale do Paraíba
Vejamos então, à raiz desses processos gerais, quais as circunstâncias específicas da urbanização contemporânea na escala
do espaço urbano-regional do Vale do Paraíba paulista, onde a
cidade de São José dos Campos constitui uma de suas sedes principais. Por essa porção do espaço nacional podemos observar os
mesmos processos da história do país, mas transcritos espacialmente segundo as particularidades da localização geográfica e da
história social local.
Em princípio, não há como negar as relações mútuas entre
a especial localização do Vale do Paraíba, os processos históricos
de sua urbanização e as dinâmicas mais atuais da organização do
espaço urbano-regional aí constituído. Observada na porção geográfica que estabelece um sistema de acessibilidades entre três
unidades da federação de grande dinamismo no contexto da região concentrada brasileira - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais – e a integração entre os núcleos do povoamento assen-
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tados nas várzeas do rio Paraíba, na serra da Mantiqueira e no
litoral, o Vale do Paraíba pode ser entendido como uma região
de trânsitos constitutivos de um espaço da produção que se especializa em meio às emergências mais atuais de uma vocação
sócio-espacial que tende a se revelar, nos seus distintos espaços
integrantes, por qualidades bastante heterogêneas.
Talvez possamos partir mesmo do trajeto seguido pelo cientista naturalista francês Saint-Hilaire (Sapucahy, 1998: 109),
quando em terras do Vale do Paraíba – partindo de Minas Gerais a São Paulo e no retorno ao Rio de Janeiro – para delinear
a organização das localidades mais destacadas da época e ressaltar a linearidade do processo de urbanização que se consolidará,
a partir dos anos 50, com a implantação da rodovia Presidente
Dutra e, mais adiante, com os trechos rodoviários Trabalhadores
e Carvalho Pinto, ampliando o potencial de interconexão geográfica e expansão urbana regional das áreas de fronteira com a
região metropolitana de São Paulo até a cidade de Taubaté. Além
disso, temos testemunhado uma forte atenção política destinada
hoje a este eixo São Paulo - Rio de Janeiro, em razão do projeto
de implantação do trem de alta velocidade que deverá interligar,
num futuro próximo, além destas duas metrópoles, Campinas e
algumas cidades do vale do Paraíba em território paulista e fluminense.
Paralelamente à conformação deste eixo mais importante da
urbanização regional, temos visto a intensidade do processo recente de urbanização do espaço litorâneo, que também é considerado uma porção da atual região político administrativa de São
José dos Campos, embora suas especificidades de uma região costeira possam suscitar outros critérios de regionalização, em razão
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de suas especificidades e interligações fortes com outras regiões
do litoral paulista, como a região de Santos por exemplo.
Completando a organização do espaço regional, não podemos deixar de identificar os novos espaços da urbanização que
se constituem a partir dos eixos viários transversais à via Dutra,
interligando, de um lado, à região de Campinas e serra da Mantiqueira, e de outro lado, ao litoral e às porções territoriais do vale
médio e superior da bacia do rio Paraíba.
Nesse sentido, temos visto que esta especial localização da região e sua configuração viária condizem a um uso do território
que remonta à origem histórica da região e aos dinamismos socioeconômicos e urbanos advindos com a agricultura do café e,
logo, aos impulsos gerados pelos processos de industrialização e
desenvolvimento científico-tecnológico no avanço progressivo da
urbanização, na redefinição dos centros urbanos e na constituição
recente de novos arranjos microrregionais. É daí que podemos
identificar as principais transformações demográficas, produtivas
e normativas que se engendram, no percurso da história, levando
às mais novas funções e conformações do espaço regional.
A polarização exercida pelas dinâmicas de expansão da cidade de São Paulo e sua região está em boa medida, na origem
da remodelação dos espaços da urbanização regional. Todavia,
junto a outros processos contemporâneos que preponderam na
região - como a expansão do turismo e a formulação de políticas
que tendem a encabeçar o planejamento estratégico das regiões
e cidades - essa força de irradiação metropolitana torna-se discutível no contraponto de novas concepções acadêmicas acerca
da “relativa autonomia” das dinâmicas urbano-regionais e de um
planejamento participativo que, embora se dê a custas de um
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exercício da cidadania com força e alcance ainda bem limitados,
parece poder prosperar no âmbito das novas tendências de socialização da informação e do conhecimento sobre a vida social e
seus lugares na região.
Assim sendo, com base nesta contextualização ampla da
urbanização regional, seria preciso destacar algumas situações
que importam às dinâmicas e defasagens dos espaços urbano-regionais diferenciados que hoje compõem a região do Vale do
Paraíba, o que deixaremos para outra oportunidade e, então, para
agora tentar enfatizar, no processo de urbanização da cidade de
São José dos Campos, alguns aspectos gerais sobre o seu modelo
de organização espacial e as paisagens da vida social.
u Organização espacial e paisagens de São José dos Campos
Para uma visão adicional da urbanização contemporânea na região, podemos observar a organização espacial da
cidade de São José dos Campos, no seu modelo e formas de uma
cidade dispersa e na significação das paisagens da vida social cotidiana que aí se estabelece. Com esta perspectiva complementar de estudo do espaço urbano, não se pode deixar de retomar,
em linhas gerais, as conceituações que se referem à suposta nova
forma de organização espacial que tenderia a se constituir, em
nosso tempo, como reflexo dos desenvolvimentos tecnológicos
da informação e comunicação à distância, das reestruturações de
ordem produtiva e organizacional e dos processos de redistribuição demográfica que lhes são concomitantes. Além disso, a título
de uma exemplificação e possível contraposição a um modelo de
cidade adensada ou compacta, torna-se de grande interesse uma
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releitura do crescimento da cidade de São José dos Campos, com
destaque para alguns processos e variáveis de análise que podem
ressaltar os movimentos e as formas de dispersão da urbanização
no território municipal.
u Urbanização e modelos de cidade compacta e dispersa
As discussões teóricas sobre a urbanização contemporânea têm apontado, em boa parte, para o fenômeno da dispersão, que pode ser observada, no contraponto dos movimentos
de concentração, seja no plano da expansão metropolitana ou no
contexto do crescimento e organização do espaço urbano de uma
cidade como São José dos Campos, por exemplo. Uma questão
central neste debate é se a urbanização dispersa constituiria um
novo modelo de organização espacial e se, de fato, tende a estabelecer uma ruptura com o modelo de crescimento e organização
que contrapõe aos centros da vida social, as suas periferias.
Na imagem de Lewis Munford (1965: 7), a cidade que em
tempos passados era simbolicamente um mundo – ou um todo
fechado em si mesmo - teria se transformado, hoje, num mundo
que se tornou uma cidade. Já na imagem que nos dá Henri Lefèbvre (2004), a cidade moderna perdera a sua antiga unidade
política e cultural, quando, então, ela se desintegra, “explode em
pedaços”. Ou seja, a cidade tenderia a crescer, em nosso tempo,
segundo um padrão generalizado, mas fracionado e disperso,
induzindo a uma superextensão da cidade que pode tornar seus
limites imprecisos e dificultar a identificação do que é o centro e
do que é a periferia. Conforme apontam diversos autores, nesse processo de “dissolução” da cidade compacta e nessa sua nova
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condição estendida, a cidade torna-se policêntrica, já que os novos tecidos urbanos que se implantam e se constituem de modo
descontínuo aos tecidos originais ou consolidados da cidade podem dar origem a novos centros.
As transformações da cidade assim retratadas explicam-se
em parte pelos processos primordiais de ocupação de novas áreas
gerando, ao longo da história, as estruturas da urbanização mais
ou menos adensadas ou contínuas. Mas tornam-se mais inteligíveis, sobretudo considerando as estruturas de irradiação do
crescimento que, concebidas segundo a lógica especulativa dos
agentes hegemônicos da globalização contemporânea e tornadas
possíveis pela ação conjugada do Estado e pelas novas tecnologias
de integração territorial disponíveis, fazem a cidade estender no
alcance cada vez mais distanciado de novas áreas urbanizáveis e
pela reserva de outras.
Nesse sentido, o crescimento urbano rege-se pelo valor estratégico que a localização geográfica adquire e pela seletividade na
sua escolha para a ocupação de novas áreas e a instalação de novas atividades. Alentada pelos processos de loteamento de grandes glebas, implantação de grandes vias e outras infraestruturas,
edificação de grandes indústrias, comércios e serviços, com perdas notáveis de áreas verdes, a produção do espaço urbanizado
tende a estabelecer a desconcentração de novos desenvolvimentos
urbanos (que se dá de forma linear ou pontual), mediante o contínuo deslocamento dos segmentos sociais mais favorecidos e o
consequente agravamento da segregação.
Se há um novo modelo de organização espacial urbana em
gestação, as formulações teóricas atualmente em discussão deixam entrever a hipótese que se fundamenta no fato de que os

55

espaços periféricos da urbanização dependente – espaços representativos das discrepâncias do desenvolvimento social – tornaram-se espaços heterogêneos onde as nucleações do mundo urbano se mesclam às do mundo rural, onde os espaços dos ricos se
avizinham aos dos pobres, onde novos princípios de aglomeração podem engendrar novas centralidades da vida social nos mais
distintos pontos do território etc.
Nesse contexto, discute-se igualmente a medida de autonomia política dos novos lugares da urbanização dispersa que redesenham o território, nas suas distintas escalas de organização.
Já que a lógica de instrumentalização do território a serviço de
um sistema de dominação social parece perfazer-se, com grande
força, ainda, pela reprodução ampliada de suas ideologias e estratégias particularistas, transcrita no atual modelo de organização espacial em discussão e através das paisagens homogêneas da
vida cotidiana, que têm tornado menos valorizadas e evidentes as
diferenças qualitativas dos lugares e seus momentos.
u Crescimento e organização espacial
de São José dos Campos
É dos anos 30 aos anos 50 do século XX que se pode
demarcar o prenuncio de uma cidade contemporânea nascendo
em São José dos Campos com a sua estrutura de cidade-sanatório
e em processo de industrialização. De fato, apoiando-se na cartografia urbana apresentada por Ademir Pereira dos Santos (2006),
em seu livro sobre a arquitetura industrial de São José, podemos
obter uma idéia do crescimento da cidade neste período, de forma a constatar não só os dois eixos principais da organização do
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tecido edificado – o primeiro, delineado pela estrada velha para
Campos do Jordão e estrada para Paraibuna e o segundo, ao longo da estrada velha Rio – São Paulo que se reforça com a via Dutra no início dos anos 50 –, como também a sua forma desde cedo
fracionada em pedaços dispersos.
Nos anos 20, a cidade era composta pelo núcleo central e por
mais três pequenos núcleos separados na sua conformação - Santana, Eugênio de Melo e outro a sudoeste -, mas interligados às
vias então existentes que também se articulavam com o núcleo
central.
Já nos anos 40, o núcleo central se expande por um processo
de adensamento nas áreas intermediárias à linha do trem e à estrada velha São Paulo - Rio de Janeiro, nas direções leste e sudoeste; surgem novas indústrias, inclusive a Rhodia, de grande porte,
que se instala em Santana, e implanta-se o Centro Tecnológico
da Aeronáutica (CTA) numa imensa área ao sul da estrada velha
São Paulo – Rio e imediata à estrada para Paraibuna. Os núcleos
de Santana e Eugênio de Melo, anteriormente descontínuos do
tecido original, crescem igualmente, mas mantendo-se ainda separados, enquanto que o pequeníssimo núcleo a sudoeste une-se
à porção central da cidade. Nesse momento, ainda, a Linha de
Transmissão da Light passa a constituir um elemento divisor da
estrutura urbana assim como a própria Dutra a partir do início
dos anos 50.
Nesse contexto, talvez possamos considerar como evidências
da dispersão urbana não apenas os pedaços de tecido urbanizado relativamente dissociados do núcleo central da cidade, como
também os sistemas de engenharia que atravessam a cidade e as
grandes glebas como a do CTA e da Rhodia, que também consti-
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tuem, em suas escalas diversas, elementos separadores na estruturação do espaço urbano.
Já considerando o retrato da organização do espaço urbano
que temos nos anos 50, notam-se os efeitos iniciais das políticas
de industrialização, com um crescimento do núcleo central interligado ao do bairro de Santana, ao norte, a ampliação da estrutura urbana na direção sul, junto à estrada para Paraibuna e,
a sudoeste, nas proximidades da via Dutra já implantada; temos,
ainda, pequenos fragmentos de espaço urbanizado, nesta mesma
direção a sudoeste e, a nordeste, igualmente, ao longo desta principal rodovia. É nesse período que se instalam na cidade mais
duas indústrias ocupando grandes áreas, a Johnson e a General
Motors, além de outras unidades de renome.
Nas décadas seguintes até 80, a cidade conhece um período
de intenso crescimento, com aumento significativo de unidades
industriais e com destaque para outra grande área, a da Refinaria da Petrobras (Revap) – constituindo, a leste da cidade, outro
elemento separador da estrutura urbana –, de forma que a morfologia urbana resultante nos anos 80 praticamente se equipara à
dimensão espacial do início dos anos 2000.
Nos anos 60, temos o registro do adensamento da região sul/
sudoeste da cidade, incluindo um grande pedaço da estrutura urbana relativamente separada do núcleo central – com destaque
para a grande área da Kodak (em frente à da Johnson) – e também, novas pequenas porções de espaço urbanizado, sobretudo
a leste do CTA, onde se instala o INPE, em 1961. Nesta mesma
década, a cidade também se adensa na direção centro-nordeste,
ao longo da Dutra, e delineia-se uma imensa área industrial a
nordeste pertencente à Fazenda Santana do Rio Abaixo.
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Já nos anos 70, além do processo de verticalização na área
central, o adensamento da região sul se mostra de forma notável
nas áreas a oeste do CTA; acentua-se o crescimento ao redor do
Inpe e proximidade da Embraer (já instalada junto ao CTA); e temos o início do processo de crescimento da região leste da cidade,
com a implantação do conjunto Vista Verde, nas proximidades
da Dutra e outros núcleos dispersos a sudeste e também com a
implantação de outras grandes indústrias ao longo da Dutra, na
direção de Eugênio de Melo, como a Ericsson e outras. De outro lado, a ocupação da região oeste também tem seu início no
grande espaço vazio que separava o núcleo central expandido e
a porção da cidade nas imediações da Johnson, e novas indústrias surgem igualmente ao longo da rodovia e perto da Johnson,
como a Panasonic, a Phillips e a Monsanto.
Chegando então no início dos anos 80, temos uma organização do espaço urbano resultante da urbanização em todas as
direções, exceto a nordeste. A região do extremo sul prossegue
em crescimento, bem como na região leste se ampliam os pedaços
de cidade, nas circunvizinhanças da Revap. Ao longo da Dutra,
prossegue igualmente o adensamento de Eugênio de Melo e proximidades. Além disso, temos o avanço do processo de ocupação
da região oeste, com a implantação dos conjuntos urbanos Esplanada do Sol, Aquarius e Urbanova, e ainda, o crescimento da
cidade na região norte, do outro lado do rio Paraiba do Sul, nas
margens do rio Buquira e Jaguari.
Nos anos 2000 até 2007 (Cidade Viva, 2007), nota-se, ainda,
o avanço do crescimento das mesmas porções ao sul/sudeste já
constituídas desde os anos 70, o surgimento de novas indústrias
nos extremos leste e oeste da cidade e, principalmente, a expansão
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do bairro Urbanova.
A partir dessa leitura descritiva da expansão geográfica do
tecido urbanizado, resta-nos destacar alguns pontos também observáveis na cartografia e outros entendimentos dos processos
sociais que estão por trás desta forma de organização espacial da
cidade e que convergem no seu crescimento espraiado.

Fig. 1 - Tecido urbano atual de São José dos Campos.

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Cidade
Viva 2007.
Nesse sentido, podemos observar não somente o papel exercido pela Dutra, sobretudo, como eixo preferencial da localização
industrial e do adensamento da urbanização, bem como o papel que os centros de tecnologia e produção industrial instalados
exerceram como pontos organizadores do crescimento urbano ao
seu redor. Na medida em que muitas destas indústrias se instalam
nas extremidades do principal eixo viário que atravessa a cidade,
elas constituem, junto à própria rodovia, as principais formas que
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caracterizam a dispersão da urbanização de São José dos Campos.
Por outro lado, temos a leste e, mesmo, no extremo sul, outra
imagem da dispersão, mais condizente com a idéia de um crescimento urbano que se dá em separado da principal estrutura da
cidade e de modo visivelmente fragmentado, mas resultando de
processos socioespaciais que não obedecem às mesmas determinações da produção do espaço de outras regiões da cidade. Temos aí a imagem de uma urbanização dispersa não decorrente
da sobre-extensão do tecido urbanizado tornada possível pelos
distintos processos que se conjugam à industrialização, mas, sim,
resultante dos desacertos da estrutura social que se constitui, historicamente, de forma desigual e segregadora.
Além disso, exceção feita aos rios e sistemas da engenharia
que tornaram e ainda tornam mais ou menos distanciadas certas
porções do espaço urbanizado, podemos considerar como forma também característica da urbanização dispersa de São José,
a constituição de novas nucleações urbanas. Estas que se deram,
sobretudo a partir de 50, enquanto porções mais ou menos dissociadas do tecido original (como a região sudoeste e do conjunto
Vista Verde) e que mais recentemente, assumem a forma de condomínios residenciais isolados ou, como em Urbanova, hoje, que
constitui nova forma de desenvolvimento urbano, considerando
o papel que os primeiros condomínios e a Univap exerceram, nas
imediações, no processo de novos loteamentos e construção civil,
expansão dos serviços, diversificação da paisagem etc.
Em síntese, é no contexto da industrialização promovida
pelo governo federal e de uma ação planejada do poder público
estadual e municipal que a cidade de São José dos Campos torna-se uma alternativa para a descentralização industrial a partir da
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cidade de São Paulo, e passa a dispor de infraestruturas e normas
para acolher as novas empresas e grandes levas de novos habitantes. Sob estas determinações, a cidade cresce e se reconfigura com
a implantação de grandes unidades industriais e de desenvolvimento tecnológico e com a ampliação de núcleos residenciais e
dos comércios e serviços de apoio à sua base produtiva e à vida da
população habitante.
Com as obras públicas dos prefeitos sanitaristas, os favores
especiais para a atração de indústrias, a delimitação de perímetros para as diferentes zonas de uso e ocupação, os planos diretores e demais legislações urbanísticas, o crescimento da cidade
passa a ser orientado e/ou controlado, mas dando-se, de forma
linear ou pontual, segundo os mesmos mecanismos de produção
do espaço urbano: retenção especulativa e posterior ocupação
dos vazios urbanos (com a extensão onerosa de infraestruturas) e,
ainda, ampliação das bordas urbanizadas, mediante o loteamento
de áreas rurais, a oferta de novas áreas urbanizáveis e a formação
de novas centralidades ao redor das grandes implantações para a
indústria, o grande comércio ou serviços (hospedagem, educação
etc.).
Dessa forma, os signos do mundo contemporâneo estão
materializados nas paisagens urbanas, onde o capital se acumula visivelmente e as formas de privatização do espaço público se
multiplicam e, todavia, no contraponto de um mesmo padrão de
expansão urbana com discrepâncias do desenvolvimento social,
como de resto em toda a formação socioespacial brasileira. De
um lado, implantações de grande porte, tecnologicamente avantajadas e não raro abrigando renomadas instituições, ao longo
da Dutra e das grandes vias articuladoras dos fluxos urbanos e,

62

de outro lado, as paisagens improvisadas dos centros de grande
carência, atestando as distorções do crescimento, a indefinição do
poder público e a ausência de uma ação em concerto com a dos
cidadãos.
u Considerações finais
Ora, se com esse estudo introdutório da urbanização contemporânea pudemos identificar, em qualquer escala
de observação, o espaço de realidades que se contrapõem pelas
defasagens do desenvolvimento social e urbano e que se constituem pelos movimentos conjugados de concentração e dispersão, importaria entender melhor, a título de novos estudos, quais
as dificuldades para superar este processo histórico que tende à
emergência de uma crise urbana que apenas em distintas escalas de tempo parece poder ser enfrentada pelo poder público e
a sociedade. De fato, as cidades são o aspecto mais visível e contundente da questão socioeconômica e espacial dos países subdesenvolvidos. Os problemas se tornaram crônicos, ou estruturais,
e o processo de “retificação” de nossa história de dependência e
subjugação um desafio de nosso tempo.
Mas a interrogação fundamental que abre novas possibilidades para as políticas territoriais e o planejamento urbano e
regional é, justamente, saber como conceber uma reorganização
estruturante para a sociedade e o espaço.
Uma reavaliação dos modelos de desenvolvimento e urbanização sem dúvida já parece ser um processo em curso. Fala-se em
construção e reconstrução conjunta e permanente dos objetivos
comuns em nome do direito de orientarmos o nosso destino co-
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mum, no lugar e através do lugar, em vista de um projeto consequente de nação. O combate pela desalienação ou a ruptura com a
desinformação estão na ordem do dia, assim como o problema da
desculturalização torna-se outro grande desafio para a militância
de estudiosos e professores, planejadores e profissionais diversos.
A indignação pelo individualismo dos homens e dos grupos parece poder se tornar o forte catalisador da solidariedade e da força
de resistência do lugar.
Mas para o espaço dividido se tornar um espaço mais humano, como não pensar que uma mutação filosófica do homem
deva vir antes que uma mudança institucional ou jurídica? Nesse
contexto, a perspectiva de socialização da informação e do conhecimento tende a ser cada vez mais valorizada e adotada nas tarefas do esclarecimento e do convite às mudanças mais profundas,
muito mais do que nas objetivações da assistência primária aos
desfavorecidos econômica e socialmente. Sendo assim, os futuros
trabalhos acadêmicos tornam-se não apenas indispensáveis para
a constituição de novos acervos da cultura do conhecimento do
mundo em que vivemos, como devem se orientar por uma responsabilidade muito maior no sentido de fazer prosperar, através
dos novos espaços de experimentação, o diálogo com a sociedade
e a conscientização dos cidadãos em formação.

s
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Dinâmica Regional e Industrialização:
Diversificação e concentração
espacial no Vale do Paraíba
Pedro Ribeiro Moreira Neto
Leonardo Freire de Mello
Introdução

A

s grandes aglomerações metropolitanas, especialmente aquelas surgidas nas regiões periféricas do
sistema capitalista, devem sua conformação espacial à
conjunção de elementos bastante complexos. Este texto pretende
abordar um dos principais aspectos desde universo, a importância dos modelos de industrialização na estruturação do espaço
regional, como forma de reflexão às possibilidades futuras de desenvolvimento. Se, como concordam várias tendências de análise
territorial, o arranjo espacial é a reprodução social em sua dimen-
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são material, qual seria a alternativa de estrutura capaz expressar
uma nova realidade, associada a um desenvolvimento regional
possível em ambiente globalizado e pós-industrial que, entretanto, depende ainda de importantes marcas da industrialização, da
modernidade, do modo de produção em massa e das economias
de aglomeração que caracterizaram o modelo fordista?
Excrescências desse modelo, as “metrópoles periféricas”,
assim entendidas quando conjugadas em suas relações locais e
globais, são exemplos condenados. Ao contrário, dos atributos
que outrora valorizavam a vida urbana, seu significado contemporâneo está cada vez mais distante, associado à decadência, a
impactos e que vão da ocupação de áreas de risco à crescente
impermeabilização do solo, às emissões de poluentes e sistemas
de transporte de uma mobilidade falida. Esta questão se coloca,
em todo o mundo, para regiões em desenvolvimento onde ainda
figuram possibilidades de estruturas distintas do paradigma da
aglomeração metropolitana e no caso brasileiro, é agravada com
a própria legislação, incompleta e esquiva, que define os modelos
constitucionais de organização regional.
Pois, a região conhecida pelo nome genérico de Vale do Paraíba Paulista – o conjunto urbano/regional de todo o leste do
Estado de São Paulo, inclusive o Litoral Norte – traz um histórico
de urbanização bastante significativo em termos de relações entre
processos econômicos e estruturas regionais.
Esta região teve sua rede urbano/regional estruturada ao longo do processo econômico e social que, entre os séculos XVII e
XIX, ocupou gradualmente todo o seu território. Sua rede regional constitui, portanto, a expressão urbana de um processo de
subsequentes surtos de crescimento econômico de atividades
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agrárias. Já a industrialização pertence a outra categoria, não
mais à ocupação do território mas, à dinâmica responsável por
sua evolução. Foi esta que durante todo o século XX fez oscilar
seus polos definindo, a cada momento, diferentes arranjos regionais cuja conformação e possibilidades futuras se questionam na
presente análise.
Tal como em outras regiões do país, a industrialização do
Vale do Paraíba não se deu de modo uniforme, tanto em relação
à cronologia de implantação como à distribuição das unidades
produtoras. Suas várias fases e modelos de desenvolvimento se
correspondem a etapas de implantação às quais correspondem
efeitos específicos sobre a estrutura do espaço regional, tanto na
escala de cada cidade como no conjunto da região. Este texto pretende estudar as relações entre os modelos de desenvolvimento
econômico e as respostas espaciais observadas na estrutura regional, buscando ilustrar e colaborar com estudos análogos e
que ousem o desenvolvimento de propostas para novos arranjos
regionais. Trata-se da análise do processo histórico da urbanização moderna da região, ou seja, a partir de suas primeiras experiências de industrialização, ainda no final do século XIX. Sob a
abordagem das estruturas regionais, abarca-se a transformação
do espaço de ocupação homogênea e distribuída, legado pelo
modo de produção da cultura cafeeira, para a concentração crescente em direção aos centros do Médio Vale, em sua fase pioneira,
passando à região bipolarizada da ocupação fordista inicial para
atingir finalmente a configuração marcada pelo polo regional que
completa o modo da organização moderna representado por São
José dos Campos.
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u Da manufatura à industrialização moderna
As indústrias chegaram ao Vale do Paraíba como decorrência da chamada Segunda Revolução Industrial, caracterizada pelo reordenamento da produção capitalista nos países do
centro, com expressivo desenvolvimento dos setores da química, elétrica, petróleo e aço. Este período iria assistir ao aumento
da produção de bens de capital, destinados à exportação e como
consequência, a transferência da fabricação de bens de consumo
não duráveis a países periféricos. Deste modo, o final do século
XIX coincide com a instalação, por quase todo o país, das primeiras manufaturas ligadas, sobretudo, ao setor têxtil. No Vale
do Paraíba, a cultura cafeeira, em seu sentido mais amplo, havia
modificado hábitos de consumo e permitido acumulação de capital suficiente para que as elites locais se lançassem à aventura
industrial (Ricci, 2003: 9-10).
As primeiras indústrias chegaram aos centros do Médio Vale
por volta de 1880, fixando-se onde as atividades urbanas já delineavam uma perspectiva de desenvolvimento - Jacareí, Pindamonhangaba e Taubaté. Estes municípios, que já haviam recebido parte do excedente de mão de obra liberado pela retirada
da cafeicultura viam o crescimento das atividades urbanas, até
então centradas nas atividades do setor terciário, migrar para o
ramo industrial. No fundo, tratava-se de realizar uma conveniente diversificação de atividades do comércio para a indústria. No
ambiente urbano, a experiência escravocrata era reduzida basicamente aos serviços domésticos, fato que introduzira o trabalho assalariado como prática comum nas atividades do comércio
muito antes da abolição da escravatura. Assim, se abria maior
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adaptação dos trabalhadores urbanos à indústria, uma vez que
esta assimilava igual regime de trabalho, assalariado.
O movimento inicial da industrialização valeparaibana considerava o Médio Vale como um todo potencialmente homogêneo. Seus atrativos já não eram apenas as características naturais
que haviam favorecido os primeiros assentamentos, mas, vantagens competitivas em atributos construídos (Manolescu 2008: 156),
que somavam à localização privilegiada, entre São Paulo e Rio de
Janeiro, os serviços da estrada de ferro, principal vetor de ordenamento territorial desta fase, mas, principalmente, o capital acumulado com a exportação do café, agora disponível para novos
investimentos.
Esta fase marca a passagem definitiva dos municípios do Vale
Médio para a vida urbana, período em que seriam lançadas as
condições fundamentais para a implantação da nova atividade econômica: disponibilidade de infraestrutura em transporte
composta por estradas vicinais e ferrovia, existência de bons terrenos a preços módicos e a oferta abundante de mão de obra. Esta
última, ao abandonar os campos passava a “inchar” as cidades da
calha na medida em que reforçava as relações de dependência do
Vale Superior aos centros do Vale Médio. Eram assim reforçadas
as desigualdades intrarregionais, característica da ordem capitalista onde as zonas mais desenvolvidas tendem a atrair, progressivamente, mais investimentos enquanto outras, de menor vigor,
tendem ao prejuízo.
Nesta fase inicial do processo, anterior à aglomeração fordista, não é possível creditar à localização industrial a responsabilidade pela estruturação do espaço urbano e muito menos regional.
No entanto, a presença das indústrias já interferia na paisagem e
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no tecido urbano tradicional. Muitas dessas unidades fabris possuíam conjuntos de edifícios tão vastos, distribuídos em grandes
áreas, que passavam a constituir novos ícones urbanos espaciais
e os próprios fatores de identificação de cidades como Taubaté, o
que se consagra enquanto principal polo regional desse período.
Se as indústrias pioneiras surgiram da acumulação do capital regional de origem rural, como segundo ato entram em cena
novos capitais oriundos dos grandes centros econômicos do país
e mesmo filiais de empresas estrangeiras que passam a assumir o
controle acionário das principais manufaturas. Estas, por sua vez,
passariam a buscar em São Paulo e Rio de Janeiro os primeiros
quadros de diretores técnicos. À ordem econômica seriam então
somados novos fatores, pois, junto com os próprios industriais,
os recém-chegados passariam a disputar com a antiga elite cafeeira a hegemonia local também no plano político, social e até
mesmo no terreno cultural.
A região também seria equipada com produção de energia
elétrica e a introdução do modal de rodoviário, representado pela
abertura da rodovia Rio – São Paulo (1928). Apesar de tudo, as
crises sucessivas que marcavam o contexto internacional, como
a quebra da bolsa de Nova Iorque (1929), a grande depressão da
década de 1930 e a II Guerra Mundial (1939 – 1945), acabaram
por frustrar, temporariamente, parte significativa dos investimentos regionais.
No plano nacional, contudo, desde a ascensão de Getúlio
Vargas ao poder (1930), o governo adota um afastamento progressivo do liberalismo econômico, trazendo para o Estado a responsabilidade na definição do planejamento econômico global
como regulador de atividades. O principal investimento, marco
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deste contexto, seria a criação da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, inaugurada em 1946, negociada como compensação
pela participação brasileira no conflito mundial junto aos países
aliados, situação que confirmava o alinhamento do país à nova
organização geopolítica que se esboçava no cenário internacional. A criação da CSN pode ser definida como divisor de águas na
macroeconomia brasileira que então se libera do modelo agroexportador em troca da industrialização como opção para o desenvolvimento.
A implantação da siderúrgica estatal em Volta Redonda - cidade do trecho fluminense do Vale do Paraíba – foi decorrência da
conjugação de fatores complexos que incluía a proximidade das
regiões produtoras de minérios, a afirmação de São Paulo como
metrópole industrial e econômica que naquele momento passava
a contrabalançar com a antiga capital a atenção dos investimentos governamentais, mas, de certa forma, respondia também pela
valorização da função estratégica da região valeparaibana como
integração fundamental entre as duas metrópoles. Neste sentido, tais centros receberiam em 1951, já no governo Dutra, a nova
ligação rodoviária, em padrões retificados que evitavam a zona
central das cidades e estabeleciam a coluna dorsal do novo vetor
de ocupação do espaço regional.
Os investimentos governamentais, comprovando a oferta
equitativa de vantagens locacionais, diversificavam a distribuição
espacial de suas unidades industriais ao longo da região, como
comprova o exemplo da Fábrica Nacional de Vagões – FNV
(1943), instalada em Cruzeiro em função do entroncamento ferroviário entre a Central do Brasil e a rede ferroviária de Minas
Gerais, principal responsável pelo desempenho industrial do mu-
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nicípio neste período.
A implantação de infraestrutura em transporte e energia, assim como a fabricação de bens de produção, mais que uma preparação ao desenvolvimento em geral, representava a participação do Estado como elemento fundamental na constituição do
modelo de desenvolvimento – e regime de acumulação – característico do fordismo, que permitiria a produção industrial padronizada e apoiada no consumo de massa. Ao se alinhar, na geografia política do pós-guerra, com os signatários de Bretton Woods,
o governo brasileiro comprometia o país com o bloco capitalista,
fato que obrigaria os governos subsequentes a oscilar na estreita
faixa de ação situada entre as possibilidades da busca de soluções
próprias para seus problemas socioeconômicos e o alinhamento,
mais direto e servil, ditado pela ideologia dominante.
O fato consagrador do modelo fordista seria a edição do Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek (1955-1960) onde,
pela primeira vez, o conceito de planejamento era tomado como
instrumento sistemático de política econômica. Apoiado na abertura de investimentos ao capital estrangeiro, este programa traria
mudanças radicais a todo o sistema produtivo brasileiro tendo
como um de seus pilares a definição da moderna indústria de
base. A região do Vale do Paraíba estaria no centro dessas transformações.
Os primeiros efeitos do programa de metas do plano federal
seriam logo percebidos com a perda de dinamismo das indústrias tradicionais relacionadas à fabricação de bens não duráveis,
substituídas pelo novo setor dinâmico, as indústrias modernas,
vinculadas a bens de produção e bens de consumo duráveis,
servindo-se em parte considerável dos insumos produzidos pela
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CSN. Além da formação histórica da estrutura regional desenvolvida até o final da década de 1960, que privilegiava as cidades da
calha, sua configuração linear foi reforçada de modo radical pela
valorização dos terrenos situados às margens da rodovia Presidente Dutra. É bem verdade que de um lado a estrada equalizava
a infraestrutura oferecida e conectava o conjunto da região. No
entanto, novas vantagens locacionais passavam a conferir às especificidades locais um peso determinante na opção de localização
industrial. Desta vez, além da oferta de infraestrutura e mão de
obra, pesava-se também a oferta, ou mesmo a doação, de bons
terrenos e a isenção de impostos municipais. Mesmo assim, tais
ofertas não foram responsáveis diretas pelas alterações na organização do espaço regional.
Nessa época a estrutura urbana da região se mantinha bastante clara e definida pela linha de centros industrializados do
Vale Médio, complementados por atividades terciárias em crescente dinamismo enquanto no Alto Vale predominavam áreas de
atividade primária, marcadas por centros de comércio e serviços
de dinamismo mais comprometido. No entanto, a própria iniciativa governamental de incentivar indústrias modernas e setorizadas iria induzir vantagens inéditas, as economias de aglomeração,
típicas dessa conformação espacial.
Ainda durante o governo Getúlio Vargas, a Aeronáutica resolve implantar no país um centro de pesquisa e tecnologia de
alto nível e a preferência de localização volta-se para São José dos
Campos. A nova rodovia em estudo, as condições favoráveis de
clima e topografia, a facilidade de comunicações, obtenção de
energia e a proximidade de São Paulo seriam fatores determinantes. A proximidade do porto de São Sebastião, ponto logístico de
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máquinas e ferramentas, também constituía condição importante para a montagem dos futuros laboratórios. Mas, havia, também, o grande interesse do governo municipal e a comunidade
local com a perspectiva de concessão dos terrenos necessários,
além das evidentes promessas de desenvolvimento futuro. Com
o polo incentivador, abriam-se novas possibilidades de pesquisa
e desenvolvimento nos campos da indústria mecânica, física, química, eletrônica e engenharia aeronáutica, vantagens competitivas que transformariam o modelo de ocupação urbana em todo o
Vale do Paraíba e faria de São José dos Campos a nova metrópole
regional.
A implantação do complexo aeronáutico, seguida pela entrada em cena das indústrias modernas, consequência do Plano de
Metas do Governo JK, marcam o fim da fase inicial de industrialização da região.
u A modernidade e a aglomeração fordista
Os modelos econômicos das eras Vargas e Kubitschek
se diferem pela maior ou menor presença do Estado na coordenação do processo de industrialização e por sua escala de atuação.
No primeiro caso se caracteriza a produção de bens de capital e a
presença determinante do Estado como agente de planificação. Já
no segundo, a produção se dirige aos bens de consumo duráveis
e em termos de reorganização do território, apesar do ponto de
germinação representado pela construção de Brasília, principal
intervenção nessa escala, em nível local o modelo econômico se
entregava ao laissez-faire liberal que abria o mercado brasileiro à
instalação das novas indústrias. Este fato seria determinante na
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definição das vantagens locacionais de alguns centros em detrimento de outros, fatores que seriam reforçados consideravelmente a partir dos governos militares.
No Vale do Paraíba, as melhores opções se dirigiam preferencialmente para São José dos Campos, onde se conjugavam a oferta
de mão de obra especializada, programas de pesquisa em ciências
e tecnologia, uma farta oferta de terrenos bem localizados e de
topografia favorável, além de incentivos do Governo Municipal,
principalmente a isenção temporária de impostos. Em situação
relativamente próxima seriam também contemplados os centros de Taubaté e Caçapava, enquanto Jacareí, constrangida entre
morros e a várzea do Paraíba, com pouco a oferecer em termos
da demanda de grandes superfícies, seria dirigida às indústrias do
ramo químico, de menores exigências espaciais.
Na passagem das décadas de 1960 para 1970, Taubaté, apesar
das unidades fabris implantadas, perde para São José dos Campos o posto de maior centro urbano da região. Isto não significa,
contudo, que esta última assuma automaticamente o papel de
principal polo regional. Pelo contrário, observa-se neste período
um caso de região bipolarizada, representada por polos distintos,
com especificidades próprias. Mais diversificado, o parque industrial joseense se mostrava mais dinâmico e com melhores chances
de crescimento, enquanto Taubaté, ainda que de menor presença
industrial, se apoiava em forte atuação das atividades terciárias
de amplitude regional. Tal situação, entretanto, não seria mantida
por muito tempo. A reestruturação da economia brasileira promovida pelo regime militar após o golpe de estado de 1964 viria a
introduzir nova fase de investimentos advindos de empréstimos
externos que iriam dar novas direções à economia e à conforma-
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ção territorial de muitas regiões brasileiras.
O planejamento dos governos militares seria caracterizado
por uma situação de certo modo ambígua em termos de escala.
No plano macroeconômico apresentaria maciça intervenção do
Estado no controle da economia e na condução dos projetos estruturais. A partir de 1970 a política de planejamento do governo
federal serve-se fartamente de recursos internacionais direcionados a programas de desenvolvimento ancorados na presença,
ainda maior, do Estado na condução deste processo que passa a
imprimir novo ritmo ao conjunto da economia que viabilizaria,
por algum tempo, a fase conhecida como “milagre brasileiro”. É
uma época de rígido controle do câmbio, das taxas de juros, de
intervenções em programas urbanos e habitacionais ancorados
em potente esquema de financiamento internacional. Entretanto, na escala local e principalmente nas regiões economicamente
mais dinâmicas, predomina um total abandono do planejamento, principalmente em relação às questões territoriais. Na passagem das décadas de setenta para oitenta, a atenção governamental
se voltava para as regiões classificadas pela Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano – PNDU como “áreas de dinamização”,
merecedoras de ações consideradas importantes no equilíbrio
econômico e social do território nacional, geralmente situadas
nos estados do Nordeste.
O Governo do Estado de São Paulo, paradoxalmente, assume
neste contexto uma posição diferenciada. Eleito governador pela
forma indireta em 1975, o empresário Paulo Egydio Martins reúne
na mesma pasta as secretarias de economia e planejamento, sob a
chefia do arquiteto Jorge Wilheim, que monta uma sólida equipe
dedicada ao planejamento regional em todo o território paulista.
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Dentre as regiões administrativas contempladas por programas
de planejamento, o Vale do Paraíba, incorporando os municípios
do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira, confirmando em linhas gerais a composição territorial proposta pelo Consórcio de
Desenvolvimento do Vale do Paraíba – Codivap (1971), foi objeto do Plano Regional do Macroeixo Paulista (1978), ou simplesmente “Macroeixo” que, apesar dos trinta anos passados desde
sua edição, constitui a derradeira e mais importante expressão de
planejamento experimentada em escala regional.
O diagnóstico do “Macroeixo” era bastante lúcido e ousado.
Ao reconhecer os riscos da excessiva concentração urbana no
conjunto São José dos Campos – Jacareí, como consequência direta das forças de mercado que organizam as economias de aglomeração, propunha “disciplinar o movimento de desconcentração
e promover a complementaridade setorial” como fundamento da
política de assentamento industrial. Ainda mais longe, sugeria
orientar este diferencial para Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava e mesmo Roseira mesmo que tal política implicasse na “perda de alguns pontos percentuais das suas contribuições relativas na
formação do produto regional do setor industrial de modo a induzir
um alívio na pressão demográfica nessas áreas” (Gesp, 1978: 109).
A opção do Governo do Estado de São Paulo em desenvolver
planos regionais se justificava em parte pela legislação da época
que não regulamentava a formação de regiões de planejamento.
No plano estadual, São Paulo havia sido o estado pioneiro ao
instituir o Grupo Executivo da Grande São Paulo – Gegran, em
1968, enquanto aguardava os estudos da Comissão Nacional de
Política Urbana que resultariam, em âmbito federal, na instituição das Regiões Metropolitanas, em 1973. Portanto, os programas
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de ação regional de São Paulo, como o “Macroeixo” se inseriam
no modelo de planejamento politicamente centralizado pelo governo do estado. Além do mais, 1978 representava momento de
retomada das ruas pelos movimentos sociais que se organizavam
no questionamento da legitimidade do governo autoritário, que
trazia entre seus aspectos mais frágeis a falta de continuidade de
seus projetos, justamente por não encontrar respaldo na população.
A interrupção do Plano Regional do Macroeixo Paulista se
deve principalmente à mudança de prioridades durante o governo de Paulo Maluf, sucessor de Paulo Egydio, a partir de 1979.
De explícita preferência às grandes obras de engenharia e uso
político da visibilidade que estas proporcionam, Maluf seguiria
parcialmente uma única diretriz do programa “Macroeixo”, a implantação da Via Leste, componente do atual sistema rodoviário
Ayrton Senna – Carvalho Pinto.
No panorama internacional, a década de oitenta iria assistir a
alterações então inimagináveis como a surpreendente derrocada
do regime comunista na antiga União Soviética, juntamente com
todo o leste europeu e ainda, a mudança de paradigma político-administrativo na China e toda a sua área de influência. Período
de hegemonia dos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, a ideologia do mercado livre impregnou as elites dos EUA
e do Reino Unido, que passaram a repercutir uma nova ordem
mundial. O Banco Mundial, principal fonte de créditos para os
programas de desenvolvimento urbano durante os anos de 1980
- inclusive muitos programas brasileiros – sofreria profunda mudança de orientação. Juntos, o Fundo Monetário Internacional
- FMI e o Banco Mundial se tornariam os arautos da nova rou-
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pagem ideológica do liberalismo, imposta sob o prefixo “neo” e
condicionada a rígidas cláusulas de contrato, como panacéia aos
países pobres e necessitados em geral. O novo receituário cobrava
a liberalização do mercado, privatização e austeridade fiscal. Era
o fim do modelo de selado em Bretton Woods, que havia possibilitado o fordismo da produção em massa e o mercado incentivado pelo estado – o “fim da História”.
Enquanto isso, no Brasil, a democracia parlamentar recuperava o terreno perdido para os governos militares duas décadas
atrás. Com a Constituição de 1988, a tarefa do planejamento regional passava à competência dos estados da Federação e não mais
ao governo central. Evidentemente, alguns estados continuariam
a exercer intervenções tanto na política econômica como de desenvolvimento urbano com a criação de novas Regiões Metropolitanas. Entretanto, São Paulo, face ao seu tamanho e presença no
cenário nacional, foi demasiado tímido. Estado de maior complexidade no plano econômico e social, seu distanciamento ao tema
é compatível, por um lado, com a posição dos novos governantes,
alinhados à nova ordem mundial e por outro, com interesses de
centralização e domínio de verbas públicas como instrumento de controle político-eleitoral, no mesmo modelo das antigas
práticas anteriores ao golpe de 1964. Inicia-se a grande fase das
privatizações das estradas, dos bancos públicos, da telefonia e da
produção e distribuição de energia elétrica. Diferentemente das
épocas de Vargas, Kubitschek e até mesmo do período militar o
estado não toma mais a vanguarda na oferta de infraestrutura e
na localização de bens de produção como indutores da organização territorial abandonada agora aos desejos e conveniências
do mercado. O “planejamento” neoliberal se realiza a posteriori,
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como ação de remendo, um antiplanejamento.
u O espaço contemporâneo
Característica dos novos tempos, as novas plantas
industriais se reduzem e assumem a função efetiva de montadoras enquanto abandonam o antigo conceito da fábrica. A dispensa de grandes terrenos traz ao centro da nova produção industrial
a empresa flexível, enquanto processo produtivo, mas, ajustada
ao projeto de um espaço mais otimizado. As atividades mecânicas cedem vez aos softers. Diminuem as áreas reservadas a estoques e aumenta a importância dos serviços de logística. Assim
então, é relaxada a lógica da economia de aglomeração, situação
que se reforça ainda mais pelo desenvolvimento dos serviços de
informação e comunicações. A localização industrial se adapta à
redução de escala e à dispersão enquanto atividades urbanas invadem o espaço rural tradicional. Quando a única possibilidade
de controle dos arranjos espaciais está nas mãos do estado este
delega esta função ao mercado. Tudo passa a ser fluído inclusive
o território.
As observações acima sugerem um novo paradigma espaço,
mais complexo e não sujeito à lógica fordista da aglomeração, um
espaço tão flexível quanto as novas necessidades da economia.
Aparentemente, a organização do território estaria livre do peso
e da inércia das dimensões anteriores, seriam liberadas antigas
áreas para novas atribuições, novas funções urbanas surgidas de
um setor terciário revigorado, a nova propulsão da economia na
ordem pós-moderna. Mas, não é o que se observa. A nova ordem
não mantém a noção de lógica tal como conhecida, assim como,
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também não admite paradigmas. A “inércia” neste caso mantém
ainda considerável capacidade de atração de novas empresas e de
catalisação do crescimento regional.
O Vale do Paraíba contemporâneo carrega as marcas das antigas regiões industriais do “fordismo tardio” (Unger, 2007), defasado e pressionado entre o ápice das indústrias modernas e o
desenvolvimento da tecnologia de ponta da vanguarda internacional. No entanto, deve-se reconhecer que estas ainda conservam certa capacidade de atração do período anterior, enquanto
mesclam o dinamismo da vanguarda tecnológica em situação
sem clara definição. Em outras palavras significa que as tendências da aglomeração fordista no entorno imediato de São José
dos Campos continua a manter grande teor atração enquanto, na
esfera dos governos do estado e dos municípios perdura a total
ausência de programas regionais relacionados à organização do
território. A consequência imediata é o reforço dos desequilíbrios
regionais com a excessiva polarização em torno de São José dos
Campos, situação que encaminha a conformação regional para
uma situação de incontida desordem.
É bem verdade que as cidades valeparaibanas cresceram em
moldes que ainda conservam grandes vazios urbanos a espera da
valorização imobiliária. Dado positivo da conjuntura negativa, a
impermeabilização do solo, apesar de considerável, não atinge os
altos índices das regiões metropolitanas consolidadas. No entanto, deixam evidentes as marcas da periferização, tanto no interior de cada centro como no conjunto da região. O polo joseense
acabou por criar, na escala regional, um modelo de urbanização
espraiado, apoiado no sistema de transporte federal, a rodovia
Presidente Dutra. Limitado pelas condições geográficas, tão favo-
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ráveis no passado, a nova escala urbana do Vale do Paraíba impõe
a toda a nação prejuízos que ainda restam a ser contabilizados
como o exemplo do congestionamento da rodovia nas horas de
maior movimento.
u Conclusão
O equilíbrio nas atividades econômicas e a distribuição homogênea do espaço valeparaibano em moldes aproximados àquele resultado no período cafeeiro jamais poderá ser
recuperado. Tal situação não poderia ser exemplo, uma vez que
grande parte de sua estabilidade era devida à fixação da população escrava nas fazendas. Nosso momento histórico é outro, o
presente. Entretanto o quadro atual é claro na exigência de urgentes intervenções de planejamento. A derrocada do neoliberalismo
já era anunciada há alguns anos através da confirmação de exclusão social e degradação ambiental embutida em seu modelo. Foi,
contudo, a recente crise deflagrada paradoxalmente no sistema
financeiro/imobiliário que expôs sua vexatória dependência da
intervenção governamental. A crise se alastra a partir no centro
do sistema capitalista.
No Brasil, conquistas recentes no plano econômico e social,
aliadas a novas descobertas científicas e tecnológicas parecem
indicar que o abalo dos problemas internacionais não será tão
devastador como em outras épocas. Mesmo com as devidas revisões, nossa perspectiva de crescimento deve ser mantida, fato
que projeta novos cenários para os variados espaços regionais do
país. À nova tendência devem ser somados ainda recentes dados
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que pro-
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jeta consistente estabilização da população nacional a partir de
meados deste século em situação jamais vivida em nossa história.
Estatísticas que durante décadas nortearam tantos estudos precisam agora ser revistas.
Neste quadro de situações inéditas, ao Vale do Paraíba, como
a muitas regiões brasileiras, compete toda uma série de desafios.
Em que pese a espetacular receita do governo municipal de São
José dos Campos, de mais de dois mil reais por habitante, seu
entorno e mesmo bolsões em sua estrutura intraurbana ainda
conservam situações de pobreza incompatíveis com tais números. A polarização do modelo liberal não foi capaz de resolver os
desequilíbrios regionais traduzidos nos mais de dez municípios
valeparaibanos que apresentam índice de pobreza acima de 40%.
Muitas cidades da região ainda não detêm controle sobre áreas
urbanizadas que avançam sobre reservas naturais, muitas delas
em situação de risco de enchentes e deslizamentos. São grandes
desafios aos políticos, mas principalmente, à sociedade como um
todo.
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3
Atividades Industriais no Interior do
Estado de São Paulo:
Uma Análise da Formação do Complexo
Tecnológico-Industrial-Aeroespacial
de São José dos Campos
Adriane Aparecida Moreira de Souza
Wanderley Messias da Costa

Introdução

S

ão vários os estudos desenvolvidos nas últimas
duas décadas cujo tema principal é a relação entre processos de inovação tecnológica e o surgimento de novos
arranjos produtivos. Aos lugares que abrigam infraestrutura ligada à produção de conhecimento e de tecnologias, como universidades, centros de pesquisas e empresas de base tecnológica,
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cujo desenvolvimento econômico e produção industrial apresentam-se atrelados ao desenvolvimento tecnológico, a bibliografia
existente oferece um conjunto de denominações, tais como polos
tecnológicos, tecnopolos, tecnópoles, parques tecnológicos, cidades da ciência etc.
A reestruturação dos sistemas e processos de produção no
atual período tecnológico foi tema de estudos como o de Benko
(1996) que entende os “tecnopolos” como o lugar da prática de
uma nova lógica produtiva favorecida pelo intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa e empresas de alta tecnologia. O
tema ganhou destaque nos estudos de Castells e Hall (2001), os
quais, em uma abordagem de enfoque mais sociológico, analisam
as principais “tecnópoles” do mundo. No País, grande contribuição foi feita por Medeiros (1991), que, sob a ótica da economia,
analisa os “polos tecnológicos brasileiros”.
Ao longo das últimas quatro décadas, o mundo viu surgir lugares como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, Sophía-Antípolis e os complexos de Grenoble e de Toulouse, na França, e Tsukuba, no Japão, que espontaneamente ou a partir do planejamento
estatal foram se constituindo em espaços de pesquisa científica,
de inovação tecnológica e de desenvolvimento industrial.
Mais do que em fases anteriores, ciência e inovação passaram
a ser, nesta atual revolução tecnológica, responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico e condicionantes para a diferenciação de cidades, países e regiões. A produção de conhecimento e
de tecnologia passou a ser uma atividade vantajosa para os países
centrais, e, ao contrário, para um número maior de países, o atraso no domínio de novas tecnologias e o alto custo pago para a utilização de técnicas produtivas avançadas firmaram a relação de
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dependência, historicamente estabelecida, entre esses dois grupos
de países.
Sobre essa questão Santos esclarece:
A tecnologia aparece como uma condição essencial
para o ‘crescimento’. Os países que possuem a mais
adiantada tecnologia são também os mais ‘desenvolvidos’; as indústrias ou atividades servidas por uma
tecnologia desenvolvida estão assim dotadas de um
maior dinamismo (1997: 27).
Do mesmo modo, Veltz afirma:
Se as unidades de produção se expandem sobre vastos territórios, em busca de mão-de-obra barata,
os centros de P&D restam altamente localizados. O
progresso técnico e a inovação tecnológica, fontes
da competitividade atual, resultam de núcleos de
competências autocumulativos e têm sua criação
e difusão confinada ao pequeno círculo dos países
desenvolvidos, imbricados em processos históricos
e geográficos específicos de gênese e acumulação
(1996 apud Compans, 1999: 103).
Estudos mostram que no Brasil o processo de inovação tecnológica ocorre de forma centralizada. A exemplo da industrialização, o desenvolvimento de tecnologia é maior nas regiões Sul e
Sudeste. Nessa última e, mais especificamente, no Estado de São
Paulo, é que se localiza a maior parte dos municípios portadores
de infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, como é o caso de São Paulo, Campinas, São Carlos e São José
dos Campos, os quais receberam apoio governamental na década
de 1970. Conforme Furtado (2005: 43), esta década foi “uma ver-
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dadeira idade de ouro para a C&T, com a formação de numerosos
institutos públicos e a promoção da pós-graduação nas universidades públicas”, contribuindo para que em Campinas, São Carlos
e “sobretudo em São José dos Campos”, fossem criadas estruturas
características de polos tecnológicos.
A proximidade com a região metropolitana de São Paulo
contribuiu para que São José dos Campos se constituísse em um
município altamente industrializado e, ainda, no que Medeiros
(1991: 43) denomina “Polo Tecnológico” com base nos setores
“aeroespacial, bélico e eletrônico”. Segundo o mesmo autor (1991:
43), a formação do Polo de São José dos Campos “envolve empresas e instituições de ensino e pesquisa da região e conta com infraestrutura proporcionada pelos governos Federal e Municipal”.
As bases que deram início ao processo de formação do Polo
Científico-Tecnológico de São José dos Campos remontam à década de 1940, quando o governo brasileiro, por intermédio do
Ministério de Aeronáutica, criado em 1941, escolheu o município, para a implantação de uma estrutura propícia à capacitação
tecnológica e industrial do País para o setor aeronáutico. Do período que se estendeu do final da década de 1940 até o final da
década de 1990, São José dos Campos passou de cidade sanatorial
a cidade industrial e finalmente a cidade produtora e difusora de
alta tecnologia relacionada ao setor aeroespacial.
Neste sentido, este artigo se constitui em uma análise do processo de reestruturação do espaço industrial do município de São
José dos Campos, que se consolida, na década de 1990, como o
centro da tecnologia aeroespacial no País.
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u Atividades industriais no interior do Estado de São Paulo –
o caso de São José dos Campos
Em geral, estudos sobre o processo de inovação tecnológica no Brasil mostram que o desenvolvimento de tecnologia
é maior nas Regiões Sul e Sudeste. Na Região Sudeste, sobretudo
no Estado de São Paulo, é que se encontra grande parte dos elementos necessários à inovação. Num período que se estendeu do
final do século XIX à primeira metade do século XX, a capital do
Estado deixou de ser o centro de gestão do capital cafeeiro para se
tornar o espaço mais industrializado do País.
A partir da década de 1960, a concentração industrial na
Grande São Paulo começa a se dispersar em direção a outros municípios do interior do Estado e de outras regiões. A criação de
órgãos de Planejamento Econômico Regional mostra a intenção
por parte do governo federal em orientar o desenvolvimento econômico – por meio da atividade industrial –, para outras regiões
do País.
Referindo-se à descentralização industrial no Estado de São
Paulo, Costa (1982) revela que, numa primeira fase, iniciada na
década de 1930, a descentralização se apresenta como um processo de “suburbanização da indústria” caracterizado pela instalação de novas plantas em terrenos próximos aos eixos ferroviários
(Santos-Jundiaí e Central do Brasil). Na década de 1950, segundo
o autor, a expansão industrial segue em direção às recém-inauguradas rodovias Anchieta (1947), Anhanguera (1948) e Presidente
Dutra (1950), atingindo os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Guarulhos e São
Miguel Paulista. A partir da década de 1960, em uma terceira fase,
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o processo de descentralização se estende por uma área de 100
km de distância da metrópole até os municípios de Campinas,
São José dos Campos e Sorocaba, os quais se tornam os “novos
núcleos de agregação industrial do Estado”1.
Sobre o mesmo processo, Lencioni (1998) constata um movimento de reestruturação urbano-industrial da metrópole de São
Paulo como reflexo da dispersão das atividades industriais em direção ao interior do Estado. A capital, segundo a autora, torna-se
o centro de comando das atividades industriais desenvolvidas no
interior do Estado, sobretudo nos municípios correspondentes às
regiões administrativas do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas,
Ribeirão Preto e Bauru2.
A interiorização das atividades industriais manteve o nível
de produção do Estado de São Paulo. Neste, a região do Vale do
Paraíba será lugar de investimentos públicos, com vistas na formação de um centro da indústria bélica nacional. A busca pela
autonomia tecnológica inseriu a região – localizada entre as
duas principais metrópoles nacionais –, no contexto de lugares
1. O surgimento desses novos centros industrializados faz parte de um
processo que Costa (1982) denomina “descentralização concentrada”. Segundo
o autor, a industrialização nesses municípios em grande parte deriva da
expansão das atividades industriais metropolitanas, complementando, também,
o conjunto das atividades que compõem o processo de produção industrial, tais
como gestão, produção e manutenção.
2. Em sua análise, Lencioni mostra que a fragmentação do espaço produtivo
industrial ocorre em razão do processo de centralização de capitais já formados,
que permite a formação de uma nova e mais poderosa organização empresarial,
capaz de controlar todo o conjunto produtivo que se dá em áreas distintas e
muitas vezes distantes. Desse modo, somente a grande empresa, por meio do
acesso a tecnologias que viabilizam o contato entre espaços distantes, consegue
adotar mecanismos flexíveis de produção, fragmentando e integrando o
processo de produção industrial.
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aptos ao desenvolvimento científico e tecnológico de setores estratégicos, no caso, do aeronáutico e de armamentos. Tratava-se
de uma política de apropriação tecnológica contida no II Plano
Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) que se efetivou quando, segundo Becker e Egler (1998: 133), esforços e recursos “em
ciência e tecnologia foram parcialmente veiculados para centros
de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) estatais e militares, que
assumiram uma posição central na estrutura do desenvolvimento
científico-tecnológico brasileiro”. Continuando os autores (1998:
134) ressaltam que “o locus do projeto geopolítico moderno é o
Vale do Paraíba do Sul [...] onde o objetivo de construir um complexo militar-industrial fica em evidência”.
O potencial para pesquisa e para inovação existente em São
José dos Campos foi fundamental à escolha pela região para o
projeto de modernização e autonomia tecnológica empreendido pelo governo federal. Desde a década de 1950, no município,
funcionavam o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o
Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) desde 2006, Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial3, responsáveis pela formação
de recursos humanos – mão de obra e massa crítica –, necessários
à construção da indústria aeronáutica no País.
Neste contexto, a região, representada, sobretudo, por São
José dos Campos, afirma-se pela especialização produtiva que se
define por meio da concentração de instituições de ensino e pes3. Em 1971, com a criação do Instituto de Aeronáutica e Espaço
(IAE) e o desenvolvimento de atividades do setor espacial, o CTA passou a ser
denominado “Centro Técnico Aeroespacial”. Em janeiro de 2006, o CTA passou
a sediar o recém-criado “Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial”, com a
transferência para São José dos Campos de toda a estrutura do Departamento
de Pesquisas e Desenvolvimento (Deped), antes sediado em Brasília.
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quisa e de empresas do segmento aeroespacial.
u Caracterização do Município de São José dos Campos
Localizado a leste da capital do Estado de São Paulo, no Médio Vale do Paraíba, São José dos Campos possui uma
área de 1.102 km2, sendo 294 km2 correspondentes ao perímetro
urbano. Estimativas do IBGE (2007) registraram uma população
de 594.948 habitantes. Na última década, o município apresentou
um crescimento econômico semelhante ao ocorrido nos anos de
1970, quando passou a figurar entre as maiores cidades do País.
Nas últimas seis décadas, São José dos Campos foi local de
intensas transformações, no que se refere ao seu quadro social, espacial e econômico. Nesse período, o município que até então se
caracterizava pela prestação de serviços hospitalares, destinados
ao tratamento de doenças pulmonares, apresentou um intenso
processo de industrialização associado ao crescimento populacional expressivo e a uma rápida expansão de sua área urbana.
Apenas para exemplificar, na década de 1940, São Jose dos
Campos possuía 36.702 habitantes, sendo que 60%, ou seja,
21.927 viviam no campo, e contava com 45 estabelecimentos industriais. No período compreendido entre as décadas de 1950 a
1970, o número de indústrias instaladas salta de 65 para 284, respectivamente (tabela 1).
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Tabela 1 - Instalação de indústrias no município de São José dos
Campos - 1940-2003.

Fonte: Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações (SDDI) / IBGE. Censo Industrial – 1940-1985 / Cadastro Central
de Empresas – 1985-2003. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

A atividade industrial levou ao desenvolvimento do setor terciário, ampliando as possibilidades de trabalho na cidade. Assim,
verifica-se um aumento da população total, acompanhado de
um aumento significativo da população urbana. Dados do IBGE
mostram que, no período de 1950 a 1970, ocorreu um aumento
de 237% da população total, passando de 44.804 habitantes para
150.884, respectivamente, e um aumento de aproximadamente
quatro vezes da população urbana que passou de 26.600 para
134.896 habitantes (tabela 2).

95

Tabela 2 – Dados demográficos do município de São José dos Campos
- população total, urbana e rural – 1940-2000.
Ano
1940

População Total
36.702

População Urbana
14.775 (40%)

População Rural
21.927 (60%)

1950

44.804

26.600 (59%)

18.204 (41%)

1960

77.533

56.882 (73%)

20.651 (27%)

1970

150.884

134.896 (89%)

15.988 (11%)

1980

287.513

276.901 (96%)

10.612 (4%)

1991

442.370

425.515 (96%)

16.885 (4%)

2000

539.313

532.717 (99%)

6.596 (1%)

Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1940 a 2000. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

À medida que a população urbana crescia, a área urbana foi
se expandindo. Entre os anos de 1953 e 1973, ocorreu um aumento de mais de cinco vezes da área urbana, que passou de 2,8 km2
para 17,2 km2. No final de 2000, a população total do município
aproximava-se dos 540 mil habitantes, sendo que 99% viviam na
zona urbana, cuja extensão ultrapassava os 65 km2.
Nos últimos anos, São José dos Campos apresentou índices
econômicos consideráveis em função do desenvolvimento industrial e econômico registrado em décadas anteriores. No ano
de 2002, o município apresentou o 9° maior PIB do País e, no
mesmo ano e em 2004, o 3° do Estado de São Paulo4. Quanto
4. Informações divulgadas pelo IBGE em 2005, mostraram que, no ano de
2002, juntamente com outros oito municípios do País, São José dos Campos
respondia por 25% do Produto Interno Bruto nacional. À frente do município,
encontravam-se São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Manaus/AM, Belo
Horizonte/MG, Duque de Caxias/RJ, Curitiba/PR e Guarulhos/SP. Segundo
consta no relatório, a posição de número 9 ocupada por São José dos Campos
em 2002 ocorreu em razão do expressivo aumento das exportações apresentado
pelo município no período de 1999 a 2002. Dados da Fundação Sistema Estadual
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ao ICMS, considerando o ano base de 2005, o valor repassado
ao município, em 2007, o colocou na 5ª posição entre os demais
municípios do Estado de São Paulo5.
Em 2005, o Valor Adicionado alcançado pelo município ultrapassou os R$ 15 bilhões e, em sua composição, a maior participação foi dos segmentos Petroquímico e Aeronáutico, responsáveis por 34,01% e 19,16%, respectivamente. O total alcançado
ainda contou com o setor Automotivo que respondeu por 6,37%,
seguido pelo de Eletrônicos e Comunicação, cuja participação foi
de 6,17%, e, finalmente, por empresas do Comércio Atacadista
responsáveis por 5,80% do total6.
Dados contidos no demonstrativo das despesas realizadas em
2005, elaborado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC), revelam que, no referido ano, os gastos do município foram maiores com Saúde, Educação e Transportes. Juntas,
as respectivas Secretarias receberam o equivalente a 56% do orçamento do município.
Em 2006, São José dos Campos concentrava mais de 1.150 indústrias, as quais, segundo dados da PMSJC, empregavam aproximadamente 47 mil pessoas. Informações referentes à infraestrutura urbana mostram que 96% dos domicílios são atendidos
de Análises de Dados (Seade) revelaram que, apesar da queda de posição em
2003, quando o PIB apresentado pelo município o colocou em 4º lugar entre os
municípios do Estado de São Paulo, no ano de 2004, em razão do aumento da
produção de aviões, São José dos Campos voltou a ocupar a 3ª posição, tendo à
sua frente os municípios de São Paulo e Guarulhos.
5. Dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo revelam que, em
2005, o Valor Adicionado foi maior nos municípios de São Paulo, Guarulhos,
Paulínia e São Bernardo do Campo.
6. Valores obtidos no Departamento da Receita da Secretaria da Fazenda da
PMSJC.
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pelas redes de abastecimento de água; 89% têm coleta de esgotos;
95% são servidos por coleta seletiva de lixo reciclável e 87% das
vias são pavimentadas.
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), referente ao primeiro trimestre de 2008,
revelam que São José dos Campos é a segunda maior exportadora
do País, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo. Em 2007,
ocupando a mesma posição o município alcançou a marca dos
US$ 6,16 bilhões, 25% a mais que o ano de 2006, quando tendo
à frente as cidades de São Paulo e Duque de Caxias/RJ, o total
alcançado pelas exportações foi de US$ 4,90 bilhões.
u Um breve histórico da industrialização em São José dos
Campos
No período que se estendeu de 1920 até o final da
década de 1940, São José dos Campos caracterizou-se pelo que
é denominado de fase sanatorial. A constatação da existência de
um clima propício à cura da tuberculose, por autoridades sanitárias, contribuiu para que no município fosse criado um complexo sanatorial.
Coincidindo com esta fase, ainda na década de 1920, tem
início a primeira fase da industrialização no município, que se
estendeu até o final dos anos de 1940. Neste período, a dificuldade das importações de bens de consumo, em razão da Primeira
Guerra Mundial, e a necessidade de assegurar o abastecimento
interno, deram origem à construção de um parque industrial nacional centralizado na região Sudeste do País, sobretudo em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
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O dinamismo do setor industrial nesses dois centros econômicos se reflete em São José dos Campos. Ainda na década de
1920, são promulgadas as primeiras leis de incentivo à industrialização, como é o caso da Resolução n° 4, de 18 de maio, que concedia a isenção de impostos durante 25 anos e a cessão de terreno às
indústrias que se instalassem na cidade, com um capital mínimo
de 50 contos de réis e empregassem mais de 100 operários. Nesta
primeira fase, a industrialização no município, será marcada por
empreendimentos nos setores de cerâmica, têxtil e de alimentos.
Na mesma década, além dos benefícios concedidos pela Prefeitura, fatos como a inauguração em 1928 da Rodovia Washington Luiz, atualmente conhecida como Estrada Velha, ligando São
Paulo ao Rio de Janeiro, e um sistema de fornecimento de energia
elétrica integrado ao sistema de rede da capital paulista criaram,
no município, um conjunto de condições atraentes para a instalação de novas indústrias.
Entre as décadas de 1940 e 1970, políticas governamentais
voltadas ao desenvolvimento econômico nacional priorizam a
atividade industrial. O impulso desse processo foi dado durante
os governos de Getúlio Vargas, por meio do estímulo à indústria
de base com a criação oficial, em 1941, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Volta Redonda, inaugurada em 1946; da
Petrobras em 1953; e, ainda, da criação, em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), com êxito para
a estruturação do setor industrial no País. Em meados da década
de 1950, o modelo econômico adotado (Plano de Metas de JK)
inicia um processo de modificação da estrutura produtiva, baseado em incentivos aos investimentos no setor de bens de capital
e de bens de consumo duráveis, e ainda na abertura aos investi-
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mentos de capital estrangeiro.
Associados ao momento de grande interferência governamental no processo de industrialização, fatores como a localização privilegiada do município, entre o Rio de Janeiro e São Paulo,
principais centros produtores e consumidores do País, e a implementação de políticas públicas locais de incentivo à industrialização, contribuíram para a continuidade do processo de instalação
de indústrias em São José dos Campos, fomentando até mesmo
a descentralização industrial – na década de 1960, com maior intensidade – a partir da Grande São Paulo, rumo ao município.
A inauguração da primeira pista da rodovia Presidente Dutra, em 1950, e sua duplicação, em 1968, implicou maior facilidade de escoamento de mercadorias e o acesso a matérias-primas
utilizadas pelas indústrias, atraindo novas instalações e contribuindo para a diversificação da produção industrial, que passa a
ocorrer, também, por empresas dos setores de telecomunicação,
químico, farmacêutico e automobilístico.
No entanto, foi ainda na década de 1940, que começaram a
ser construídas as bases que na década de 1990 iriam consolidar o município em um “complexo tecnológico-industrial-aeroespacial”. Nessa década, o governo federal, por intermédio do
Ministério da Aeronáutica, escolhe São José dos Campos para a
implementação de um projeto, cujo objetivo era de capacitar o
País para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (C&T) e
para a produção industrial do setor aeronáutico. A inauguração
do CTA ocorreu em 1951, por intermédio do ITA, uma instituição de ensino destinada à formação de pessoal especializado na
área de Engenharia Aeronáutica.
Em 1961, em área anexa ao CTA, no Instituto Nacional de
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Pesquisas Espaciais (Inpe), começam a ser desenvolvidas pesquisas na área de Ciências Espaciais. As atividades de pesquisas e de
inovação tecnológica desenvolvidas pelos institutos do CTA e
pelo Inpe envolveram pesquisadores, cientistas, professores e técnicos de várias regiões do País e do mundo, com repercussão para
o desenvolvimento do setor aeroespacial no município.
Nessa década, foram também criadas as empresas Neiva Indústria Aeronáutica (1960), Avibras Indústria Aeroespacial S.A.
(1961), Forteplas (1962), Sociedade Aerotec (1963) e a Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer, 1969), pioneiras dos setores aeroespacial e de defesa, que, a partir de então, passariam a
caracterizar a indústria local.
Em 2003 foram cadastradas 1.171 empresas no município7.
Nas últimas décadas, a industrialização de São José dos Campos
passou a ter como referencial a indústria moderna, com a presença de setores dinâmicos e tecnologicamente avançados, tais como
o de material de transporte, o mecânico e o petroquímico.
Neste contexto de intensa industrialização, constata-se, a
partir da década de 1980, um aumento da participação do setor
terciário no desenvolvimento econômico do município. Dados
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo da Regional de
São José dos Campos (Ciesp-SJC), referentes ao perfil dos vínculos empregatícios por setores da economia no período de 1985 a
2006, mostram que, durante os últimos vinte anos, no município,
o setor primário manteve-se estável, enquanto o secundário, em
razão de fortes investimentos em tecnologia, sofreu uma redução
7. O total apresentado corresponde ao último cadastro de empresas
elaborado pelo IBGE. Das 1.171, 19 foram classificadas como indústrias
extrativas e 1.152 como indústrias de transformação.
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de 57,7% para 36,2%. O resultado que se verifica é o crescimento
do setor terciário, cuja participação no mercado de trabalho, neste período, subiu de 41% para 63,2%. Por outro lado, o fortalecimento do setor terciário não implicou redução da participação
do setor industrial na economia do município, visto que tal setor
continua sendo o produtivo de maior importância. No ano de
2003, quando o PIB municipal foi de R$ 13,8 bilhões, a participação deste setor foi de 70,8%, seguido pelo setor terciário com
participação de 29% e do setor primário com apenas 0,2%.
u A formação do Polo Científico
Tecnológico de São José dos Campos
Como o observado, paralelamente à formação do polo
industrial, uma segunda estrutura produtiva ligada ao desenvolvimento de C&T começava a ser organizada no município ainda
na década de 1940. Voltada ao setor aeroespacial, essa nova estrutura, planejada e desenvolvida pelo governo federal, tem como
marco o início das atividades em 1950 do ITA, instalado no campus do CTA.
Do mesmo modo que as indústrias atraíram pessoas de várias regiões para o município, o desenvolvimento de atividades
ligadas ao ensino, pesquisa e à produção tecnológica relacionadas
ao setor aeroespacial, atraiu para a cidade um grande número de
profissionais de outras regiões do País e até mesmo de diversos
países do mundo.
O início desse processo data de meados da década de 1940,
quando, em meio à Segunda Guerra Mundial, no ano de 1941, é
criado o Ministério da Aeronáutica. No mesmo ano, começou a
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ser traçado um plano cujas estratégias pudessem conduzir a capacitação do País. Para isso, era necessário criar um Centro, onde
atividades de ensino e pesquisa pudessem, inicialmente, formar
pessoal técnico qualificado, e, mais tarde, dotar o Brasil de todas
as condições necessárias para a criação de um parque industrial
aeronáutico.
A escolha por São José dos Campos para abrigar o CTA ocorreu em função de algumas características locais positivas, tais
como: a proximidade com o polo industrial de São Paulo e de facilidades, para a época – existência da antiga Rio-São Paulo, atual
rodovia Presidente Dutra –, de acesso ao local, o que permitiria
o intercâmbio tecnológico entre o Centro e as indústrias da capital do Estado; a proximidade com o Porto de São Sebastião, o
que facilitaria o acesso ao instrumental necessário para equipar
os laboratórios; as possibilidades de ampliação de energia elétrica
e, ainda, de condições climáticas e topográficas adequadas para
a instalação de um Centro de Aeronáutica. Além disso, os governantes locais, conscientes de que a criação de uma estrutura propícia à produção de ciência e tecnologia conduziria o município a
um desenvolvimento sem semelhança a qualquer outro da região,
mostravam-se amistosos diante das negociações, oferecendo para
isso um grande lote de terras situadas em área plana para a instalação do Centro.
Em novembro de 1953, o CTA é considerado oficialmente
organizado. Nesta década, o mundo assistia à disputa pelo desenvolvimento científico-tecnológico da área espacial entre Estados
Unidos e União Soviética. Conhecida como “corrida espacial”, a
disputa entre as duas potências caracterizou o período da Guerra Fria, iniciado após o fim da Segunda Guerra Mundial, e teve
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como marco inicial o lançamento do satélite artificial Sputnik,
no ano de 1957. Associada à demonstração de domínio da tecnologia espacial pelos russos, estava implícito o conhecimento e
a capacidade na produção de tecnologias espaciais e de equipamentos de defesa para uso estratégico-militar, principais motivos
dos investimentos em pesquisas e programas espaciais realizados
pelas duas potências, sendo que os avanços na área espacial eram
de grande importância para a manutenção da influência política
por ambas, sobre os seus respectivos países aliados.
No Brasil, o assunto despertava interesse por parte de professores e alunos do ITA, de algum modo, familiarizados com a área
espacial devido à afinidade existente entre esta e a aeronáutica.
A existência do CTA e de mão de obra qualificada na área aeronáutica, preparada pelo ITA, foram determinantes para a escolha
de São José dos Campos como o local de onde deveriam originar
as orientações ao desenvolvimento dos futuros projetos na área
espacial no País.
É então em terreno anexo ao CTA, cedido pelo Ministério da
Aeronáutica, que foi instalado o Inpe, no qual tiveram origem as
atividades que passaram a integrar, em 1979, a Missão Espacial
Completa Brasileira (MECB). olidação do mun
No período compreendido entre os anos de 1999 e 2006, a
Embraer esteve entre as três primeiras empresas que compõem o
grupo das principais exportadoras do Brasil. Nos anos de 1999,
2000 e 2001, foi a maior geradora de divisas para o País, liderando
o ranking de todo o grupo das maiores exportadoras (tabela 3).
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Tabela 3 – Exportações brasileiras - principais empresas exportadoras – 1999-2006.
Ano

Total das Exportações
Brasileiras – US$ FOB

Embraer
Part. %

1999

48.011.444.034

3,52

-

2000

55.085.595.326

4,91

2,64

2,90

-

2001

58.222.641.895

4,98

4,48

2,94

-

2002

60.361.785.544

3,97

5,84

2,97

-

2003

73.084.139.518

2,75

6,01

2,78

-

2004

96.475.220.253

3,47

4,73

3,29

-

2005

118.308.269.477
137.469.700.421

2,76

6,41

4,07

-

2,38

8,07

4,36

-

2006

Petrobras
Part. %

Cia. Vale do
Ceval
Rio Doce Alimentos
Part. %
Part. %
3,21
1,93

Fonte: Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

A Embraer não foi a primeira empresa a ter sua origem vinculada ao CTA, apesar de ter sido idealizada ainda quando este
era o projeto de um Centro no qual seriam desenvolvidas atividades ligadas ao ensino e à pesquisa, com vistas no desenvolvimento
da indústria aeronáutica brasileira. Com a empresa, fica claro que
o projeto deu certo e que a junção entre ensino e pesquisa foi
efetiva no processo de desenvolvimento do setor aeroespacial do
País. Juntamente com o CTA e Inpe, a Embraer forma o núcleo
do complexo tecnológico-industrial-aeroespacial de São José dos
Campos.
A partir desse núcleo, o município industrializado passou a
ter, já na década de 1960, um arranjo produtivo semelhante ao de
um polo científico-tecnológico. Ao agregar ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, essas instituições passaram a prover
o País de recursos humanos especializados no setor aeroespacial,
contribuindo para o surgimento de um significativo número de
pequenas e médias empresas no município, assim como em ou-
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tras localidades do Brasil.
u Conclusão
A atual configuração produtiva verificada no município está relacionada ao processo de descentralização industrial a
partir da região metropolitana de São Paulo; à instalação do CTA,
ao ITA e ao Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD); à
implantação do Inpe; à criação da Embraer e aos investimentos
no desenvolvimento de C&T e P&D realizados pelos setores público e privado.
Ao vincular conhecimento científico à produção industrial,
São José dos Campos se apresenta como um “novo espaço da
produção industrial”. O município abriga instituições de ensino
e pesquisa científica reconhecidas internacionalmente, além de
instalações destinadas ao desenvolvimento de projetos e produção de tecnologia. São José dos Campos desenvolve fortes interações com outras localidades do País e do mundo, por meio de
atividades desenvolvidas pelo ITA, CTA, Inpe, e, ainda, por indústrias como a Embraer e um grande número de empresas menores, também do segmento aeroespacial. Neste sentido, constata-se
que o município compreende todos os requisitos que se fecham
em torno de um polo científico-tecnológico, tal qual a concepção
de Medeiros que em 1991, o reconheceu como um dos Polos Tecnológicos Brasileiros.
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4
Crescimento Urbano e Novas Formas de
Urbanização na Cidade de
São José dos Campos (SP)
Sandra Maria Fonseca da Costa
Mateus Godói de Maria
Introdução

A

forma do espaço urbano é a materialização

do desenvolvimento contínuo do capitalismo
(Gottdiener, 1993). Assim, os traços distintivos
da morfologia espacial urbana estão dialeticamente relacionados com as mudanças estruturais na organização social.
De acordo com Campos Filho (1992), o processo de crescimento das cidades, o qual é apoiado na industrialização rápida,
provocadora de uma escassez de recursos a serem investidos nas
cidades, e concentração de renda social, que termina por ser tam-
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bém espacial, dando-se nas partes mais centrais dos núcleos urbanos e em alguns bairros privilegiados, propicia a elevação dos
preços dos terrenos. Assim, a cidade capitalista, típica dos países
subdesenvolvidos, na medida que experimenta um crescimento
acentuado, expressa, na sua forma e na sua estrutura, o conteúdo social, típico das relações sociais que aí predominam, relações
sociais extremamente desiguais, conflituosas e antagônicas (Borzacchiello apud Carlos, 1994).
Um resultado dessa situação é o processo de dispersão urbana (urban sprawl). No Brasil, essa dispersão urbana se dá em duas
direções: na manutenção do modelo tradicional da existência e
ampliação de uma “periferia pobre” e o surgimento de loteamentos mais “nobres”, murados, resultados de uma exclusão intencional por parte da população de maior poder aquisitivo.
Lago (2000) afirma que a noção de segregação está atrelada às
novas espacialidades que emergem nas grandes cidades capitalistas, em especial os espaços residenciais excludentes das camadas
sociais superiores. Para essa autora, esta alternativa habitacional
dirigida aos segmentos sociais médios começou a se expandir nas
áreas mais distantes das cidades: são condomínios fechados, horizontais ou verticais, localizados fora das áreas centrais, onde o
baixo valor da terra tem viabilizado a compra do imóvel. Trata-se
da emergência de novos espaços nas periferias que segregam e excluem não apenas pelo preço do acesso mas, especialmente, pelos
muros e sistemas de controle e segurança.
Estas novas formas de ocupação do espaço estabelecem-se
em áreas que possuem forte apelo ambiental, pois se vende, além
da segurança, a paisagem aprazível, cercada de verde e distante do
caos urbano diário. Diante dessas características, o deslocamento
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diário que os residentes dessas áreas são obrigados a praticar causa problemas das mais variadas ordens e a fragilidade ambiental
das áreas onde se instalam os condomínios fechados nem sempre
é considerada.
Dentro desta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar o processo de dispersão urbana ocorrido na cidade de São
José dos Campos, localizada no estado de São Paulo, ressaltando-se que este processo não é recente, entretanto as características
atuais dão ares de “novas formas” de urbanização. São José dos
Campos ainda é considerada uma cidade de porte médio e que
reproduz um modelo de urbanização comumente encontrado
em outras cidades brasileiras.
u Dispersão Urbana e As Novas Formas de Urbanização
Muitos autores utilizam o termo espaço urbano para
tratar assuntos referentes às cidades. Além de pesquisadores de
diferentes áreas, também aos planejadores e políticos, e aqueles
que detêm alguma fração do capital. Enfim, interessa a todos os
habitantes da cidade, seja ele banqueiro, empresário, comerciante
ou os membros das associações de bairro.
Nas cidades brasileiras, o modelo tradicional de crescimento
– ricos na área central e a pobreza cada vez mais empurrada para
a periferia – acentuou-se no século XX. Apenas depois dos anos
1970, algo semelhante ao modelo americano (suburbanização)
surgiu em algumas cidades, com edificação de condomínios ricos
em terrenos afastados (Bógus e Taschener, 2000).
Para alguns autores, esta tendência tem sido caracterizada
como urbanização dispersa (Reis, 2006). De acordo com Reis

111

(2006), vem ocorrendo a formação de áreas urbanas na periferia
de algumas cidades, em descontinuidade ao tecido já existente e a
formação de novos núcleos, com múltiplas formas de utilização,
em pontos mais isolados que correspondem mais exatamente ao
que o autor define como urbanização dispersa ou difusa.
A urbanização dispersa tem sido caracterizada dentro da literatura de planejamento e políticas públicas como uma forma
distinta de crescimento urbano, dispersa e ineficiente, desorganizada na configuração e altamente dependente do carro, como
ressaltam Hasse e Lathrop (2003). Para esses autores, os custos
e as externalidades negativas da urbanização dispersa têm sido
enormemente documentados. Há posicionamentos contrários e
a favor do processo, porém existe um consenso de que este é o
resultado da atuação do mercado imobiliário, do direito do consumidor e um reflexo das políticas públicas.
Acompanhando esta segregação estão os problemas ambientais (ecológicos e sociais), pois estes não atingem igualmente todo
o espaço urbano. Atingem muito mais os espaços físicos de ocupação das classes sociais menos favorecidas do que as classes mais
elevadas.
Para Torres e Cunha (apud Bógus e Taschener, 2000) “embora
os espaços urbanos sejam socialmente construídos, os agentes sociais, nessa construção, levam em conta não apenas as condições
sociais que encontram previamente, mas também as naturais”.
Segundo esses autores não é por acaso que muitas favelas acabam
se localizando em morros e encostas íngremes, como no Rio de
Janeiro. E também não é ocasional que populações mais pobres,
desprovidas de serviços básicos, ocupem áreas menos valorizadas
no mercado imobiliário regular, que correspondem não raro a
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áreas com características naturais específicas (sujeitas a inundações, desabamento, alta declividade) ou distantes dos centros de
comércio e serviço (Bógus e Taschener, 2000).
Assim, a lógica do mercado de terra define a ocupação do
espaço, ou seja, as pessoas são providas por direitos diferentes ao
acesso à qualidade ambiental em função da capacidade social, o
que ocasiona uma desigualdade ambiental.
u A Produção de Loteamentos Fechados nas
Cidades Médias Brasileiras
Em geral, as cidades médias brasileiras apresentam
um padrão de urbanização similar, calcado na valorização das
áreas de maior interesse aos diversos agentes envolvidos nos processo imobiliário local. O Estado, o mercado imobiliário, os incorporadores, os construtores, trabalham em conjunto para que
todos possam obter os maiores lucros possíveis nos investimentos
implantados. O Estado de São Paulo, por exemplo, apresenta tais
similaridades, se forem comparadas diferentes cidades médias.
Sposito (2006) cita diversos trabalhos de autores que tratam sobre o assunto: “loteamentos fechados em cidades médias”,
ressaltando que esse fenômeno se inicia nas cidades paulistas
a partir de 1970, mas que realmente se difunde entre as faixas
de população de mais alta renda a partir dos anos de 1990. Em
grande parte das cidades paulistas, o modo como os loteamentos
fechados vêm sendo implantados compartilham de similaridades estruturais, que parecem obedecer a tendências econômicas e
ideológicas também parecidas.
Essas tendências nas formas e localizações de implantação
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dos loteamentos fechados podem ser entendidas através de fatores como localização privilegiada, proximidade do centro ou
distância do mesmo, desde que exista acessibilidade garantida às
centralidades, bem como a presença de equipamentos coletivos.
De certa forma é necessário convencer a população das faixas de
mais alta renda a preferir morar relativamente mais distante dos
equipamentos e dos centros de consumo. Assim, verifica-se que
essa população de alta renda aceita os termos dessa nova forma
de ocupação em nome da segurança familiar, do exclusivismo de
habitar juntos aos seus iguais e da infraestrutura disponibilizada
para que tais loteamentos fechados agreguem valor de mercado.
Caldeira (2000: 259) cita que, em cidades de porte médio,
os loteamentos fechados localizam-se, normalmente, não tão distantes dos centros urbanos. Isso ocorre devido à disponibilidade
de terras ainda com preço acessível, se comparado ao preço das
terras na região metropolitana de São Paulo, que possibilita a implantação de tais loteamentos na faixa periurbana da cidade, nem
tão distante que se torne um loteamento em área rural e nem tão
próxima ao centro urbano. Tem-se então, nas cidades de porte
médio, loteamentos em áreas urbanas com possibilidade de características rurais, atualmente muito procuradas como ideal de
fuga dos modos de vida metropolitanos e/ou urbanos.
Sobarzo (2006: 199), ao escrever sobre a formação dos loteamentos fechados em Presidente Prudente, a qual, segundo dados
do IBGE (2000), possuía uma população em torno de 206 mil habitantes, cita que existem atualmente nove loteamentos fechados,
e que o processo de fechamento de loteamentos iniciou-se em
1975, com a aprovação do loteamento Jardim Morumbi. O autor
ainda cita que todos os loteamentos fechados de Presidente Pru-
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dente foram criados amparados na Lei 6.766 de 1979, lei esta que
não atribui direito de fechamento de loteamentos, sendo, portanto, considerada ilegal por parte da legislação federal vigente. Uma
das formas de tornar oficiais tais loteamentos fechados nesta cidade foi decidida mediante aprovação da lei municipal número
2.187, na qual a prefeitura transformava as áreas públicas de cada
loteamento, destinadas por lei federal (6.766/79), em concessão
de uso especial por parte dos moradores dos loteamentos. O autor deixa claro que a aprovação de lei específica para tratar de
loteamentos fechados foi sendo elaborada sistematicamente e de
forma fragmentada através de vários anos:
Em 1996, a Lei Complementar 32, que formava parte
do Plano Diretor e que trata da subdivisão do solo
urbano, incorporou a figura dos loteamentos fechados, sendo revogada a em 1997 a Lei Municipal
2.187. Essa revogação é um fato confuso, já que com
ela desapareceu a figura da concessão de uso especial
que incorporou a figura dos loteamentos fechados
[...] Na prática, isso significa que ficou mais fácil o
fechamento de um loteamento, sendo somente necessário cumprir as disposições da lei de zoneamento, dispor de no máximo dois acessos, não interferir
no prolongamento das vias principais, possuir uma
guarita de no mínimo 100 m2 (Sobarzo, 2006: 200).
Mas essa ainda não seria a lei regulamentadora definitiva sobre a implantação dos loteamentos fechados:
“A Lei Complementar 127, aprovada em 2003, que revogou a
Lei Complementar 32/1996, manteve as mesmas exigências para
os loteamentos fechados” (Sobarzo, 2006: 200).
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Sobarzo (2006: 200) afirma que foi aprovada nova Lei complementar em 2003 sobre o assunto, mas não cita o motivo pelo
qual se fez necessária uma nova lei para tanto. Interessa, a nós,
saber que a articulação política entre Estado e incorporadores,
provavelmente auxiliou na implantação de diversos empreendimentos imobiliários aprovados a partir de 2003.
Em Presidente Prudente, os loteamentos fechados se localizam, em sua maioria, na região sul da cidade, especialmente ao
Sul da Rodovia Raposo Tavares, uma zona residencial de alto padrão. Sobarzo (2006: 204) lembra ainda que, apesar de os loteamentos exclusivos serem uma tendência global, como verificados
em Caldeira (2000) sobre os modelos americanos e em Barajas
(2006) sobre os loteamentos fechados em Guadalajara, os mesmos não se manifestam da mesma maneira e nem com a mesma
intensidade em todos os lugares. Exemplo disso ocorre também
em Presidente Prudente, onde “(...) somente encontramos loteamentos fechados e shoppings centers; os enclaves fortificados do
tipo centros empresariais ou de serviços e grandes parques temáticos não existem”.
Silva (2006) também realizou um estudo sobre os loteamentos fechados na cidade de Londrina, que possuía 495.600 habitantes, em 2000, levando em conta as centralidades no processo
de construção de locais valorizados para habitação. Para o autor:
a lógica que orienta a produção e a reprodução do espaço urbano contemporâneo é produto, condição e
meio das relações capitalistas de produção, de acordo
com os impasses travados a partir dos diferentes interesses que afloram em sua realização, como nos embates entre o público e o privado, entre o coletivo e o in-
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dividual e entre o natural e o social (Silva, 2006: 215).
Silva (2006), faz questão de explicar tais processos, porque,
em seu estudo, o mesmo explora uma teoria de valorização de
uma área específica em Londrina a partir de uma nova centralidade, um shopping center denominado Catuaí, construído em um
local até então desvalorizado e distante da área central da cidade.
Silva (2006: 218) procura entender os processos dessa articulação
entre os diversos agentes capitalistas locais e o Estado, concluindo
que o shopping foi somente o início de um grande investimento
de reestruturação urbana, baseado na criação de uma nova centralidade urbana em Londrina. Seguinte à implantação do shopping center Catuaí, após quase dez anos, inicia-se um processo intensivo de ocupação da área em questão. Silva (2006: 222) destaca
que todos os empreendimentos se localizam na extrema periferia
da cidade de Londrina, o que torna a área, mesmo que distante
do centro principal, uma centralidade produzida e induzida para
que ali se estabelecesse.
Percebe-se, em Londrina, um forte movimento do capital local para reestruturar a área em questão. O autor questiona a afirmação de Ribeiro (1997), quando este afirma que “(...) nenhum
capital individual, pode produzir o conjunto dos objetos imobiliários que determinam as condições de sua própria reprodução
na quantidade, qualidade e na articulação espacial necessárias...”.
Individualmente provavelmente que não, porém, no caso de Londrina, diversos capitais se agregaram para que toda a reestruturação e valorização da área em questão pudesse se fazer viável. O
autor considera importante a participação do Estado nessa reestruturação, vez que é o mesmo que é responsável pelas mudanças
no zoneamento da área e ainda o que investe em estruturas viá-
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rias que possibilitem a criação dessa nova centralidade. Apesar de
negar, em partes, as afirmações de Ribeiro (1997), Silva (2006), ao
colocar o Estado como agente transformador, também aceita que
o capital não é capaz de produzir, sozinho, uma reestruturação
em uma área de interesse privado.
u O Crescimento da Área Urbana do Município de São José
dos Campos
A Região do Vale do Paraíba fica situada na região
sul do Estado de São Paulo, também conhecido como Cone Leste
paulista. Esta área passou por um processo de industrialização
intensa, ocorrida entre 1960 e 1980, como reflexos de políticas de
desconcentração industrial, adotadas pelo governo brasileiro. A
região possui diversas indústrias, com algumas cidades participando deste processo de produção mais diretamente que outras.
A área de estudo desta pesquisa corresponde ao perímetro
urbano do município de São José dos Campos (Figura 1), definido em 1997, de acordo com a respectiva Lei de Zoneamento, uso
e ocupação do solo (LC 165/97).
A área urbana de São José dos Campos é dividida, pela
Prefeitura municipal em seis Macrozonas Urbanas, de forma a
facilitar investimentos e diagnósticos para administração pública.
São elas: Central, Sul, Sudeste, Oeste, Leste e Norte (figura 2).

118

Fig. 1 – Localização da área de estudo.

Fig. 2 – Macrozonas urbanas de São José dos Campos.

Recentemente, foi observada uma reorganização do espaço
intraurbano na cidade de São José dos Campos, considerando a
nova face da cidade frente às mudanças no panorama econômico
do país e considerando as novas leis municipais de zoneamento. Costa (2001), em seu trabalho sobre a cidade de São José dos
Campos, quantificou o processo de crescimento da cidade entre
1953 e 1997. De acordo com a autora, a cidade ocupava, em 1953,
2,8 km2 e passou a ocupar, em 1997, 55,6 km2. Isto significou um
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crescimento da ordem de aproximadamente 1.800%, sendo que
o maior crescimento se deu entre 1973 e 1985, período em que o
município se firmou como Polo Tecnológico, atraindo um contingente populacional significativo (percentual médio de crescimento anual de 6,8%, entre 1970 e 1980, é superior à taxa registrada no Estado de São Paulo, no mesmo período). Neste estudo,
verificou-se uma tendência à dispersão da mancha urbana, ou
seja, entre 1985 e 1997, já era possível se observar uma tendência
à fragmentação da área urbana principalmente na Região Leste,
área em que predominavam os loteamentos clandestinos.
Nos últimos 10 anos, ocorreu um significativo crescimento
urbano ocasionado por diversos fatores políticos, econômicos e
sociais recentes que contribuíram para que esse crescimento urbano se desse tanto de forma horizontal, como de forma vertical,
e não somente em direção às suas periferias, mas também internamente ocupando os vazios urbanos existentes. O crescimento
recente, entre os anos de 1997 e 2007 na cidade, em direção à
suas periferias, ocorreu obedecendo a um processo de segregação sócio-espacial imposto às faixas de renda mais pobres pela
elevação dos valores das melhores terras definidas pelos agentes
imobiliários.
As faixas de mais alta renda da população iniciam, então, uma
busca por melhor “qualidade de vida”, se é que isso é possível de se
obter de fato, e busca, nos loteamentos fechados horizontais e nos
condomínios verticais, um local de moradia exclusiva, em alguns
casos distante do centro, localizados comumente em periferias
“eleitas” pela elite como o local onde conseguem suprir todas as
necessidades das quais o Estado não os atende satisfatoriamente,
principalmente relativos à segurança, lazer etc (Rolnik, 1997) e
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(Caldeira, 2000).
Como pode ser percebido no gráfico da figura 3a, a cidade
de São José dos Campos apresentou um crescimento da mancha
urbana mais significativo entre os períodos de 2000 e 2005, apesar do crescimento verificado entre 1997 e 2000 ter sido mais representativo pois ocorreu em apenas 3 anos. Entre 1997 e 2007,
a cidade teve um crescimento total de 21,8 km2, significando um
aumento de quase 33% da área urbana existente em 1997. Se distribuirmos esse crescimento ao longo dos períodos, é possível verificar que entre 1997 e 2000, a cidade cresceu quase 10 km2, o que
representa 45% do total entre 1997 e 2007, 10,5 km2 entre 2000
e 2005, representando quase 48% do total acrescido, e 1,5 km2
entre 2005 e 2007, representando 7% do total. Nesse sentido, a
cidade cresceu, com mais intensidade, entre 1997 e 2000 pois em
apenas 3 anos a área aumentou 3,3 km2/ano, enquanto que entre
2000 e 2005 este aumento caiu para 2,1 km2/ano.

(a)
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(b)
Fig. 3 – Taxas: (a) de crescimento da área urbana; (b) de porcentagem
entre população urbana e rural.

Na figura 4 são apresentadas, sobrepostas à imagem do satélite Quick Bird, as áreas de crescimento da área urbana, entre
1997 e 2007. Os círculos brancos ressaltam onde o crescimento
da área urbana de São José dos Campos foi mais intenso nesse
período. As Macrozonas Leste e Sul apresentaram um crescimento mais significativo. No caso da Zona Sul, houve uma ocupação
dos vazios existentes no interior da área já existente, e no caso da
Zona Leste surgiram loteamentos novos, se ampliando a área já
anteriormente ocupada. Novos loteamentos surgiram nas Zonas
Norte e Leste.
Como se pode observar, a área urbana do município de São
José dos Campos apresentou, durante o período de 1997 a 2007,
dois vetores muito significativos de crescimento, representando
mais de 44% das novas áreas surgidas, neste intervalo de tempo,
no perímetro urbano: Eixo Norte (30%) e Eixo Oeste (15%). Ambos se tornam importantes pois são áreas de surgimento de con-
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domínios fechados, empreendimentos em expansão na cidade.
u Os Eixos de Crescimento e os Loteamentos
De acordo com a PMSJC (2007), os loteamentos são classificados em diferentes “tipos”: tipo A, com lotes iguais ou superiores a 250 m2, sendo obrigatórias todas as obras de infraestrutura e paisagismo; tipo B, com lotes de 125 m2, dispensa paisagismo
e a pavimentação pode se restringir aos corredores de transporte;
tipo C, iguais ou inferiores a 125 m2, o qual dispensa projetos,
obras de pavimentação e de instalação de guias e sarjetas; tipo
D, são loteamentos destinados exclusivamente à implantação de
programas habitacionais de interesse social, pelas entidades governamentais e instituições congêneres; e tipo chácara (chr), com
lote mínimo de mil metros quadrados, para áreas com declividades até 30%, e de cinco mil metros quadrados, para declividades
superiores a 30%, com exigência de projetos especiais.

Fig. 4 – Imagem mostrando a área urbana em diferentes anos:
(a) 1997; (b) 2000; (c) 2005; (d) 2007.
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Ao longo destes 10 anos, foram aprovados 33 loteamentos,
sendo 23 loteamentos do tipo “C”, destinados à população de baixa renda, dois do tipo “B”, um industrial (I) e 7 loteamentos do
tipo “A” e “CHR – chácaras”, destinados à população de alta renda.
Este resultado denota o surgimento de um novo eixo de crescimento urbano, diferente daquele apresentado entre 1985 e 1997.
Conforme apresentado no projeto, ao longo do período anterior,
a cidade se deslocou em direção às Macrozonas Sul e Leste, predominando loteamentos clandestinos (na Leste) e preenchimento
de espaços vazios, com condomínios verticais ou conjuntos habitacionais, com incentivo da Prefeitura, na Macrozona Sul. Este
novo eixo apresenta como característica loteamentos distantes da
mancha urbana principal, destinados à classe alta, e loteamentos
em áreas de alto declive.
As Macrozonas Sul e Leste lideram em relação ao número de
loteamentos aprovados, seguidas da Zona Norte e Oeste (figura
5). Entretanto, olhando as características dos loteamentos, observa-se uma predominância dos loteamentos tipo c na Macrozona
Leste, refletindo a característica socioeconômica predominante
nesta área (de acordo com o Censo de 2000, mais de 50% da população recebe de 2 a 5 salários). Os loteamentos destinados à
população mais bem remunerada, tipo A e CHR, surgem nas Macrozonas Oeste e Norte, sendo que estes loteamentos estão sendo
implantados em áreas distantes da mancha urbana contínua, com
características de loteamentos de alto padrão, alguns assinados
por projetistas renomados, como é o caso do loteamento Espelho
D’Água, projetado pelo arquiteto Rui Otake.
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Fig. 4 – Tipos de loteamento surgidos em cada ano, por macrozona.

u Os Loteamentos Fechados nas Macrozonas Urbanas da Cidade de São José dos Campos
Ao se analisar o gráfico da figura 5, percebe-se que
grande a parte dos loteamentos fechados existentes localizam-se
na Macrozona Oeste. Fernandes (2002), em seu trabalho sobre
macro-segregação residencial em São José dos Campos, cita que
as faixas de mais alta renda se dirigiram para a região oeste, uma
vez que, com o aumento significativo da população da cidade,
ocorrido com a chegada das indústrias, o centro urbano passou
a ser um local de consumo, e de grande movimento de pessoas e
bens. Dessa forma as faixas de renda mais alta iniciam uma “marcha” na direção oeste, com a intenção de se alocarem em áreas
mais tranquilas e homogêneas socialmente, ocupando então as
áreas onde antes se localizavam os hospitais da fase sanatorial,
como as avenidas Adhemar de Barros, Francisco José Longo, Nelson D’Ávilla. O primeiro bairro de alto padrão a se instalar nessa
região foi o Jardim Nova América em 1969 (Fernandes, 2002), e
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a partir deste, outros foram implantados, como os bairros Jardim
Nova Europa, Jardim Esplanada e Esplanada II, consolidando a
região oeste como o eixo de ocupação das faixas de renda mais
ricas da cidade.

Fig. 5 – Loteamentos fechados por macrozona urbana.

Atualmente, são trinta e três loteamentos aprovados ou protocolados junto à prefeitura da cidade somente na Macrozona
Oeste, e a forte concentração de loteamentos nessa Macrozona
indica que as faixas de renda alta e média estão adquirindo-os
como opção de segurança e também, ou principalmente, de
homogeneidade social, como indica Villaça (2001) e Caldeira
(2000). A aprovação de novos loteamentos, principalmente na
região do Urbanova mostra que a demanda por esse tipo de habitação está em crescimento e que o mercado imobiliário está se
movimentando para suprir essa demanda crescente.
Os loteamentos fechados da Macrozona Oeste, podem ser divididos quanto à sua localização, em duas regiões bastante distintas. Uma, abrangendo o Sunset Garden, os loteamentos Aquárius,
o Bosque Imperial e o Jardim das Colinas, que se localizam em
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uma área da Macrozona Oeste com disponibilidade de aparelhos
de uso coletivo, como shopping, academias, escolas, escritórios,
consultórios médicos, universidades, bancos, e que são loteamentos fechados que se valorizam justamente pela localização privilegiada. E existem os loteamentos fechados na região do Urbanova,
que são relativamente distantes do centro, onde se torna indispensável o uso de transporte individual para acesso aos equipamentos urbanos existentes, mesmo os da própria Macrozona
Oeste, sendo valorizados nesse caso, pela distância do centro,
como tentativa de fuga do “caos” urbano. Nesse caso, a importância da acessibilidade tem relevância maior, a distância fica em
segundo plano em relação ao tempo de mobilidade, desde que o
acesso a esses equipamentos seja facilitado para veículos particulares, como cita Villaça (2001) sobre as relações entre tempo e
distância de acesso aos centros urbanos.
Apesar de similares socialmente, por se tratarem na maioria
dos casos, de loteamentos fechados voltados às faixas de renda
mais abastadas da cidade, percebe-se que a valorização de uns
é produzida pela desvalorização de outros. Enquanto uns buscam facilidade de acesso provida pela proximidade do centro, ou
a mobilidade de consumo, Santos (2005), outros fogem do caos
da vida urbana próxima ao centro, porém, sem deixar de ter acesso aos centros consumidores, mesmo que cotidianamente esse
acesso seja necessário. Mesmo próximas, essas duas regiões localizadas dentro de uma mesma Macrozona apresentam padrões
de ocupação impregnados com ideologias diferentes em alguns
pontos.
Em geral, como demonstra o gráfico da figura 6, os lotes desses loteamentos fechados possuem tamanhos reduzidos (Figura

127

7), porém variados, oscilando entre 250 e 650 metros quadrados,
com poucos espaços de lazer privado.

Fig. 6 – Dimensões dos loteamentos existentes na Macrozona Oeste.

Portanto, apesar de distantes do “caos” urbano, a maioria dos
loteamentos dessa Macrozona, à exceção dos recém-lançados Reserva do Parathey e Colinas do Parathey e ainda do Chácaras dos
Eucaliptos que possuem lotes mínimos de 700 metros quadrados,
os mesmos não representam os ideais de fuga do mundo urbano
e menos ainda os ideais de convivência com os modos de vida
próximos a natureza. Dessa forma, provavelmente a exclusividade ao habitar e principalmente a segurança, podem ser considerados como fatores preponderantes para que algumas faixas de
renda se dirijam para essa Macrozona, uma vez que os loteamentos aprovados na mesma, normalmente são consolidados como
loteamentos fechados.
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Fig. 7 – Imagem do espaçamento lateral entre residências no Loteamento fechado Altos da Serra V, no Urbanova, Macrozona Oeste.

Para que as pessoas com poder de compra aceitem residir
nesses novos locais distantes do centro, os agentes incorporadores nutrem na população a idéia de que a distância do centro é
um atrativo para uma nova forma de habitar, mas pode-se entender, recorrendo à Villaça (2001), que em São José dos Campos, o
padrão centro rico / periferia pobre ainda é percebido, mesmo
com alguma diferenciação de funções de algumas periferias. Por
exemplo, como já explicado, tem-se a Macrozona Oeste como
eixo de ocupação das faixas de população de mais alta renda, desde sua parte mais central, até sua periferia principal, na região
do Urbanova. Essa região pode ser considerada como um local
de auto-segregação, como cita Correa (1996), ao explicar que as
pessoas de faixas de renda semelhantes, tendem a ocuparem as
mesmas áreas, e formarem assim, regiões homogeneizadas.
A Macrozona Sul possui três loteamentos fechados, o Quinta
das Flores, o Residencial Jardins e o Jardim San Marino. Desses, o
Quinta das Flores (Figura 8), implantado em 1980, é um dos únicos da cidade com características estritamente voltadas às faixas

129

de mais alta renda, possuindo terrenos com mais de 3.000 metros
quadrados em área urbana, localizados na Avenida Cidade Jardim. Quando de sua instalação, em 1980, este loteamento fechado, que se localiza no bairro Bosque dos Eucaliptos, localizava-se então no que podia ser considerada como periferia da cidade,
naquele período.
Essa análise da distância de tais loteamentos fechados (Floresta e Quinta das Flores) para o centro da cidade se faz necessária porque, atualmente, os mesmos são considerados locais relativamente centrais e próximos a equipamentos coletivos e públicos
de necessidade cotidiana, mas não os tiram das ideologias ainda
em voga sobre locais de habitação exclusiva e segregada, vez que
os mesmos, quando da implantação, representavam os desejos
de exclusividade espacial impostos também atualmente. No caso
do Quinta das Flores, se observa que o loteamento fechado está,
hoje, em uma área bastante heterogênea socialmente, reproduzindo, de alguma forma, um enclave fortificado, como os citados
por Caldeira (2000) na cidade de São Paulo.
A Macrozona Norte da cidade possui quatro loteamentos
aprovados, e desses, dois já implantados próximos ao Bairro
Vargem Grande. Tratam-se dos loteamentos fechados Espelho
D’água e Colinas do Parayba. A Macrozona Norte parece ser o
eixo escolhido pelo mercado imobiliário para implantação de
uma nova forma de loteamentos fechados, já ocorrentes em São
Paulo, citados por Caldeira (2000), que usa como exemplo, o loteamento Aldeias da Serra, de chácaras em área fechada, destinado às faixas de mais alta renda, com poder aquisitivo para morar
distante do centro e pagar por grandes lotes, com medidas mínimas de mil metros quadrados.
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Fig. 8 – Imagem de satélite mostrando o loteamento Quinta das Flores.

Esse loteamento possui completa infraestrutura de lazer,
com quadras, lagos, pistas de caminhada, salão de jogos, e ainda
conta com diversos tipos de serviços prestados dentro do próprio
loteamento, como gás encanado e subterrâneo, rede de fibra ótica
e profissionais que atendem apenas aos moradores do residencial.
Ao acessar o sítio on-line do empreendimento comprovam-se as
idéias de Caldeira (2000) sobre a demanda por exclusividade, auto-segregação e a preocupação constante com a segurança, independente do preço que se paga para obter isso. As citações abaixo,
foram extraídas diretamente do sítio on-line do empreendimento, nas páginas que mostram exatamente quais são os diferenciais
do residencial Espelho D’água e também utiliza-se de números
que dão a entender que o contato com a natureza é algo dominante no loteamento, porém é controlada e humanizada através
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dos projetos arquitetônicos e paisagísticos existentes:
Rede subterrânea de abastecimento de gás. Suas vantagens vão desde a segurança das instalações até a
comodidade de não precisar efetuar a troca de botijões. Além de eliminar os riscos de vazamento, esse
sistema evita o inconveniente da circulação dos caminhões e entregadores pelo residencial, garantindo
total privacidade.
(...) medidores eletrônicos de leitura à distância do
consumo de eletricidade, água e gás, e envio dos dados via internet, evitando a entrada de funcionários
para fazer a medição”.
Mais de 3.5000.000 metros quadrados de belezas naturais da Mata Atlântica. Espelho D’água, nascentes
e mais de 40.000 metros quadrados de paisagismo
do Escritório Burle Max à margem de um lago de
100.000 metros quadrados de superfície. Tudo isso
a menos de 15 minutos do centro da cidade (http://
www.residencialespelhodagua.com.br).
Esses loteamentos fechados em área rural, contando com lotes de grandes dimensões, seriam uma forma de diferenciar os
já diferentes, tornando ainda mais exclusivo e de difícil acesso às
outras faixas de renda a um modo de vida que mescla a possibilidade do acesso ao mundo urbano com as vantagens da vida
no campo, mesmo para aqueles que já habitam em loteamentos
fechados.
Outro fator que é de interesse de análise, são as infra-estruturas instaladas para que os moradores desses dois loteamentos
“rurais” possam gozar de todo o conforto propiciado pela vida
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urbana. Para tanto, é necessário um forte investimento na área
estrutural, também por parte das empresas privadas, provedoras
de serviços diversos, como gás, internet, televisão por assinatura
e outras. No caso dos dois loteamentos fechados citados, as infra-estruturas já estão sendo instaladas, pois em toda a extensão da
estrada vicinal de acesso está sendo implantada uma rede de fibra
óptica, que ligará a cidade de São José dos Campos a Caçapava e
que passa pelos dois loteamentos fechados existentes na estrada.
Em algumas regiões da cidade, por exemplo, na Macrozona Leste
ainda não se pode utilizar plenamente de serviços decorrentes da
fibra óptica, como internet banda larga ou televisão a cabo, pois
a tubulação ainda não foi instalada por problemas com a Nova
Dutra, pois parte da Macrozona Leste se localiza do lado oposto da rodovia Presidente Dutra em relação à cidade, e a empresa citada cobra valores altos para a transposição da rodovia pelo
subsolo. No entanto, uma área rural, distante do centro, recebe a
instalação desse tipo de infraestrutura rapidamente. Isso pode ser
entendido como uma associação entre agentes capitalistas privados com interesses em comum, já que nesses dois loteamentos
da Macrozona Norte, provavelmente quase todas as unidades
habitacionais utilizarão de internet e/ou televisão a cabo, visto
que são itens primordiais para as faixas de alta renda. Atingindo
uma demanda altíssima pelos serviços, o investimento torna-se
viável. Com o investimento realizado, a área em questão automaticamente sofre valorização, o que propicia maiores ganhos para
futuros empreendimentos a serem instalados e maiores ganhos
também para o prestador de serviços desse gênero, que em contrapartida aumenta seus lucros em uma área já estruturada.
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u Considerações Finais
São José dos Campos não se diferencia de outras cidades
médias brasileiras. Os processos relacionados ao esvaziamento da
metrópole paulista, como informa Santos (2005) e Reis (2006),
possuem relação direta com o aumento do tamanho das cidades
médias, tanto em população quanto em área urbana. Isso ocorre
principalmente nas cidades que se localizam próximas à metrópole ou em eixos de ligação entre capitais ou regiões, como São
José dos Campos.
O aumento constante da população urbana, no que diz respeito à migração, principalmente a partir de meados da década
de 1990, pode estar relacionado ao aumento das atividades industriais e também dos serviços, muitas vezes vinculados à indústria,
no caso de São José dos Campos, sendo resultado do crescimento
expressivo da Embraer. Outras indústrias tradicionais também
podem ser consideradas responsáveis por tornar a cidade um polo
de atração de investimentos vindos de várias áreas. A Petrobras,
por exemplo, ao iniciar um processo de modernização da Refinaria Henrique Lage, em 2007, torna-se uma empresa que atrai,
em todos os níveis, diferentes tipos de mão de obra, vinculados à
construção civil, mecânica, elétrica, etc. Essa mão de obra necessariamente residirá na cidade, tendo papel importante na transformação do mercado imobiliário local, que, como consequência
do aumento da procura por habitações se aquece, aumentando o
número de projetos imobiliários, e aumentando também os valores dos imóveis e da terra urbana, tanto para compra e venda,
quanto para aluguéis.
Além disso, mais de dez anos de governos municipais com
tendências neoliberais, extraoficialmente ligados às empresas do
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ramo da construção, torna São José dos Campos uma cidade com
mercado imobiliário com forte vinculação política e com influência importante em momentos de decisões em seu favor em relação a mudanças no uso e organização do solo.
A cidade de São José dos Campos responde, na forma como
se redesenha, aos novos processos urbanos em andamento, nos
quais a segregação voluntária (e agora legalizada) de uns, gera
outro movimento contrário, o dos excluídos, que se direcionam
para áreas específicas, onde as terras são mais baratas e que são
desvalorizadas pela distância do centro urbano, pela deficiência
na mobilidade e pelo padrão social de ocupação. Frequentemente, o lugar dos pobres é entendido como o lugar da violência, das
drogas, dos roubos, da ilegalidade. Talvez esse padrão de ocupação social dessas periferias pobres seja um dos principais motivos
do menor custo da terra, pois as faixas de mais alta renda também
têm se direcionado para áreas distantes do centro, com a diferença do padrão social de ocupação dessas periferias destinadas
aos ricos. Essas áreas não possuem a conotação de áreas degradadas, aquelas das periferias da população de renda baixa. Pelo
contrário, são lembradas como o local da segurança, do lazer, da
tranquilidade, do contato com a natureza e da convivência junto
aos “iguais”.
Deste contraste existente, pode-se vislumbrar como as ideologias são envolvidas no processo de fechamento dos bairros
destinados aos ricos. Essas ideologias obedecem, ou são consequência de outro processo corrente em São José dos Campos, o
da escassez de terras destinadas à ocupação urbana. Essa escassez,
que não é singularidade de São José dos Campos, faz com que o
mercado imobiliário crie essa diferenciação de periferias, a fim
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de garantir o convencimento de que os mais ricos, ao habitarem
áreas distantes do centro, não estarão sendo comparados aos mais
pobres, que habitam esses locais distantes por falta de opção.
Essa constatação, de que existem duas formas de periferias,
levanta ainda outra questão: a dos enclaves fortificados, chamado
assim por Caldeira (2000), mas também citado por diversos autores, como Villaça (2001), Rolnik (1997), D`Otavianno (2006),
Freitas (2007), Silva (2006) e Sobarzo (2006). São José dos Campos, em princípio, não possui enclaves fortificados residenciais
tão claramente definidos, como o exemplo fornecido por Caldeira
(2000). A cidade, ou melhor, o mercado imobiliário, ao escolher
eixos de ocupação destinados às faixas de renda específica, evita,
de certa forma, o incômodo de habitar locais com discrepância
social. Porém, não se pode afirmar que esses eixos, voltados às
faixas de renda média e baixa, foram definidos diretamente, tanto
pelo poder público quanto pela sociedade, mas, ao definir o local
das faixas de renda mais altas, indiretamente definem-se os eixos
destinados aos mais pobres. Villaça (2001) possui essa percepção
ao lembrar que nesse processo há vencedores e vencidos, uns segregados voluntariamente e outros involuntariamente, no qual
os primeiros, ao escolherem seu lugar, indiretamente decidem o
lugar dos outros, vencidos e excluídos.
Dessa forma, na cidade de São José dos Campos, ao se decidirem pelo eixo oeste como o local de moradia, as faixas de renda
mais altas da cidade, isto ainda na década de 1960, fizeram com
que esta macrozona se tornasse o local de implantação da maioria
dos loteamentos fechados, principalmente a partir da década de
1980. Os eixos Norte, Leste, Sudeste, e Sul, com algumas exceções,
abrigam os bairros destinados às faixas de renda média e baixa, e
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isso ocorre ou pela distância de acesso ao centro (Leste e Sul), ou
pela dificuldade de construção em áreas de encostas ou próximos
às várzeas (Norte).
A Macrozona Oeste se adapta, por assim dizer, às diferentes
faixas de renda privilegiadas, através de loteamentos fechados que
possuem lotes de tamanhos médios, partindo de 250 metros quadrados e chegando a lotes com mais de 1000 metros quadrados.
Tal diferença demonstra a versatilidade do mercado imobiliário
em se adaptar à valorização de terras dessa macrozona e lançar
empreendimentos em que as dimensões dos lotes no momento
da execução do loteamento sejam menores, o que transforma os
padrões de moradia, onde se valorizava o espaço privado, e introduz como idéia mais importante o status social e a fuga do contato direto com o urbano. Em contrapartida, o mesmo mercado
imobiliário investe também, a partir de 2003, em loteamentos fechados com lotes de dimensões a partir de 700 metros quadrados,
como são os casos do Reserva do Parathey, Residencial Jaguary
(Oeste), Colinas do Parayba e Residencial Espelho D`água (Norte). Tais loteamentos não são criados, ou recriados, simplesmente
como uma volta aos padrões anteriores de loteamentos fechados
na cidade (Quinta das Flores e Chácara dos Eucaliptos), demonstrando, por exemplo, um recuo de investimento em relação aos
loteamentos fechados com lotes menores. Estes continuam a ser
implantados com relativa rapidez, inclusive próximos a alguns
desses novos loteamentos fechados com grandes lotes.
O aumento de área urbana ocupada com loteamentos fechados, entre 1975 e 2007, de 0,62 para 6,93 quilômetros quadrados,
mostra que há um aumento significativo no número de pessoas
que procuram por essas formas de moradia a fim de fugir da in-
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segurança da cidade. Percebe-se, assim, que, São José dos Campos apresenta uma quantidade de loteamentos fechados relativamente maior do que a maioria das cidades médias brasileiras, das
quais se tem conhecimento, e ainda com variações de padrões de
ocupação desses loteamentos, ocasionadas pelo período em que
foram implantados ou para a faixa de renda a que são destinados.
Isso demonstra que a cidade não parece seguir somente as funções tradicionais relacionadas para ser considerada como uma
cidade média, mas possui também atributos de cidade grande,
mesclados com atributos ou semelhanças de funções com uma
cidade média. Dessa forma, a cidade produz os loteamentos fechados, a fim de atender a uma demanda crescente por esse tipo
de habitação, vinda normalmente de fora, ou da metrópole, e que
escolhem os loteamentos fechados como ideal de segurança com
a comodidade de uma residência horizontal, conformando-se em
novas formas de urbanização.
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Introdução

N

este capítulo buscamos analisar o processo de urbanização da zona Leste de São José
dos Campos a partir da década de 1970, princi-
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palmente após a instalação da Refinaria Henrique Lage8 (Petrobras), em 1974.
u O Petróleo é Nosso: a Petrobras e o Movimento
Nacional-Desenvolvimentista da Década de 1950
Os agitados anos do pós-guerra, iniciados em 1946,
com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do intervencionismo
do Estado Novo, trouxeram para o Brasil novas possibilidades de
inserção nos meandros democráticos, ocorrendo maior mobilização de trabalhadores, estudantes e população em geral nos assuntos relativos às diretrizes políticas nacionais.
Em janeiro de 1946 teve início o governo Dutra, cuja inclinação política seguiu o modelo liberal, opondo-se às diretrizes de
intervenção estatal, tão presentes em seu antecessor Getúlio Vargas (Fausto, 2001: 403). Uma questão importante nesse período,
responsável pelas políticas internacionais foi o desencadeamento da Guerra Fria, cujos principais expoentes, Estados Unidos
e União Soviética, disputavam manifestações positivas entre os
chamados países do terceiro mundo.
Essa questão marcou decisivamente o governo Dutra cujo
alinhamento com os Estados Unidos foi inconteste, principalmente no sentido de enfatizar a opção brasileira no movimento
anticomunista da época (Vizentini, 2008: 200). No entanto, foi
ainda durante o governo Dutra que teve início a Campanha O
8. A refinaria de São José dos Campos leva o nome do empresário Henrique
Lage, em homenagem ao engenheiro, precursor da pesquisa de petróleo no
Brasil e pioneiro na construção de aviões no País. Lage já fazia experimentos
por conta própria a fim de explorar petróleo na década de 1920, na região de
Campos (Oliveira, 2005: 24).
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Petróleo é Nosso, iniciada em 1947, ganhando as ruas em 1948.
Com a volta de Getúlio Vargas ao poder em 1951 o sentimento
nacionalista pró-desenvolvimentista intensifica-se e a campanha
pela nacionalização do petróleo volta à cena política com características ainda mais populares e com a inegável contribuição da
UNE (União Nacional dos Estudantes).
A campanha o Petróleo é Nosso foi bastante impactante na
sociedade brasileira do início da década de 1950, dividindo a população entre aqueles que acreditavam que a extração do petróleo
em solo nacional deveria ficar a cargo de uma empresa estatal ou
aqueles que consideravam que o melhor caminho para a extração
e demais beneficiamentos do “ouro negro” deveria ficar sob a custódia de empresas privadas. Depois de uma longa disputa entre
esses dois segmentos da sociedade brasileira, o Senado aprovou e
Getúlio Vargas sancionou a Lei 2.004, fundando a empresa estatal
Petrobras, em outubro de 1953 (Vizentini, 2008). Tem início um
momento transformador para a população brasileira, quando o
nacional-desenvolvimentismo da década de 1950 lança o esteio
infraestrutural para a grande arrancada industrial que o país conheceria nas décadas posteriores. Nessa época, a concentração
industrial consolida-se na região sudeste, principalmente no eixo
Rio-São Paulo, propiciando que cidades ainda acanhadas como
São José dos Campos ganhassem espaço e projeção.
u Uma pequena introdução sobre o desenvolvimento
industrial em São José dos Campos
Podemos dizer que foi a condição de Estância Climatérica e Hidromineral, designada à cidade de São José dos Campos
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em 1935, que deu novo ânimo ao município, afligido pelo desequilíbrio de suas receitas ligadas ao setor agropecuário e a uma
pequena produção de cerâmica. A partir de 1935 a cidade agregou recursos financeiros do Estado provenientes da sua condição
sanatorial.
Esses recursos, em grande parte, foram investidos em infra-estrutura urbana. Melhoramentos tais como implantação de
redes de esgotos, pavimentação de ruas, iluminação, criaram as
condições para a cidade abraçar o que viria a ser o seu destino:
importante polo industrial e tecnológico.
Foi inclusive graças a sua condição sanatorial que o espaço foi
organizado. O primeiro plano de reordenamento urbano foi pensado em 1932 tendo a doença como base para as transformações.
Nesse momento o espaço urbano foi dividido em três grandes
zonas: sanatorial, residencial e comercial. Em 1938, um novo traçado urbano acrescentou a área industrial.
O espaço, uma vez organizado e bem estruturado, reunia as
condições para o objetivo central da municipalidade: atrair investidores interessados em aplicar seu capital na dinamização da
economia gerada pelo setor industrial. No entanto, apesar dos
incentivos fiscais e benefícios concedidos, os investidores não foram atraídos pelas condições oferecidas.
Só podemos pensar na industrialização de São José dos Campos como parte de um processo nacional e, particularmente, do
Estado de São Paulo. Podemos dividir o processo de industrialização joseense em três grandes fases. A primeira fase situa-se
entre os anos de 1920 e o final da década de 1940. Nesse período,
e em sintonia com o processo industrial mais geral, as indústrias
instaladas em São José dos Campos representavam o setor de ce-
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râmica e tecelagem. São exemplos dessa época a Cerâmica Santo
Eugênio e Cerâmica Santa Lúcia (depois Cerâmica Paulo Becker)
a Tecelagem Parahyba, a Cerâmica Conrado Bonádio e a indústria de Louças Irmãos Weis (Lessa, 2001: 38).
A segunda fase industrial de São José dos Campos compreendeu o período de 1950 até final dos anos 1960. O parque industrial de São José dos Campos nesse momento tomou novo alento
e caracterizou-se pela diversidade da produção.
Localizada em espaço geográfico privilegiado, a cidade de São
José recebeu o impulso da construção da Via Dutra em 1950, além
do CTA e do ITA. Começou a desmoronar-se a cidade sanatório,
pois a partir de meados da década de 1950, com a descoberta e
intensificação do uso da penicilina, doentes tuberculosos passam
a necessitar cada vez menos de internações. Nessa época, São José
dos Campos já buscava por novos ares e por novas opções econômicas e sociais. Em sua tese de doutoramento (2008), entre
outros fatores relevantes, Adriane Souza destaca a relevância da
rodovia Presidente Dutra como fator dinamizador da economia
da cidade.
Em sintonia com as diretrizes adotadas pela política desenvolvimentista das décadas de 1950 e 1960 grandes indústrias multinacionais começavam a chegar ao Brasil. São José dos Campos
foi uma das cidades do sudeste brasileiro a receber várias dessas
indústrias, tais como a General Motors e a Eaton.
Concomitantemente ao avanço das multinacionais em solo
brasileiro, algumas indústrias nacionais de grande porte e alta
tecnologia também garantiram seu espaço na cidade como a Avibrás na década de 1950 e a Embraer na década de 1960. Nesse
período, as décadas de 50 e 60, trouxeram outras novidades que
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deram impulso às indústrias: a rodovia Presidente Dutra (1951)
ligando as grandes metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo; O
CTA, Centro Técnico Aeronáutico, hoje Aeroespacial, o ITA e o
Inpe (1961).
A terceira fase da industrialização de São José dos Campos
situa-se a partir dos anos de 1970 em diante, representando outro marco na história da cidade. A criação da Embraer, em 1969,
acentuou o perfil da cidade em relação à alta tecnologia. O novo
boom industrial caracterizou-se por atender aos projetos da
cidade e aos planos estratégicos dos militares no poder (Lessa,
2001).
Nesse contexto tiveram início os projetos governamentais
que resultaram na construção da Refinaria Henrique Lage, na
zona Leste da cidade. Desde 1964, quando iniciou a ditadura
militar no Brasil, um dos principais anseios dos militares era o
de dotar o país com recursos petrolíferos próprios buscando, no
chamado “milagre econômico” da década de 1970, as bases para
tal empreendimento (Oliveira, 2005: 24).
u O Crescimento da Cidade de
São José dos Campos antes de 1970
Ao analisarmos o processo de ocupação da cidade
de São José dos Campos entre 1950 e 1973, período que antecedeu a instalação da Revap, percebemos que houve um intenso
crescimento urbano no início dos anos 1950. Nesse momento já
existiam loteamentos ao longo da rodovia Presidente Dutra em
função das indústrias que se instalaram na cidade. O Centro ainda era o local de comércio, de residência e de lazer da população.
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Neste período, havia muita área disponível para expansão,
propícia em termo de declividade e características de solo, conforme pode ser observado por Costa (2001), que quantificou o
processo de crescimento da cidade entre 1953 e 1997.
Nota-se, em seguida a 1950, uma supremacia do setor industrial no processo de organização do espaço urbano. Ou seja, a cidade ultrapassava os limites estabelecidos pela rodovia Presidente
Dutra, sendo abertos vários loteamentos para atender à demanda
por habitação da classe operária, o que caracterizou a fragmentação do processo de crescimento da mancha urbana.
De acordo com Costa et al. (2008), a cidade de São José dos
Campos, em 1953, ainda ocupava parte do platô principal, sendo
caracterizada por uma ocupação horizontal, em sua totalidade,
possuindo uma área de 2,8 km2 (Figura 1). No ano de 1962, a
cidade ocupava uma área de 9,8 km2, o que representou um crescimento de 250% entre 1953 e 1962. Nesta época, São José dos
Campos ainda não se caracterizava como uma cidade industrial,
apesar de já terem sido instaladas várias indústrias multinacionais importantes, tais como a Alpargatas e a General Motors do
Brasil.
Entre 1953 e 1962, a cidade ocupou o platô principal completamente e foi sendo adaptada ao seu desenvolvimento industrial
dinâmico. No ano de 1973, a área urbana de São José dos Campos
ocupava 17,4 km2, o que representou um aumento de 77,5% de
sua área em relação ao ano de 1962. Neste mesmo ano, a cidade já
se encontrava bastante industrializada, possuindo indústrias do
porte da Jonhson & Jonhson, Embraer, Engesa, Kodak e a Refinaria Henrique Lage-Petrobras, que começou a ser construída em
1972. Na década de 1970 a economia do município se caracteri-
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zava como predominantemente industrial.
Ao longo desta década, também se nota um aumento no
número de habitantes, como mostra a Figura 2. Nota-se que, no
Censo de 1950, houve uma mudança no perfil da população em
termos de residência, ou seja, mais de 50% da população vivia na
área urbana. Esta característica foi se acentuando cada vez mais
em função da importância do município em relação à oferta de
empregos no setor industrial.

Fig. 1: Representação gráfica do crescimento da cidade entre 1953 e
1973. Fonte: Costa (2001).
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Fig. 2: Número de habitantes em São Jose dos Campos entre 1940 e
1970. Fonte: Censo (IBGE, 1940, 1950, 1960 e 1970).

Esta mudança pode ser percebida, espacialmente, nas fotografias aéreas mostradas na Figura 3. Observa-se o aumento da
área relacionada à implantação de loteamentos. Percebe-se que,
em 1953, como comentado anteriormente, a área urbana se limitava ao núcleo antigo, ou seja, à área central. Em 1962, já é
possível observar o surgimento de vários bairros, já implantados,
com residências, ou em processo de implantação, apresentando
apenas os arruamentos.

(a)

151

(b)
Fig. 3: Fotografia aérea obtida em: (a) 1953 e (b) 1962. Os círculos
ressaltam as modificações ocorridas nesse período.

u Os Loteamentos Aprovados entre 1950 e 1970
No período de 1950 a 1970, conforme já citado anteriormente, o crescimento urbano de São José dos Campos foi intenso.
De acordo com Carvalho e Silva (2007), foram aprovados 135
loteamentos devido ao crescimento gerado pela instalação das
indústrias, que causou um movimento migratório intenso e o
aumento da população. Do total, 86% (116 loteamentos) foram
implantados e tiveram comercializado seus lotes, 8% (11) aprovados; todavia, foram desapropriados pela Prefeitura para instalação da Petrobras e, 6,6% (09), apesar de aprovados, não foram
regularizados.
Para Carvalho e Souza (2007), a Macrozona Centro, que em
1953 já ocupava a totalidade de seu platô principal, foi a que mais
cresceu, obtendo, até 1965, a aprovação de quase todos os loteamentos existentes atualmente. Até 1970, este número aumentou.
É nesta região onde surgem 53 bairros novos, ou seja, 45,68% dos
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loteamentos aprovados no período. A área urbana, neste momento, cresceu e ultrapassou os limites da recém inaugurada rodovia
Presidente Dutra.
As autoras afirmam que a Macrorregião Sul de São José dos
Campos foi outra que teve um crescimento de bairros bem significativo. Entre 1953 e 1970, 18,96% do total de loteamentos
aprovados foram implantados nessa região, totalizando 22 novos
bairros. Outra macrorregião que ultrapassou os limites da Dutra
e apresentou um crescimento no número de loteamentos aprovados foi a Região Leste, com 16,37% dos loteamentos aprovados e
implantados (Carvalho e Silva, 2007: 27). As demais regiões apresentaram o seguinte percentual de crescimento em relação ao total: Região Norte 11,20%; Sudoeste 6,03% e Região Oeste 1,72%.
Apesar de essa última região apresentar uma taxa menor que
as demais, percebemos que isto se deu por todas as regiões de
São José dos Campos. O depoimento de Guido Breves, primeiro
empregado da Petrobras a chegar a São José dos Campos reforça
esse fato:
Eu vi pela primeira vez uma cidade crescer. Nós chegamos aqui em 1973, haviam sessenta mil habitantes,
hoje tem setecentos e tantos mil. Então, de certa forma, fizemos parte deste progresso. Nós acompanhamos essa ebulição populacional fantástica. Muitos
lugares, que eram mato puro, hoje são verdadeiros
bairros (apud Edman e Greca, 2010).
Podemos verificar este crescimento nos gráficos apresentados
nas Figuras 4 e 5.
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Figura 4 – Gráfico mostrando a variação no número de loteamentos
aprovados em São José dos Campos, entre 1950 e 1970.
Fonte: Cadastro de loteamentos da Prefeitura Municipal de São José dos
Campos (PMSJC).

Fig. 5: Loteamentos aprovados, por macrozona
(entre 1950 e 1970).
Fonte: Cadastro de loteamentos da PMSJC.

u A Região Leste
Carvalho e Silva (2007), em seu levantamento sobre os
loteamentos aprovados na cidade de São José dos Campos no período de 1950 a 1970, consideraram que a macrorregião Leste,
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como mostra o gráfico apresentado na figura 6, apresentou uma
grande quantidade de loteamentos aprovados em 1959. Foram
aprovados 17 loteamentos, entre 1955 a 1964, entre eles: Primavera (1955); São Jorge (1955); Umuarama (1955); Luzitano (1956);
Nações (1956); Panorama (1956); Santa Cecília (1957) Campestre (1959); Elizabeth (1959); Estrela (1959); São Joaquim (1959);
Vila Lobos (1959) e São José (1964).
De acordo com as autoras,
um fato chama atenção nesse processo de aprovação:
todos os loteamentos citados foram desapropriados
pela Prefeitura para a instalação da Petrobras. Por
meio de pesquisas realizadas, levantamos que os
mesmos, além de terem sido aprovados, já possuíam
uma delimitação de lotes e com infra-estruturas para
receber novas famílias. Algumas famílias, de acordo
com informações coletadas na Prefeitura Municipal
de São José dos Campos, que já haviam se instalado na área, tiveram que se mudar para novos loteamentos, muitas localizados na mesma macrorregião
(2007: 47).
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Fig. 6: Gráfico do número de loteamentos aprovados
para a macrozona leste.
Fonte: Cadastro de loteamentos da PMSJC.

Na Figura 7 é possível visualizar o que foi descrito pelas autoras. Na fotografia aérea, obtida em 1962, observam-se os arruamentos de alguns loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal, e que foram desapropriados para a instalação da Revap.
Cabe ressaltar que a área possuía o melhor sítio e uma excelente
localização para a instalação da Refinaria, considerando a necessidade de escoamento da produção.
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Fig. 7: Zona leste em em 1962, quando já haviam sido realizadas obras
de arruamento para instalação dos loteamentos, antes da instalação
da Revap no local.

A Zona Leste teve um considerável incentivo no seu crescimento devido à instalação de grandes indústrias, como a Refinaria Henrique Lage – Petrobras e General Motors (GM). Este incentivo deve-se ao fato de essas empresas terem funcionado como
polos atrativos de loteamentos que serviriam como moradia para
os seus operários.
u O Crescimento Urbano da Zona Leste entre 1950 e 1970
De 1973 a 1985, a cidade avança em direção ao Setor Sul, o
qual apresentou o maior crescimento (43.3%), seguido pela Zona
Leste (34.1%). O crescimento da Zona Sul é explicado pela adoção de uma política habitacional pelo Município, a qual passou a
vigorar após o Plano Diretor de 1971.
De acordo com este plano, “procurar-se-ia estimular, induzir
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e programar o adensamento da região entre a Dutra, Ford, Falésia
do Banhado, Estrada de Ferro e General Motors”. O Plano identificou grandes áreas desocupadas na Vila Industrial, na periferia
do Jardim Paulista e ao sul do Jardim Esplanada. Estes vazios foram caracterizados como facilmente ocupáveis e abrigariam, se
não fossem desperdiçados com baixa densidade, considerável população em médio prazo, ou seja, até 1980.
Na segunda etapa, seria dado um enfoque maior para o lançamento da expansão em direção à Zona Sul, numa tentativa de
aproximar São José dos Campos do município de Jacareí (Bologna, 2000). Da mesma forma que a Zona Sul, o crescimento da
Zona Leste também sofreu influência do PDDI (Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado) de 1971, assim como da Lei de
Zoneamento de 1980.
Para o PDDI, este setor foi caracterizado como “área de expansão alternativa”, incentivando a sua ocupação através da aprovação de alguns loteamentos direcionados para a classe média, e,
de acordo com a Lei de Zoneamento, a área de crescimento havia
sido classificada como “zona de uso residencial”.
u Os Principais Eixos de Crescimento Entre 1985 e 1997
Analisando o período de 1985 a 1997, constatou-se o
aparecimento de novas áreas de expansão urbana que se apresentaram espalhadas no perímetro urbano de São José dos Campos. Este crescimento não ocorreu de forma uniforme em todo
o circuito urbano do município. Alguns bairros, ou loteamentos, assim chamados, tiveram crescimento diferenciado. Como se
pode observar em Costa et al. (2008), a área urbana do município
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de São José dos Campos apresentou, durante o período de 1985
a 1997, dois vetores muito significativos, representando mais de
70% das novas áreas surgidas, neste intervalo de tempo, no perímetro urbano: Eixo Sul (27.6%) e Eixo Leste (44.1%).
Esta ocorrência já deveria ser esperada pela Administração
Pública, considerando as leis que, desde a década de 1960, controlaram a organização espacial do município. Os objetivos propostos pelo Plano Diretor estavam vinculados à implementação,
no início da década de 1960, de conjuntos habitacionais, na Zona
Leste (Vila Industrial, Vila Tatetuba, Jardim Valparaíba e Vila Ester) e também de alguns loteamentos abertos na Zona Sul.
Porém, com o crescimento industrial, observado na década
de 1970, e o aumento da demanda por habitação, a administração
pública foi obrigada a aprovar a criação de novos loteamentos
urbanos, como o Bosque dos Eucaliptos, Jardim Colonial, Jardim
Satélite, Cidade Jardim, Morumbi, todos localizados na Zona
Sul. Esses loteamentos favoreceram a ocupação desta área, que
se tornou ainda mais consolidada, em 1980, com a implantação
do conjunto habitacional Elmano Ferreira Velloso no Campo dos
Alemães.
Em 1984, um grande número de chácaras, localizadas na
zona rural surgiu, principalmente na Zona leste, próximas ao
perímetro urbano, sem qualquer infraestrutura. A população de
baixa renda, principalmente, passou a residir nestas chácaras que,
na verdade, eram lotes de 1.000 a 2.000 m2, que foram subdivididos em lotes de 125 m2, visando atender à demanda da população
de baixa renda por residências.
Esta nova operação cooperou com o avanço da população
para locais cada vez mais distantes do centro, o qual contribuiu
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para o surgimento de novos loteamentos clandestinos, principalmente na zona Leste, devido à falta de fiscalização do Poder
Público. Essa conjuntura, somada ao baixo custo da terra nesta
região, tornou a área propícia a este tipo de ocupação.
Entre 1997 e 2007, ocorreu uma grande expansão da área urbana em direção às Macrozonas Leste (29% do total), Sul (18%) e
Oeste (15%). A Macrozona Leste, por apresentar, ainda, grandes
glebas livres (apenas 17% das terras da Região estão ocupadas),
com possibilidade de ocupação, e terrenos com valores ainda
acessíveis às camadas mais pobres da população, pôde tornar-se o
mais importante eixo de crescimento da cidade.
Entre 1997 e 2007 esta área da cidade cresceu 29%, passando
sua área urbana de 18 para 23 km2. Interessante notar que essa
região possui os terrenos, em média, mais baratos da cidade e foi
onde a grande maioria dos bairros foi formada por trabalhadores
de faixas de rendas médias ou baixas, como já notado na pesquisa
anterior (Costa, 2001).
O poder público municipal também elegeu a Macrozona Leste como a área para assentamento de famílias retiradas de áreas de risco e de favelas anteriormente localizadas nas áreas mais
centrais da cidade. As favelas foram removidas por um programa
de remoção (Plano Municipal de Redução de Riscos) bastante
questionado por várias entidades, mas que continua em pleno
exercício.
O crescimento verificado na Zona Leste pode ser observado
na Figura 8. Como se pode verificar, este crescimento foi muito
intenso após a década de 1980, quando várias indústrias haviam
se localizado na cidade, principalmente nesta região.

160

Fig. 8: Crescimento urbano na Macrozona Leste entre 1985 e 2007.
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6
Habitação Social e Ordenamento
Territorial: A Dinâmica Socioespacial
do Processo de Inclusão Precária em
São José dos Campos (SP)
Paulo Romano Reschilian

Apresentação

A

nalisar o contexto regional que configura o Vale
do Paraíba Paulista e, em especial o município de São
José dos Campos, é pensar que sua organização territorial está intimamente ligada historicamente à organização da
cadeia produtiva e aos vetores de ocupação e desenvolvimento
propiciados no meio físico e as transformações acarretadas pela
constituição de elementos estruturadores do espaço pela ação
humana.
A região, situada no eixo das duas maiores metrópoles bra-
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sileiras, constitui particular situação, uma vez que os vetores de
crescimento demográfico e econômico e seus desdobramentos
causados ao ambiente aproximam e particularizam municípios
por meio dos problemas urbanos e ambientais ao longo de pelo
menos quatro décadas. Outro elemento importante é a política
de investimentos públicos e privados que contribui para a configuração de disparidades regionais e a concentração de investimentos de capital e formação de polos catalisadores do crescimento populacional, com consequentes problemas habitacionais urbanos e ambientais. No caso particular de São José dos
Campos empreende-se, há quase duas décadas, uma política de
erradicação de favelas associada à construção de moradias para
a população de baixa renda, notadamente, nas regiões sul e leste
do município, regiões estas cuja tendência se afirma como concentradora de loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse
social. Cabe ressaltar, no entanto não há uma contradição entre
a política de remoção de favelas e dentro da lógica da política
habitacional ora em curso na administração municipal e a promoção de justiça social e inclusão territorial tal como preconizam
as diretrizes da política urbana nacional firmadas na Lei 1.0257,
o Estatuto da Cidade.
u O “padrão” de urbanização brasileira
A transformação do Brasil em um país urbanizado, de
base industrial, ocorre, efetivamente, a partir da segunda metade
do século XX. No entanto, o processo de urbanização brasileira
de maior abrangência nacional data de, aproximadamente, 150
anos, e relaciona-se à consolidação do estado nacional e às trans-
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formações operadas pela promulgação da lei de terras e pela superação do modelo produtivo baseado no trabalho escravo e na
economia agro-exportadora.
Há de se ressaltar que já no governo Vargas, década de 30,
iniciaram-se a reestruturação do Estado no Brasil e a aceleração
de todo um processo de organização da nação assentado no binômio trabalho-urbanização. Segundo Oliveira (1982), a forma de
ocupação do território brasileiro, promovida no período colonial
e que permitiu estruturar o sistema produtivo agroexportador,
fez da cidade a sede do capital comercial, e, em torno do qual,
a urbanização se desenvolveu de forma significativa, precedendo
aquela que se configuraria no momento em que a cidade passou
a ser a sede do aparelho reprodutivo e sede da indústria propriamente dita.
A década de 1950 indica uma aceleração do processo de urbanização brasileiro. O processo que envolveu o período do “desenvolvimentismo”, estando Juscelino Kubitschek à frente dessa
gestão na Presidência da República entre os anos 1956-1961, foi
marcado pelo grande investimento do Estado na criação de condições para a produção de bens de consumo duráveis, bem como
para a produção de toda uma infra-estrutura (urbana e regional)
que possibilitasse a geração de energia e vias de circulação de pessoas e mercadorias.
Esse cenário se constitui, entre outras razões, para Oliveira
(1982: 47), pois, O Estado brasileiro, não por inspiração doutrinária nem ideológica, é forçado pelas próprias necessidades de reprodução ampliada do capital a penetrar em espaços produtivos
que antes não estavam sob seu controle nem sob seu comando.
Além disso, cabe ressaltar que o processo de urbanização do Vale
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do Paraíba paulista está historicamente associado às transformações do sistema produtivo e às resultantes das intervenções, no
plano federal e estadual, de eixos interestaduais e intermunicipais
de transporte do século XX. A ação do Estado, promotora de condições para a implantação de uma política de desenvolvimento
baseada em um planejamento de escala nacional, criou mecanismos geradores dos problemas urbanos, especialmente nas cidades cuja concentração de investimentos públicos e/ou privados,
demandou o crescimento de obras e serviços de alto custo, redefinindo padrões de consumo urbano, promovendo revalorização
de terras, e tornando excluída grande parte da camada de trabalhadores urbanos e migrantes que convergiam às cidades a partir
da década de sessenta. Segundo Harvey:
Os produtores do ambiente construído, tanto os do
passado como os atuais, oferecem ao trabalhador um
conjunto limitado de escolhas de condição de vida.
Se ele tem limitados recursos para exercer uma demanda efetiva, então ele tem que se virar com aquilo
que consegue - exíguas habitações e precariamente
construídas por exemplo (Harvey, 1982: 11-12).
O planejamento governamental, ainda que não explícito, associando-se ou não ao capital, e mesmo o processo contraditório
que gerou ações fora do âmbito do planejamento estatal ou privado, produziu no Brasil nas décadas de sessenta e posteriores um
modelo econômico cuja característica predominante, baseou-se
na concentração de renda e riqueza, e na formação de um exército industrial de reserva, fundamentais à implantação do complexo industrial que necessitava de condições para a obtenção de
lucros e para a reprodução do capital investido.
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Segundo Campos Filho (1989: 45), a concentração de renda
em poucas parcelas da população provocou uma concentração
espacial, em algumas partes da cidade, especialmente aquelas
mais centrais. Conjuntamente à concentração de renda, e dela
decorrente, ocorreu a verticalização excessiva das cidades.
Deve-se observar, no entanto, que a ordem física correspondente à organização econômica da sociedade, significou a materialização de uma estrutura social, em que as camadas menos favorecidas, para concorrer por renda e por terra, ao mesmo tempo
em que eram peças indispensáveis de tal engrenagem, tornaram-se alvo de políticas ambíguas do ponto de vista da conseqüência
de suas ações.
A análise de Schiffer (1999) aponta que a hegemonia econômica protagonizada pelo Estado de São Paulo, decorrente da
articulação entre o processo de formação da sociedade urbano-industrial, da metropolização de São Paulo e da unificação do
mercado nacional, tornou-se elemento fundamental para a consolidação do processo de acumulação interno. Este processo alia-se às tendências de desconcentração da estrutura produtiva em
torno da metrópole paulista, a partir dos anos de 1970, para regiões próximas ou pertencentes a um raio de abrangência cuja
infraestrutura permitisse consolidar novos polos de desenvolvimento dentro do modelo preconizado.
Nesse sentido as afirmações de Chuster confirmam que:
a partir de 1970, constata-se um decréscimo no ritmo de crescimento dessa região, motivado pela desconcentração das atividades industriais em direção
ao interior do estado de São Paulo, processo esse que,
segundo Cano (1988), ficou conhecido como “inte-
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riorização da indústria” (Chuster, 2000: 4).
O processo de desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo tornou o Vale do Paraíba, assim como as
regiões de Campinas, Santos e Ribeirão Preto, uma região de expansão econômica que atingiu expressiva taxa de urbanização.
Nesse mesmo período, verifica-se, tanto do ponto de vista populacional, quanto dos índices de crescimento urbano, que a cidade
de São José dos Campos supera Taubaté e se afirma como polo
catalisador de investimentos privados e estatais.
As décadas de 1980 e 1990 consagram a tendência de concentração da população do Vale do Paraíba paulista em torno de
centros urbanos de maior porte, especialmente, em Jacareí, São
José dos Campos e Taubaté. Nessas décadas, a contínua expansão
urbana acelera-se nesses municípios e consolida-se a tendência
regional. A evolução do número de habitantes por município no
Vale do Paraíba Paulista, no final do século XX revela a tendência
de crescimento populacional mais acelerado em algumas cidades,
registrando-se em São José dos Campos o maior crescimento em
número de habitantes, cabendo ao município de São Sebastião o
maior percentual de crescimento populacional.
O quadro abaixo apresenta os números de habitantes por
município, nos últimos 25 anos, e que alcançaram população acima de 50.000.
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Tabela 1 - Número de habitantes por município
Municípios
Caçapava
Caraguatatuba
Cruzeiro
Guaratinguetá
Jacareí
Lorena
Pindamonhangaba
São José dos Campos
São Sebastião
Taubaté
Ubatuba

1980
45.025
32.986
55.035
72.749
107.272
52.668
62.288
275.064
18.447
160.903
24.478

1990
56.696
50.365
64.805
92.068
151.152
67.811
91.524
406.829
31.552
193.389
43.389

2000
66.651
74.972
71.133
99.050
183.109
75.024
118.841
531.714
57.162
229.495
64.983

2005
72.062
89.596
73.936
106.070
198.169
78.974
132.916
586.396
72.717
249.846
76.293

2009*
85.181
96.125
79.957
113.357
212.824
82.770
144.613
615.871
73.631
273.426
81.096

Fonte: IBGE http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/default.shtm

u Processo de produção de assentamentos precários e habitação de interesse social em São José dos Campos
As condições habitacionais do município de São José dos
Campos, a partir dos índices oficiais (IBGE, Seade, PMSJC), permitem identificar as formas de ocupação no território que sejam
indicadoras da dinâmica de constituição dos assentamentos precários do município.
Tendo em vista os indicadores estabelecidos pelo IBGE e a
definição de aglomerado ou assentamento subnormal que caracteriza a existência de favelas, a análise de dados pode ficar comprometida, inicialmente, porque o censo inclui nas estatísticas
aglomerados com mais de 50 construções, além do que a atualização do cadastramento no âmbito municipal não ser completa.
Para tanto, o processo de urbanização do município de São
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José dos Campos, pode ser analisado, observando-se a forma pela
qual o modelo de organização espacial, direcionado para a industrialização, a partir da década de 1970, permitiu a geração de
uma dinâmica de ocupação territorial que reproduziu o modelo
de expansão periférica e de inclusão precária simultaneamente à
qualificação de áreas urbanas nobres e “planejadas” pelo capital
imobiliário.
Caberá ressaltar a década de 1990, na qual a tendência das
municipalidades da região foi inserir-se no processo de atração
de indústrias por meio do mecanismo da guerra fiscal e da oferta
de certas condições, como se pode observar no site da Fundação
Seade.
Deve-se, desse modo, analisar as estratégias de ocupação do
território pela população trabalhadora, na medida em que o modelo supracitado se mostrou concentrador de renda e sustentado
na diminuição da oferta de postos de trabalho, acarretando no
crescimento da economia informal e redução do poder aquisitivo
da população economicamente ativa.
O surgimento da primeira favela na cidade de São José dos
Campos, segundo pesquisas de Rosa Filho (2002), data de 1931
na localidade conhecida como Banhado atualmente denominada
Jardim Esperança. Em 1932, surgiu a Linha Velha, posteriormente
conhecida como Santa Cruz. Atraídos pela oferta de condições de
vida no Vale do Paraíba, especialmente a partir do final da década
de 1940 e início dos anos 1950, e pela gradativa desestruturação
produtiva da economia rural, migrantes provenientes do sul de
Minas Gerais e do Nordeste instalavam-se na cidade de São José
dos Campos.
O crescimento econômico e os investimentos estatais, deri-
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vados do II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, além do
aporte de capital multinacional, foram fundamentais na constituição de um polo tecnológico, industrial e petroquímico e, mais
recentemente, para a produção de eletroeletrônicos, bem como
setores de serviço. Neste cenário, verifica-se que, na década de
1970, já habitavam em favelas, 1.926 moradores em cerca de 430
barracos dispostos em quatro núcleos pela cidade.
A velocidade do crescimento industrial e das taxas de urbanização, aliados ao modelo de desenvolvimento concentrador de
renda, riqueza e terra, não gerou políticas públicas urbanas e habitacionais suficientes para conter a expansão periférica da cidade
e gerar alternativas de moradia no mercado imobiliário formal.
Nesse sentido, cabe destacar que, desde 1967 gestores do município de São José dos Campos procuram implementar ações de
urbanização de favelas ou de desfavelamento.
u Política habitacional em São José dos Campos: sob os auspícios da metrópole
Em 1977, quando a cidade contabilizava doze núcleos de favelas, estrutura-se o primeiro plano de desfavelamento, na gestão
de Ednardo José de Paula Santos, cujo objetivo, segundo estudos
de Rosa Filho (2002), era manter os moradores das favelas no
próprio tecido urbano, sem remoções para regiões distantes da
cidade. Resultante do processo de implementação do plano foi
criada em 1978, a Empresa Municipal de Habitação (EMHA).
No entanto, segundo estimativa da Prefeitura de São José dos
Campos, o número de favelados passa de 3.643, em 1977, para
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5.535, em 1979, o que demandava para o poder público investimento em habitação. Nesse processo afirma-se a tendência de
construção de unidades habitacionais em regiões periféricas,
além do crescimento de loteamentos clandestinos.
Em 1992, a gestão da prefeita Ângela Guadagnin elege como
prioridade investimentos em urbanização de favelas e também na
regularização de loteamentos clandestinos. Nesse período, de acordo
com os estudos de Rosa Filho (2002), havia na cidade 28 núcleos de
favelas abrigando cerca de 8.000 moradores, além de 140 loteamentos clandestinos.
Para tratar da questão habitacional, foram criados em São José
dos Campos, o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação.
Os dados apresentados a seguir permitem avaliar o nível de crescimento dos assentamentos precários no período de 1970 a 2000.
Tabela 2 – Evolução do número de habitantes de favelas em São José
dos Campos
Ano

População
Número de
do município barracos

Número
residente em
de favelas favelas

% de favelados
em relação
à população
total

1970
1973
1975
1977
1980
1981
1982
1986
1989
1993
2000

148.332
156.223
164.534
173.287
287.513
302.808
318.917
410.915
423.207
468.678
538.909

04
05
06
12
06
09
07
13
17
21
22

1,30
1,34
1,29
0,83
1,18
1,78
1,71

430
453
570
841
870
924
678
884
1.874
2077

População

1.926
2.029
2.553
3.643
3721
4.561
3.321
3.110
8.299
9.230

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Habitação de São José dos Campos – 1997, pesquisados em ROSA FILHO, Artur. As políticas públi-
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cas do poder executivo municipal na remoção e/ou reurbanização
de favelas no município de São José dos Campos – SP. Dissertação de
mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da
Universidade do Vale do Paraíba, 2002.

Ao analisarmos a tabela acima é possível constatar o crescimento contínuo do número de favelas e da população moradora
dessa forma de assentamento humano, na proporção de 4,8 vezes,
aproximadamente entre os anos de 1970 e 2000.
Tabela 3 - Distribuição das favelas por região
da cidade - ano 2000
Região

Número de favelas

Número de
moradias

Número de
moradores

Centro
Sul
Norte
Leste
Total

8
5
5
4
22

821
608
291
357
2077

3.616
2.809
1.363
1.442
9.230

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Habitação de São José dos Campos – 1997, pesquisados em ROSA FILHO, Artur. As políticas públicas do poder executivo municipal na remoção e/ou reurbanização
de favelas no município de São José dos Campos – SP. Dissertação de
mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da
Universidade do Vale do Paraíba, 2002.

A questão que envolve a existência desses assentamentos, materializados no território como indicativo de inclusão precária,
configura o cenário do município há pelo menos três décadas.
O poder público, por sua vez, pretendeu atuar por meio da ela-
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boração de políticas ou programas que pudessem equacionar a
questão.
Transcorridos dez anos da identificação desses dados (2000), a
atual administração de São José dos Campos vem implementando
uma política que pretende a erradicação as favelas do município. A
questão central do programa de desfavelamento está nos métodos
e pretensões do poder público municipal em erradicar as favelas,
sem pressupor planejamento participativo. Além disso, a qualidade das moradias construídas pelo programa tem gerado inúmeros
problemas para os moradores, além das pequenas dimensões das
unidades habitacionais.
Por se tratar de núcleos de favelas que ocupam ou ocupavam
áreas de interesse do capital imobiliário, as favelas Nova Detroit
e Nova Tatetuba foram objeto do programa de desfavelamento.
No entanto, os conflitos causados, em função dos procedimentos adotados pela administração pública, configuram um impasse
nas negociações, pois há alegações dos moradores de que foram
pressionados ou não suficientemente esclarecidos na assinatura do
contrato.
A imprensa local, especialmente o Jornal Valeparaibano, publicou diversas reportagens sobre o conflito entre os moradores, as
lideranças dos movimentos sociais e a administração municipal.
No final do ano de 2003, e início de 2004, atendendo a determinações da justiça e amparada por forte aparato policial a Prefeitura Municipal realizou desocupação definitiva da favela Nova
Tatetuba. Ainda assim cerca de 45 famílias passaram a ocupar e
estão ainda hoje, a área da RFFSA.
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u O “novo “ordenamento” na velha lógica
de espacialização dos pobres
A análise dos dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos demonstra preocupações com
ações relativas ao monitoramento e congelamento de áreas de assentamentos precários, bem como uma política de regularização
fundiária no município.
De acordo com os dados do Programa de Desfavelização verifica-se no quadro abaixo:
Tabela 4 – Número de famílias atendidas pelo programa de desfavelização
Núcleos transferidos
Da região sul para o Campo dos Alemães
Da região central para o
Condomínio Henrique Dias
Da região leste para o Jardim São José 2
Núcleo da região central urbanizado
Núcleo da região sudeste Vila Luchetti
Total

Famílias beneficiadas
579
64
453
81
55
1232

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos http://www.sjc.
sp.gov.br/sh/projeto_realizado.asp
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Mapa 1 – Realocação da população moradora de favelas para programas habitacionais.
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos http://www.sjc.
sp.gov.br/spu/downloads/2006_PD_ Diagnostico.pdf, p.51.
Tabela 5 – Número de unidades habitacionais
concluídas por bairro/região
Ano

Local

Número de
unidades

2007

Jardim Santa Inês III
Jardim São José II
Urbanização da Santa Cruz
Dom Pedro II
Campo dos Alemães

42
20

2008

Jardim Itapuã

177

2009

Pontas de quadras Campo dos Alemães
Vila Luchetti
Vila São Geraldo
Jardim Boa Vista
Putim
Conjunto Frei Galvão
Jardim Interlagos
Jardim Santa Inês I

14
55
110
256
172
416
524 CDHU
128 CDHU

2010

342
121

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos http://www.sjc.
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sp.gov.br/sh/projeto_realizado.asp e http://www.sjc.sp.gov.br/sh/projeto_realizado.asp

Ao analisar o cenário das tendências do processo de urbanização do município de São José dos Campos na última década,
particularmente, observando-se os indutores gerados pela política habitacional na administração pública, 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 deslocar os moradores de favela para as
regiões sul e leste da cidade, consagrando a segregação da população de baixa renda9.
A gradativa transferência de moradores de assentamentos
precários dentro dos programas de erradicação de favelas para as
regiões sul e leste da cidade, formando-se o que se poderia chamar de bolsão de assentamentos populares, contribuiu para configurar uma organização do território marcada pela precarização
das condições habitacionais e urbanas nessas regiões.
u Conclusão
A existência de assentamentos precários qualificados por
favelas em países situados, segundo Arrighi (1997), na semiperiferia do capitalismo, pode ser entendida como parte de um processo multicausal associado à dinâmica geradora dos mecanismos inerentes à urbanização brasileira no contexto da inserção
do país na economia-mundo em sua história.
9. Cabe salientar que a favela Nova Tatetuba foi objeto de projeto de
reurbanização na gestão da prefeita Ângela Guadagnin (1993-1996), apresentado
aos moradores do assentamento à época.
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Evidenciou-se historicamente na sociedade brasileira uma
relação entre a apropriação da renda e da terra, percebida como
instrumento e mecanismo de controle sócio-político, constitutivo da base territorial sobre a qual as perspectivas e a garantia da
reprodução do capital se consolidaram.
A urbanização brasileira, caracterizada pela segregação espacial, foi a marca reveladora da forma pela qual as elites se apropriaram do território no processo de construção social da paisagem urbana. A modernização brasileira alicerçada no binômio,
urbanização e industrialização, estruturou-se sob bases conservadoras, ou seja, mantendo quase inalterada a forma de organização da propriedade rural e concentrando a terra urbana nas
mãos das elites.
Dessa forma, a tendência à expansão urbana periférica originada da relação de elementos como o modelo de desenvolvimento do país organizado em torno do parque industrial do sudeste,
a desestruturação do campo e a consequente atração de mão de
obra para as cidades, a falta de oferta de moradia no mercado
imobiliário formal e os baixos salários associados à crescente
queda na oferta de emprego, configuraram o cenário no qual a
expansão de assentamentos precários foi inevitável.
Nesse contexto, o Vale do Paraíba paulista inseriu-se na lógica
do desenvolvimento determinado nos níveis federal e estadual,
vinculado a um modelo hegemônico de organização da economia e do território.
O estudo de certas evidências que contrapõem projetos governamentais de ordenamento do território revela que “optar-se” pela favela relaciona-se a um histórico de precariedade e de
pobreza experimentado em lugares nos quais as famílias viviam.
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Além disso, uma rede relacional, de parentesco, de amizades ou
conhecimentos, torna a busca pela tentativa de superação da precariedade vivida no momento em que se decide mudar para outra
cidade ou para uma cidade, com mais possibilidade de garantir a
sobrevivência da família.
O segundo elemento a ser verificado é a forma pela qual muitos habitantes da favela, ainda que na incerteza da transitoriedade, constituíram estratégias de superação das adversidades, sendo
a moradia o primeiro e estruturador estágio de afirmação da garantia da mínima condição de vida.
O terceiro elemento está associado à relação entre a forma
de ocupação do espaço no qual se insere a moradia e os ganhos
secundários no que se refere à sobrevivência, que no caso da favela Nova Tatetuba, além das vantagens locacionais identificadas,
foram possibilitados pela característica do próprio local no qual
foi possível para muitas famílias fazer criação de animais, hortas
e pomares. Soma-se a tais condições o trabalho com a reciclagem
de resíduos sólidos à qual alguns chefes de famílias se dedicavam
para complementar a renda.
A quarta constatação evidencia o entendimento, de forma
consciente ou percebida pela forma como os moradores se expressaram, do lugar que ocupam na cidade estando na favela e
suas pretensões. A identificação dos estigmas e preconceitos que
os envolvem, mas que não necessariamente os fazem querer deixar o lugar, indica que há a uma “razão prática” que os faz perceber as vantagens locacionais, mas também os faz entender a permanência nesse lugar, como possibilidade de conquista de um espaço na cidade, consideradas as expectativas de regularização da
propriedade e da ocorrência de investimentos em infra-estrutura.
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Com a pesquisa realizada pretendi demonstrar que a favela,
na perspectiva dos poderes públicos e de setores da sociedade, é
percebida como um problema a ser sanado, ainda que seja incontestável a precariedade que marca a natureza desses assentamentos. Por fim, entendo que pensar em política de habitação de
interesse social é refletir sobre a concepção de família e a organização da moradia da população moradora de favelas, especialmente provenientes de contextos de precarização e de processos
migratórios.

s
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7
A Segregação Mostrando sua Força na
Produção do Espaço Intraurbano: O
Deslocamento da Classe de Alta Renda
na Cidade de São José dos Campos (SP)
Marilne Thomazello Mendes Fernandes

P

ara Milton Santos, “o urbano é frequentemente o
abstrato, o geral, o externo. A cidade é o particular, o
concreto, o interno. Não há como confundir. Por isso,
na realidade, há histórias do urbano e histórias da cidade”(1988:
69). O urbano seria as atividades que a cidade realiza, como: emprego, trabalho, classes que fazem a história da socialização na
cidade e pela cidade. E a cidade, seria a habitação, o transporte,
a especulação, o urbanismo, etc. Dizemos que hoje, o mundo capitalista é urbano, e a cidade é o resultado material desse capitalismo.
A partir dessa afirmação de Milton Santos, a cidade de São
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José dos Campos é o resultado material de uma série de mudanças
econômicas, sociais, políticas e ideológicas, que surge por meio
do deslocamento da classe de alta renda no período de um século,
(1900 – 2000). As análises feitas nesse trabalho permitiram identificar a ocorrência de situações distintas na evolução urbana de
São José dos Campos, não só na periodização, mas também nas
mudanças da distribuição espacial da urbanização. No começo
do século XX, a cidade apresentou uma significativa influência
das áreas sanatoriais na sua estrutura intraurbana. Hoje, esses sanatórios apresentaram diferentes destinos, como o Centro Geriátrico Vicentina Aranha, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo
e o Parque Municipal Santos Dumont, ex-sanatório Ezra. Num
outro período, que foi constituído como uma fase de desenvolvimento intenso e acelerado do município, iniciou-se a instalação
de grandes estabelecimentos industriais, geralmente de capital
estrangeiro, grande empregador de mão de obra e de tecnologia
de ponta aplicada aos modos e meios de produção. A urbanização
contemporânea é caracterizada pelo adensamento em função das
transformações nos processos de produção, iniciada no final do
século XIX. Essas transformações privilegiaram um modelo de
produção baseado na grande empresa com monopólio de capital
de origem estrangeira. Depois desse desenvolvimento intenso e
acelerado, o município entra em crise em conjunto com o país.
As transformações que ocorreram no intraurbano, são referentes
ao tipo de industrialização que se inicia no final dos anos 80. São
indústrias relacionadas à tecnologia. São microempresas, que não
necessitam de grandes construções e são facilmente absorvidas
no tecido urbano de uso residencial e misto. Há uma relação com
essa dinâmica socioeconômica, que está inerente ao processo de
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urbanização, caracterizando a forma da paisagem e a estruturação intraurbana do espaço.
Observando a organização sócio-espacial, sabe-se que há
uma relação profunda entre espaço e formação social. Constatou-se que os estudos socioespaciais partem das transformações
sociais para explicar as transformações do espaço e vice-versa.
Assim, distinguimos três tópicos nos estudos espaciais:
1 - Há estudos no início da década de 70 que, com uma revisão
crítica feita a partir de base marxista, revolucionaram a sociologia
e geografia urbanas e a economia política. Suas análises partem
das transformações sociais, econômicas e políticas, e chegam ao
espaço correspondente a essas transformações ou por elas produzido. Esses estudos vão do social, fortemente ligados à economia, falando muito da produção do espaço, muito pouco sobre
o consumo e menos ainda sobre a circulação dos produtos dessa
produção.
2 - O segundo tópico é referente aos estudos dos efeitos do espaço
sobre o social, que acham-se pouco desenvolvidos. Colocamos a
segregação espacial das classes de alta renda como processo necessário para a dominação política e desigual apropriação dos recursos do espaço enquanto produto do trabalho e como a força
determinante da estruturação intraurbana. Estamos na questão
da distribuição e do consumo do espaço. Para uma dominação
política, além da ideologia, também é necessária a segregação,
pois sem ela talvez fosse impossível uma dominação através do
espaço.
3 - O terceiro tópico, ainda assinalado como o mais correto, mas
que está ainda num estágio rudimentar. É referente às relações
dialéticas entre espaço e sociedade.
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Tentamos identificar o processo de deslocamento da classe de
alta renda na cidade de São José dos Campos, buscando entender
a importância relativa de certas localizações. É necessário para
isso entender a segregação e a estruturação do espaço intraurbano.
u A Influência da Segregação no Espaço Intraurbano
Nas cidades egípcias, os edifícios eram enfileirados paralelamente, havendo separação de bairros ricos e pobres. Percebemos, então, que a segregação é muito mais antiga do que
imaginávamos. Há evidências de que é crescente a tendência à
segregação das camadas de alta renda. A segregação é uma transformação lenta, pois, trata-se de uma tendência histórica que se
desenvolve em longo prazo. Por isso, essa pesquisa volta no tempo, no período de um século.
Em São José dos Campos, o processo de formação do espaço
residencial pode ser entendido pelo que Castells (1983), chama
de mobilidade residencial, que é o deslocamento dos indivíduos
no espaço residencial já produzido. As causas por que há mobilidade social são muitas, mas na escolha da nova moradia, o fundamental é o status social igual. Esta questão, é observada em São
José dos Campos, quando notamos que desde o início do século
XX, muitas famílias ricas mudavam-se da fazenda para a cidade,
procurando ficar nas principais ruas do centro da cidade, onde
se encontravam a praça, a igreja matriz, o grupo escolar, o teatro,
a estação de trem, o cemitério, os edifícios públicos, o comércio
e as outras famílias ricas. No decorrer dos anos, com os novos
bairros e condomínios de classe de alta renda, os “iguais”, ainda
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procuram ficar juntos.
Segundo Villaça (1998), o papel que a segregação desempenha no controle das burguesias sobre o Estado e sobre o mercado seria muito difícil, talvez impossível, se os bairros das camadas de alta renda estivessem espalhados pelos vários cantos
da cidade. Por mais que seja verdade, é preciso superar as ideias
que se limitam a constatar que a segregação constitui uma forma de apropriação das áreas de melhores atrativos naturais e de
que nas áreas de alta renda há maiores investimentos públicos.
Dois avanços se fazem necessários. Um seria incluir o controle
do tempo de deslocamento como um dos elementos do espaço
desigual e um objetivo fundamental da produção do espaço urbano. O outro seria entender as razões profundas da segregação,
suas enormes implicações econômicas, políticas e ideológicas. O
verdadeiro sentido da segregação é ignorado e subestimado nas
análises espaciais urbanas, principalmente ao condicionamento
do social pelo espaço.
Em São José dos Campos, como em outras cidades e metrópoles, ocorreu uma tendência à segregação em uma única região
da cidade, mostrando que ela não é necessária só para o controle
do mercado e do Estado, ela é necessária também para o desenvolvimento de uma ideologia que ajude a dominação do Estado
e do mercado pela classe alta, facilitando a melhoria da “sua” cidade.
Segundo Villaça (1998), o padrão espacial dominante da segregação é segundo setores de círculo. O padrão por setores possibilita melhor controle, pela classe dominante, o controle é mais
eficiente, sobre os deslocamentos espaciais, o mercado imobiliário, o Estado e a ideologia sobre o espaço urbano. Em São José
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dos Campos, o padrão de segregação é o mesmo observado por
Villaça, ele não se dá em bairros segregados espalhados, mas sim
em uma única região segregada da cidade, esses bairros de classe
de alta renda aproximam-se, aglutinando-se sempre numa mesma região, no caso de São José dos Campos, a região é a sudoeste.
u A Estruturação do Espaço Intraurbano
A estruturação interna do espaço urbano, ocorre através das forças que estão representando os interesses de consumo
da classe de alta renda. Observa-se a luta em torno de vantagens
e desvantagens do espaço urbano. As evidências são inúmeras,
é possível também analisar as transformações na estrutura do
espaço intraurbano, pois quando um elemento sofre transformação, acarretará a transformação de outros. Isso foi observado
claramente na área onde hoje se localizam os residenciais Colinas
e Bosque Imperial. Com a construção do Shopping Colinas a região toda sofreu alterações significativas em relação à valorização
imobiliária.
Assim, como Villaça (1998) observou nas metrópoles estudadas, constatou-se também que na cidade de médio porte, como
São José dos Campos, as áreas residenciais das camadas de alta
renda tendem:
1. a prosseguir a partir de um dado ponto de origem ao
longo de determinadas vias, ou em direção a outro núcleo existente de edificações, ou centros comerciais;
2. a progredir em direção a terrenos altos, livres de riscos
de inundações e a se espalhar ao longo das bordas de lagos, baías,
rios ou oceanos; no caso de São José dos Campos, é a borda do
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Banhado, tais bordas não são ocupadas por indústrias;
3. a crescer em direção às áreas que apresentam uma região
rural livre e aberta, afastando-se dos “becos sem saída” bloqueados por barreiras naturais ou artificiais;
4. a crescer na direção dos líderes da comunidade;
ao movimento de escritórios, bancos e lojas que puxam os
bairros residenciais mais caros na mesma direção geral da cidade;
5. a crescer ao longo das linhas mais rápidas de transportes;
ao crescimento das áreas residenciais de alta renda que permanece numa mesma direção, por um longo período de tempo;
6. às áreas de apartamentos de luxo que se estabelecem
próximo ao centro, em antigas áreas residenciais.
O domínio do espaço sempre foi importantíssimo para a luta
de classes. A dominação através do espaço urbano é um processo
onde a classe dominante apropria-se das vantagens e dos recursos
do espaço urbano, como a otimização de tempo gasto no deslocamento das pessoas, facilitando a acessibilidade às localizações
escolhidas e ao centro urbano. Essa é uma das conclusões mais
evidentes deste trabalho, pois todas as transformações da estrutura intraurbana ocorrem em função da acessibilidade, do tempo
e da energia gastos no deslocamento das pessoas. Quando a elite
produz um espaço para si, otimizando suas condições, está de
alguma maneira, piorando as condições para as outras classes.
Em relação a São José dos Campos, quanto mais o centro e suas
atividades deslocam-se para a região sudoeste, mais longe ele fica
de Santana, do Parque Industrial ou do Jardim Paulista, da zona
Leste.
Hoje, São José dos Campos está num processo de urbaniza-
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ção caracterizado pela transformação de um centro industrial em
um centro regional de prestação de serviços, ainda com algumas
características industriais. A prestação de serviços e o comércio
estão na base do desenvolvimento socioeconômico neste começo
de século.
Há uma mudança até na questão arquitetônica, a transformação dos imóveis, que eram residenciais, para as novas categorias de uso, tais como o comércio especializado, as clínicas e os
escritórios. No centro continua o comércio tradicional, mas foi
nas áreas habitacionais circundantes num pequeno período de
tempo, que apareceram os novos investimentos do mercado. As
residências foram se transformando em clínicas, lojas ou escritórios, bairros inteiros viraram alvo da especulação imobiliária.
Causando uma descaracterização das edificações. São essas características que dão uma aparência diferente para a cidade.
Os proprietários dessas residências, da classe de alta renda,
que antes das transformações moravam próximo ao centro, partiram inicialmente para os apartamentos e depois para os condomínios fechados, onde dizem encontrar maior segurança, mas
também onde se concentram os seus “iguais”.
Os condomínios fechados são manifestação da alta concentração de capital no setor imobiliário. A velocidade como surgem
e como são procurados provocaram uma revolução nas áreas nobres da cidade e no urbanismo.
No caso de São José dos Campos, o abandono do centro pela
“classe alta” e sua substituição pelos estratos sociais e étnicos inferiores levam também ao desaparecimento do terciário preexistente e sua substituição pelo comércio e “diversões” correspondendo à nova população. O resultado desse processo é a ocupação
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da área central nas médias e grandes cidades por cidadãos pobres
e/ou de minorias étnicas, sem atuação no mercado econômico,
político e ideológico.
Hoje, a descentralização é muito mais forte. Há certo tempo, os comércios e os serviços que eram encontrados somente
na área central começaram a desenvolver-se em outros bairros.
Atualmente, temos lojas de variedades, butiques, consultórios, escolas, bares, restaurantes, cabeleireiros, etc., que se proliferam na
Vila Ema, Vila Adyana, São Dimas, acompanhando a classe de alta
renda, atendendo à população dos bairros e adjacências.
Dessa maneira, percebemos o deslocamento do comércio e
serviços acompanhando a elite. Primeiro, estando no centro junto à classe de alta renda, seguindo então para Vila Adyana, São
Dimas, depois Vila Ema, e já na direção escolhida pela elite, a região do Shopping Colinas e continuando no mesmo sentido o
Jardim Aquarius.
Voltando a falar do afastamento do centro e da criação de
certas áreas planejadas, podemos citar como exemplo a construção do Shopping Colinas em 1998, localizado próximo ao Jd.
Esplanada, Jd. Apolo e aos dois condomínios fechados (Colinas
e Bosque Imperial), destinados à elite. O comércio mais refinado sempre busca acompanhar a área residencial da classe de alta
renda. A caracterização dessas áreas planejadas pode ter formas
que pressupõem investimentos de capital em uma nova concepção socioespacial, como os condomínios fechados, os shoppings
e grandes avenidas, modernizando o padrão setorial.

191

u O Controle do Mercado Imobiliário,
do Estado e da Ideologia
São José dos Campos apresenta alguns aspectos do funcionamento do mercado imobiliário, por meio do qual as classes sociais disputam as melhores localizações. Essas localizações
são escolhidas pelo custo e tempo de deslocamento ao centro e
outros pontos importantes da cidade, pelo atrativo do local, tais
como terrenos altos e livres de inundações, ao longo das bordas
de lagos, baías ou rios. Em São José dos Campos, é a borda do
Banhado, crescendo sempre em direção às áreas livres e abertas
e afastando-se de sítios bloqueados por barreiras naturais ou artificiais.
À medida que a cidade de São José dos Campos foi crescendo,
ela foi se deparando com elementos que têm influência na expansão urbana no sentido de obstruir e adensar o tecido urbano: são
os obstáculos naturais. Cidades construídas em vales tendem a
crescer no sentido do vale, do que transversalmente a ele, como
ocorre em São José dos Campos e praticamente todas as cidades do Vale do Paraíba. Outro fator que fez São José dos Campos
crescer no sentido do vale, é que as cidades crescem em direção às
cidades e regiões mais importantes, ou que tenham maior fluxo
de tráfego, essas cidades são - São Paulo e Rio de Janeiro.
Desde o início do século XX, a classe de alta renda se expandiu na direção sudoeste e nela se mantém até hoje. É interessante
o exemplo de como a elite não abandonou sua direção de crescimento, mesmo quando a ação do mercado imobiliário e do Estado investiram em outras regiões. Foi o que aconteceu com os condomínios Floresta e Quinta das Flores, na direção oposta, região
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Sul. Esses casos mostram exemplarmente que a região de concentração da elite é ditada pelo poder da elite. A razão para isso está
na relação da classe de alta renda com o Estado que leva para os
bairros da classe de alta renda a infraestrutura e os elementos definidores dos deslocamentos espaciais, os gastos de tempo e energia para chegar aos locais de compras, serviços, lazer e empregos.
O que se observa é que a atual configuração da cidade não foi
adequadamente acompanhada pelo poder público local, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, principalmente a partir
da década de 80, devido à falta de continuidade administrativa
do período, à falta de fiscalização e à ausência de uma política
de habitação. As ações de planejamento serviram somente para
amenizar a situação momentânea.
Segundo Villaça (1998), hoje a moderna incorporação imobiliária trabalha com um conjunto de forças, e uma delas é a crescente concentração do capital imobiliário; uma crescente massificação da procura na qual se inclui a produção ideológica de
novos estilos de vida e formas de morar; a proliferação do automóvel, o Estado produzindo vias expressas e a difusão dos shoppings centers. Nesse novo espaço, não está à venda somente casas;
vende-se um “sistema residencial”, um “sistema seguro de vida
planejada”; vende-se “um espetáculo que você não pode perder”.
O melhor exemplo para essa análise são os imóveis na região do
Jardim Aquarius. Região essa muito procurada por uma parcela
da população consolidando a direção do deslocamento da classe
de alta renda, onde atualmente, estão aprovados muito mais de
50% dos edifícios verticais para a cidade como um todo.
Nem sempre a elite procura o mais próximo em questão de
tempo e distância, às vezes ela afasta-se à procura de grandes lo-

193

tes, ar puro, bela paisagem, etc. Mesmo assim, há um limite para
isso, nesses casos ela procura trazer para perto de si seu comércio,
serviços, lazer, e segundo Villaça (1998), o centro que reúne os
equipamentos de comando da sociedade. Isso foi observado em
São José dos Campos na Vila Adyana, na Vila Ema, na região do
Vidoca e por último no loteamento do Parque Aquarius, quando
os empreendedores pensaram em fazer ali um novo centro, para
atender às necessidades de comércio e serviços para a elite.
Segundo Rolnik (1999), ao longo do século XIX, a terra foi
substituindo o escravo na composição da riqueza, daí a propriedade imobiliária foi se valorizando. A partir dessa época o investimento em imóveis no Brasil é o único investimento seguro, que
em crises ou mudanças de plano econômico não oferece risco ao
empreendedor, isso é uma crença que atravessa períodos da história e as classes sociais. É por isso que a legislação urbanística
influencia diretamente o preço dos terrenos urbanos, tendo uma
importância que ultrapassa a ordem técnica ou estética, interferindo numa valorização estratégica.
O mercado imobiliário a que Gottidiener (1993) se refere,
quando apresenta períodos de oscilações, revela a relação existente entre a lógica capitalista e a produção do espaço, mostrando
a importância deste setor que, formado por agentes específicos,
interfere no modo de produção do espaço urbano e mais particularmente nas formas espaciais. Essa interferência não ocorre
somente na produção da materialidade espacial, mas também nas
perspectivas de consumo de tal espaço por classes da sociedade.
O Estado tem participação no processo de regulamentação e
produção das formas espaciais no espaço intraurbano, através de
leis municipais, de uso e ocupação do Solo, chamadas de Leis de
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Zoneamento. A conclusão a que se chega, é que existe uma forte
relação das Leis de Zoneamento com o deslocamento da classe de
alta renda desde o início do século XX, na cidade de São José dos
Campos.
O Estado atuou por meio da legislação urbanística, que foi
feita pela e para a classe de alta renda. O que se observa em São
José dos Campos é, e sempre será, a colaboração aos interesses e
soluções específicos da elite local. E sabe-se que essa observação
serve também para a maioria das cidades brasileiras, de grande,
médio ou pequeno porte.
Um ótimo exemplo, assinala Bologna (2000), é que na metade da década de 90, a visão de Plano Diretor dos dirigentes era
calcada nos instrumentos de Política Urbana (Solo Criado), nas
Operações Urbanas Interligadas e no IPTU progressivo no tempo, que reverteriam em fundos para o financiamento da cidade,
visando à diminuição das desigualdades sociais. Porém, durante
o processo de discussão com o legislativo, os agentes privados ligados ao mercado imobiliário e à construção civil fizeram gestões
para que os instrumentos de política urbana mais especificamente IPTU progressivo no tempo, o Parcelamento /Edificação Compulsórios e Desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública, não fossem aplicados imediatamente após a aprovação do Plano. A alegação pautou-se na falta de regulamentação
do parágrafo 4o do Artigo 182 da Constituição Federal, que trata
sobre a matéria. Tal emenda foi incluída no parágrafo do Artigo
88 na Lei do PDDI, LC 121/95. Desta forma, o único instrumento
auto-aplicável do Plano, que poderia vir a reduzir a especulação
imobiliária foi postergado. Esse é um exemplo do poder da classe
de alta renda sobre o Estado.
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Em relação à ideologia, sabe-se que ela sofre constantes
transformações, que são adaptações para novas situações que vão
surgindo e exigindo atitudes e pensamentos que mantenham a
hegemonia da classe dominante. Através das disparidades sociais,
econômicas e políticas que são partes de uma realidade no caso
de São José dos Campos e do Brasil.
u O Deslocamento
No início da formação da cidade, a classe de alta renda
localizava-se na região central e depois timidamente foi expandindo-se na direção sudoeste e nela mantém-se até hoje. Sabe-se
que a tendência à segregação em uma única região da cidade não
é necessária só para o controle do mercado e do Estado, ela é necessária também para o desenvolvimento de uma ideologia que
ajude a dominação do Estado e do mercado pela classe alta, facilitando a melhoria da “sua” cidade. São José dos Campos apresenta
alguns aspectos do funcionamento do mercado imobiliário, por
meio do qual as classes sociais disputam as melhores localizações.
Essa é talvez a parte mais importante deste capítulo, mas não
podíamos falar de deslocamento da classe de alta renda sem ter
falado antes em segregação, estruturação urbana, mercado imobiliário, Estado e ideologia.
A Figura 1 mostra o deslocamento da classe de alta renda de
1950 até o ano 2000. Observa-se também na mesma figura, que
a malha urbana durante esse período estendeu-se para todas as
direções, concentrando-se principalmente na face sul da rodovia
Presidente Dutra.
A distribuição espacial da cidade iniciou-se com um peque-
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no aglomerado, localizado e com concentração espacial no platô
central da cidade. Essa era a parte mais urbanizada e estava bem
próxima ao Rio Paraíba do Sul e à ferrovia, servindo de principal
meio de comunicação e transporte.
A primeira dessas situações refere-se ao início do século XX,
onde podemos observar, através do croqui, a existência de acidentes naturais e artificiais que influenciaram de forma decisiva
nas possibilidades da expansão da cidade. A localização da classe
de alta renda concentrava-se em algumas ruas do centro da cidade de forma significativa. Pois, era no centro que se localizavam a
praça, a igreja matriz, o grupo escolar, o teatro, a estação de trem,
o cemitério, os edifícios públicos e o comércio, tudo que a elite
procura. E, nesse local, a elite ficou por alguns anos.
No final dos anos 20, a elite encontrava-se ainda nas principais ruas da cidade sem sinais para um possível deslocamento.
Surgiam na cidade as instalações dos sanatórios. Começa então
uma nova fase para a cidade de São José dos Campos.
Em outro período, as análises mostram que as mais significativas mudanças ocorreram no intraurbano. A cidade sofre forte
influência das áreas sanatoriais. A distribuição espacial do uso
urbano parece consolidado em função da localização da classe
de alta renda. A elite localiza-se nas avenidas próximas ao centro
e longe dos sanatórios. Com a intenção específica higienista e de
saúde pública, surge pela primeira vez na cidade uma lei que, com
os princípios do “zoning”, segrega e protege os cidadãos através
da divisão territorial. Cria-se uma zona específica, a Zona Sanatorial, na parte oeste, mais afastada do centro da cidade.
O espaço intraurbano nessa cidade estava ideologicamente
marcado por uma doença que hierarquizava direta ou indireta-
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mente a sociedade, que embora não sentisse uma forte tensão
social, sentia a força da segregação. Na planta do Zoneamento
de São José dos Campos de 1938 há a delimitação de uma região
para a instalação de sanatórios e uma área residencial. Iniciava-se assim, a força poderosa que o zoneamento urbano tem em
segregar. A classe de alta renda nessa época ainda localizava-se no
primeiro platô, na região central, agora livre dos doentes.
A cidade tinha um ordenamento e um planejamento centrado nos sanatórios. A classe de alta renda concentrava-se no centro, ou bem próximo a ele. Indo em direção às Avenidas Dr. João
Guilhermino e Dr. Nelson D’Ávila. Com o fim da fase sanatorial
e consequentemente a desocupação dos equipamentos, a população sem medo da tuberculose, começava a deslocar-se para as
adjacências do centro, construindo residências da elite joseense.
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Fig. 1 - Croqui do deslocamento da classe de alta renda em São José
dos Campos entre 1950 e 2000.

No croqui referente ao ano de 1950 percebe-se na mancha
urbana de São José dos Campos o sentido do deslocamento da
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classe de alta renda. Alguns representantes da classe começam a
sair das ruas do centro e das Avenidas João Guilhermino e Nelson
D’Ávila, e seguem em direção aos bairros Vila Adyana e Jd. Nova
América. Este foi o primeiro loteamento “aristocrático” da cidade. Sua localização tem uma paisagem privilegiada e a acessibilidade ao centro onde estão comércio, serviço e trabalho.
Na década de 60, o processo de urbanização se intensificou.
São José dos Campos, se consolida com as indústrias já existentes
e com a instalação de novas e mais pesadas. Os militares montam
uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área
aeronáutica. A ocupação das grandes indústrias formava grandes
vazios urbanos, interrompendo estruturas viárias e acentuando a
descontinuidade da ocupação do solo.
A partir da metade da década de 60 começam a ser construídos os primeiros prédios de apartamentos. Na época, a violência
ainda pequena na cidade, mas foi uma das causas do abandono
das residências pelos proprietários, esses iam morar nos novos
apartamentos, começando um lento processo de locação de suas
residências para ricos comerciantes, ou grupos médicos, interessados em ali instalar seus escritórios, clínicas ou mesmo escolas.
O tecido urbano continuou a ocupar as áreas remanescentes,
experimentando o processo de verticalização, primeiro na Vila
Adyana; depois, as novas áreas urbanizadas para a elite iam se
localizando na região sudoeste, com a expansão do Jd. Esplanada
e a criação do Jardim Apolo.
A partir da década de 70, surgiram os primeiros condomínios
fechados em São José dos Campos. Os condomínios fechados são
a mais pura manifestação da forte concentração de capital no
setor imobiliário. Em São José dos Campos há pouca legislação
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sobre os condomínios fechados, não havendo na época nenhuma
análise das consequências deste tipo de ocupação do solo. O que
houve foi uma demanda sobre esse novo estilo de vida, para os
anos seguintes.
A classe de alta renda mantinha-se ainda no Jardim Esplanada, Vila Adyana e Jardim Apolo, mas já avançava na direção
sudoeste, para o Residencial Jd. das Colinas e Bosque Imperial,
transpondo o Ribeirão Vidoca, no platô do Jd. das Indústrias. A
classe de alta renda definia, então, a direção que iria tomar. As atividades diferentes são incompatíveis, pois os investimentos para
a classe de alta renda jamais serão próximos às indústrias ou terrenos insalubres, é só observarmos a localização da elite.
A região sudoeste já apresentava características para ser o setor escolhido pela classe de alta renda morar. Fortes interesses da
elite fazem com que ela apegue-se obstinadamente a uma determinada direção de expansão territorial. Essa direção dificilmente
é abandonada, mesmo quando há obstáculos ou quando não há
atrativos naturais.
No croqui da localização da classe de alta renda em São José
dos Campos em 1980, observamos o contínuo surgimento dos
condomínios fechados. E conforme apresentado, a localização de
tais condomínios reafirma a orientação do deslocamento para a
região escolhida, a direção sudoeste.
O processo de crescimento horizontal disperso cresce em São
José dos Campos. Como a urbanização atual é caracterizada pelo
crescimento da cidade, a consequência desse fenômeno é a expansão do espaço intraurbano, fazendo com que a cidade aumente seus números de ruas e loteamentos clandestinos, aumentando
a especulação da terra, principalmente para o lado contrário da
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elite. Muitas vezes a ampliação da cidade é regulamentada por
lei, é o caso da Lei de Parcelamento e Zoneamento em 1980 – Lei
2.263/80 que amplia o perímetro de expansão urbana do município, e assim o crescimento ocorre cada vez mais distante do centro urbano e consequentemente sem infraestrutura, com grandes
vazios urbanos e vários loteamentos clandestinos.
Em 1995, foi elaborado o terceiro Plano Diretor de São José
dos Campos. A PMSJC criou um plano de desenvolvimento territorial, urbano e social integrado para o município, com características do modelo Globalizante ou Comprehensive Planning. O
plano propõe novos tipos de usos para a cidade, aumentando o
coeficiente de aproveitamento dos terrenos de vários loteamentos, mudando o tipo de uso dos terrenos. Algumas zonas residenciais tornaram-se zonas mistas, transformando assim a estrutura
intraurbana de São José dos Campos.
A classe de alta renda já tem definida sua direção e o Estado
favorece essa direção criando infraestruturas, sistema viário, pavimentação, saneamento, iluminação, etc. Observa-se o exemplo
da Avenida Cassiano Ricardo e seu entorno. Todas as melhorias
serviram para que mais rapidamente a classe de alta renda consolidasse a ocupação da região e até mesmo o comércio mais elitista
se firmasse constituindo um novo centro urbano.
Com toda essa transformação os incorporadores imobiliários
trabalham com um conjunto de forças, e uma delas é a crescente
concentração do capital imobiliário; uma crescente massificação
da procura na qual se inclui a produção ideológica de novos estilos de vida e formas de morar; o aumento das vendas de automóveis, o Estado produzindo vias expressas e a difusão dos shoppings
centers. Nesse novo espaço, vende-se um “sistema residencial”, um
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“sistema seguro de vida planejada”; vende-se “um espetáculo que
nenhuma pessoa pode perder”.
A classe de alta renda em São José dos Campos no ano de
2000 está numa tendência crescente de segregar-se em uma única
direção. Hoje, a classe de alta renda está totalmente direcionada para a região sudoeste, a região está completamente equipada
oferecendo todas as necessidades básicas procuradas pela elite.
Concluímos que a acessibilidade às regiões da cidade ficou
tão rápida quanto fácil. Percebemos a força da união e do poder
que a classe de alta renda possui quando está reunida em um único setor, crescendo em uma só direção, e a direção escolhida é a
sudoeste.
Não há, segundo Villaça (1998), uma segregação apenas por
bairros, não havendo a segregação segundo uma região geral da
cidade. Ele afirma que esta alternativa é hipotética, que ela não
existe na realidade. No caso de São José dos Campos. Entendemos
o porquê da seguinte forma.
Os bairros da classe de alta renda predominam numa mesma
região geral da cidade, (região sudoeste). Somente assim, seria
possível deslocar o centro para a região de alta concentração da
elite e somente assim, o Estado melhoraria a infraestrutura da
região, atendendo às necessidades da classe de alta renda. Dessa
maneira, há uma desigual produção e distribuição do espaço, facilitando a apropriação diferenciada do espaço urbano enquanto
produto do trabalho. A ideologia dominante procura assim esconder o real processo de construção da cidade, o que tem conseguido com sucesso, pois a maioria das pessoas, mesmo da classe
baixa acredita que o “perto” e o “longe” são dados da natureza e
não o resultado de um processo conduzido pelos homens.
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Fica claro que a região de interesse da elite é a região sudoeste
que teve parte de sua área classificada como zona mista. Mesmo
com o Art. 1º da Lei de zoneamento de 1997, onde um dos objetivos era revitalizar a área central da cidade, talvez com a intenção
de chamar alguns representantes dessa classe para a região central. Essa Lei Complementar incentivou uma tímida revitalização
do centro, mas não atraiu o interesse dos incorporadores, devido
ao alto preço dos imóveis, inexistência de vazios, congestionamentos, etc.. Esse programa não atraiu os olhares da elite.
Essas obras de revitalização do centro da cidade têm como
principal objetivo a implantação de novos negócios, mas somente
atividades na área comercial; percebe-se que nenhum empreendimento público ou privado foi ou será feito para interesses residenciais da elite nessa região.
Os processos que observamos nessa pesquisa decorrem do
estudo do espaço intraurbano na cidade de São José dos Campos. Acreditamos que tais processos ocorram também nas demais cidades brasileiras e, até, nas latino-americanas, pois o grande desnível social faz com que a luta de classes seja travada em
condições de produção e consumo do espaço urbano, isto é, em
torno do acesso espacial às vantagens e recursos do espaço intraurbano. Os contrates sociais, políticos e econômicos que São
José dos Campos como outras cidades brasileiras e também as
latino-americanas apresentam, tendem a produzir uma estrutura
espacial e uma dinâmica socioespacial intraurbana característica,
resultando em uma segregação espacial. E é por meio dessa segregação do espaço intraurbano, que se consegue a dominação e a
permanência do status-quo.
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8
Mudanças Socioespaciais em
São José dos Campos e Alguns
de seus Efeitos na Criminalidade
Antonio Carlos Machado Guimarães
Introdução

A

proposta deste capítulo é a de uma aproximação
do fenômeno da violência em São José dos Campos,
buscando estabelecer um elo com mudanças que vêm
ocorrendo em seu espaço urbano, bem como com forças que vêm
de fora e que se inscrevem na dinâmica própria a este município.
De início, pode-se mencionar duas dificuldades inerentes a
este trabalho. A primeira, de cunho mais teórico, refere-se à construção de um conceito preciso de Violência. Em primeiro lugar,
diversidade de práticas sociais que são classificadas como tal,
considerando-se ainda que esta é uma classificação social e que,
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portanto, depende de sua inscrição em determinado contexto sociocultural. Melhor dizendo, o conceito de Violência, que não se
esgota nem se confunde com o de Criminalidade, é polissêmico,
impondo a necessidade de sua definição com vista aos objetivos
de cada trabalho (Ristum; Bastos, 2004).
A segunda dificuldade é de caráter prático e atinge particularmente trabalhos de cunho quantitativo. Práticas que podem
ser consideradas violentas, não raro tendem a permanecer num
estágio de clandestinidade. Aqueles que são vitimizados tendem
muitas vezes a esconder sua condição, motivados por diferentes
fatores, medo, vergonha, relação de dependência com o agressor.
Há trabalhos que destacam o cálculo do custo/benefício por
parte da vítima como fator preponderante na sua decisão de denunciar a violência sofrida. Neste sentido, interpreta sua decisão
como resultado de suas expectativas de obtenção daquilo que ela
entende como “justiça”, cotejando com os gastos de tempo e dinheiro. A estes se somam muitas vezes o constrangimento por
que passa no momento de registrar a ocorrência. Assim, restringindo-se aos eventos criminosos, há uma grande defasagem entre
a frequência em que ocorrem e aquilo que vêm a compor os registros policiais (Lemgruber et al., 2002).
Tendo em vista tais dificuldades, este capítulo vai se ater a
objetivos mais modestos do que traçar um panorama geral da
violência em São José dos Campos e os fatores que a pressionam.
Impõe-se desta maneira a especificar a informação a ser utilizada
e a forma de sua interpretação.
Embora reconhecendo, como acima, que violência e criminalidade não se confundam e, em muito, respondendo às dificuldades na coletas de informação, serão utilizados indicadores
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corporificados em registros policiais, buscando abranger 3 níveis
de discussão.
Em primeiro lugar, pergunta-se sobre o impacto de mudanças na atividade econômica do Município no aumento da violência, neste caso identificada com as taxas de homicídio (número
de homicídios por ano a cada grupo de 100.000 habitantes). Este
tem sido o índice mais utilizado na literatura sobre o tema, reunindo dados extraídos dos registros de óbitos, fornecidos pelo
Ministério da Saúde, hipoteticamente capaz de reduzir as distorções próprias à subnotificação. Neste sentido, ele se mostraria
ainda um tipo de registro apropriado à comparação entre regiões e períodos, com menor incidência das distorções próprias ao
ânimo das populações em denunciar ou à capacidade dos órgãos
policiais para armazenar e organizar as informações.
Outro tipo de dado será utilizado. Uma taxa construída em
moldes semelhantes às de homício, com a evolução dos registros
de ocorrências de extorsão por meio de sequestro e a de outros
tipos de crimes contra pessoa. Sua incorporação se dá num duplo
sentido, diferente do anterior.
As taxas relacionadas a sequestro, esta modalidade criminosa,
que requer maior planejamento e organização, faz com que quadrilhas alarguem sua área de atuação para além de limites municipais ou, não raro, estaduais. Assim, variações observadas em sua
frequencia abriria a discussão sobre o deslocamento de atividades
criminosas entre municípios e regiões do Estado, de que São José
dos Campos poderia estar sendo vítima.
Por outro lado, ao se incorporarem os registros de “outros
crimes contra a pessoa”, uma extensa lista de delitos agregada sobre este título permite certo avanço na discussão sobre o
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deslocamento do controle dos conflitos do cotidiano para agências oficiais. Tal se mostra pertinente num quadro de mudança
acentuada, como o verificado no Município, na medida em que
a migração e a formação de novos bairros podem reduzir a capacidade de controle social informal, próprio às comunidades com
alto grau de relacionamento pessoal, substituindo-o pelos instrumentos formais, mais impessoais.
Voltando aos objetivos deste capítulo, ele se pauta pela intenção de identificar alguns vetores socioespaciais que podem
estar pressionando os habitantes da Cidade, de um lado, a uma
condição de vítimas de eventos criminosos e, de outro, à ruptura
de uma sociabilidade construída através de laços comunitários
ou, nos termos de Ricouer (1995), com um poder que expressa
“capacidade de agir juntos”, num primeiro momento sem a intervenção de agências mediadoras. Tais fenômenos ocorreriam
pressionados forças endógenas resultantes de processos de transformação do espaço e da sociedade e sua economia e também refletiriam a relação da cidade com o seu exterior. Neste nível, além
da amplição do raio de ação de organizações criminosas, devem
também ser consideradas as políticas de segurança, estaduais e
federais, com seus efeitos na redução da taxa de criminalidade
joseense.
Assim, frente às alternativas de abordagem, optou-se pela
abordagem dos possíveis impactos nas taxas de criminalidade de
mudanças no espaço, particularmente a expansão de sua área urbanizada, a formação de bairros novos, frequentemente carentes
de serviços públicos; as mudanças ocorridas na esfera econômica, incidindo na estrutura de empregos e na absorção da mão
de obra; a atração de segmentos da alta classe média de cidades
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próximas, com um significado de deslocamento de vítimas potenciais e, consequentemente, um vetor no deslocamento da atividade criminosa para o Município.
u Mudanças na Atividade Econômica, Expansão da Mancha
Urbana de São José dos Campos
Uma relação apontada com relativa frequência é do grau
de pobreza com as taxas de desemprego. Contudo, não chega se
formar aí um consenso. Há quem defenda que, mais importante que a pobreza, o vigor e confiabilidade de nossas instituições
ocupariam o protagonismo na redução da criminalidade. Esta
posição encontra suporte numa frágil associação entre as taxas de
homicídio encontradas em diferentes regiões do país e seu grau
de pobreza (Zaluar et al., 1994). Contudo, é possível questionar
esta posição aludindo a própria complexidade do fenômeno, que
envolve uma série de outras variáveis capazes de minimizar os
efeitos da pobreza sobre a criminalidade. Há, então, aqueles que
ressaltam o controle social exercido dentro das comunidades, as
políticas públicas amenizando os efeitos da pobreza e outros fatores como importantes vetores de redução da violência e conflitos.
(Cerqueira; Lobão, 2004).
De qualquer maneira, é importante que se considere o papel
do poder público, na medida em que o aumento dos investimentos em segurança no Estado de São Paulo repercutiu numa acentuada queda nas taxas de homicídio verificadas neste início de
século (Waiselfisz, 2010). Assim, se ainda nos encontramos numa
situação longe da que poderia ser considerada ideal, em muito
nos distanciamos da vivida na década passada; o que não implica
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na afirmação de que a dificuldade de obtenção de renda tenha
pouca importância na multiplicação da delinquência.
É necessário trazer a discussão do mercado de trabalho em
São José dos Campos, para tentar perceber se há relação entre os
movimentos que ali se observam e as variações na ocorrência de
delitos criminosos. Neste sentido, será considerada aqui a mudança no perfil da mão de obra empregada, buscando seu desdobramento na precarização das condições de vida de parte da
população trabalhadora.
Na tabela abaixo, encontramos a evolução dos vínculos empregatícios formais nos municípios da Região de Governo de São
José dos Campos, em que se desenha um crescimento constante
dos postos de trabalho ao longo da primeira década deste século.

Este movimento se comunica com o crescimento em ritmo
menos acelerado da população da região. Entre os anos de 2001 e
2008, o número de vínculos empregatícios no conjunto da Região
de Governo cresceu 39,85%, com taxa de 45,69% para o Município de São José dos Campos; enquanto a população cresceu no
mesmo período 11,93%, na Região de Governo e 13,40% no Município de São José dos Campos10.
10. Cálculos realizados a partir de projeções da Fundação Seade, São Paulo (SP).
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Seria, em princípio, muito difícil atribuir o crescimento da
criminalidade um caráter de consequência direta da redução
no nível de emprego. Contudo, outro processo não tão aparente aponta para uma transformação do mercado de trabalho, em
que se considera a mudança do perfil da mão de obra empregada.
Neste plano, enquanto parte da população trabalhadora é absorvida pelo mercado formal de trabalho (o que sustentaria, inclusive, a incorporação de segmentos expressivos de trabalhadores
migrantes), outros segmentos se veem expulsos do mercado de
trabalho. Como resultado de mudanças na economia do Município e Região.
No gráfico abaixo, são comparados os crescimentos do valor
adicionado nos setores da indústria e serviços. Neste nível, podemos perceber em todos os níveis de agregação uma tendência de
crescimento do setor de serviços, que aumenta sua participação
no valor adicionado em ritmo mais acelerado que o da produção industrial. Em termos comparativos, percebe-se um processo
mais acentuado na Região de Governo de São José dos Campos
e, mais ainda, no próprio Município, quando comparados com
os números do Estado e da Região Metropolitana de São Paulo.
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Gráfico 1
Participação dos Serviços e da Indústria no Total do Valor Adicionado
(%), entre os anos 2002 e 2007. Fonte: Fundação Seade, São Paulo-SP.

Este processo induz uma mudança no perfil da mão de obra
formalmente empregada. Quanto a isto, há indícios de que tal
mudança faz parte de um processo mais longo. Considerando
apenas o caso de São José dos Campos, é encontrada uma razão
de 1,42 entre os vínculos empregatícios na indústria e aqueles no
setor de serviços. Isto no ano de 1991. Em 2008, tal relação recua
a 0,67; com um resultado intermediário de 0,70 em 200211; reforçando a idéia de que estaríamos observando no presente um
prolongamento de um processo de décadas.
Vale aqui perguntar o impacto desta mudança na ampliação
da população em situação de vulnerabilidade social. Uma ampliação do contingente de famílias com seus responsáveis alijados
do mercado de trabalho poderia fornecer um primeiro indicativo
dos impactos destas mudanças ocorridas na esfera da produção.
11. Cálculos realizados com dados da Fundação Seade, São Paulo (SP).
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Alguns segmentos da população economicamente ativa poderiam
se encontrar sem possibilidade de absorção pelo mercado formal
de trabalho, considerando que ali se encontra um rearranjo da
distribuição das vagas entre os diferentes setores da atividade
econômica a demandar profissionais com qualificação diferente.
Assim, entre os anos de 1991 e 2000, a participação de responsáveis por domicílios sem fonte de renda passou, em São José
dos Campos, de 4,98% para 8,81%12 do universo de responsáveis.
Importante sublinhar que este é um período em que a porcentagem de pobres na população passa de 11,48% a 12,94%13.
Tais dados colocam em questão o modelo de crescimento em
processo na cidade, não apenas no que se refere ao número de
postos de trabalho, mas, principalmente, quanto a seu impacto na
redução da desigualdade social. Apoiando estas hipóteses, temos
a evolução de alguns indicadores sociais. O índice de Gini em São
José dos Campos, por exemplo, cresceu de 0,53, em 1991, para
0,58, em 2000, e a relação entre a renda dos 10% mais ricos e os
40% mais pobres saltou de 15,58 para 20,27, 14.
A realização de um novo recenseamento neste ano servirá
para avaliar em que medida a desigualdade social e a vulnerabilidade das famílias oscilaram neste início de século. No momento,
é suposto que esta tendência ao menos se manteve, pressionada
pela mudança no perfil da população empregada no Município.
Por outro lado, o que se observa no nível sócio-econômico,
deve ser articulado com as mudanças espaciais. Neste trabalho,
12. Fonte: Fundação Seade, utilizando a variável “Pessoas Responsáveis
pelos Domicílios Particulares Permanentes sem Rendimento (Em %)”.
13. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Fundação João
Pinheiro, Belo Horizonte (MG).
14. Ibidem.
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elas serão abordadas considerando uma aceleração na ocupação
do território municipal, fazendo crescer em muito sua área urbanizada e, em decorrência, constituindo comunidades novas, ainda em processo de integração.
O processo de urbanização da cidade de São José dos Campos em grande parte acompanha o de sua industrialização; uma
relação que gradativamente se acentua a partir da inauguração
da rodovia Presidente Dutra, nos anos 1950. Já ao final da década
de 1960 a cidade contava com a presença de grandes indústrias;
intervindo na expansão de sua área urbanizada. Entre os anos de
1952 e 1973, a mancha urbana da cidade cresceu cerca de 500%
em decorrência de seu acelerado crescimento industrial. Por outro lado, tal desenvolvimento, gera um padrão de ocupação fragmentada do espaço, com o deslocamento da população de baixa
renda para regiões periféricas, próximas à localização das indústrias (Costa et al., 2008).
Numa etapa posterior, a partir da década de 1990, no crescimento joseense intervém o processo de desmetropolização da
cidade de São Paulo, resultado da desconcentração das atividades
econômicas no Estado, que faz crescer a população das cidades
médias.
Em parte este crescimento populacional se dá com aqueles
que vêm em busca de oportunidades de sobrevivência escassas
em centros maiores. Mas, a ocupação do espaço urbano reflete
outros fatores socioeconômicos. Deste modo, a desigualdade social que se acentua, tem sua expressão em processos de segregação
socioespacial. Observa-se, então, a expansão acelerada de áreas
destinadas a loteamentos fechados, abrigando uma população de
alta classe média. Rompe-se assim com um modelo que situa os
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mais ricos junto ao centro da cidade, o que se reflete na degradação das áreas centrais do Município (Maria, 2008); ao mesmo
tempo que contrasta com o deslocamento da população pobre
para a periferia, não raro para loteamentos clandestinos.
u Os reflexos na Criminalidade
Deve-se lembrar as dificuldades levantadas na introdução
no que se refere à abordagem dos fenômenos da violência e criminalidade. Neste tópico, o foco estará dirigido para 3 tipos de
dados: a) a taxa de homicídios; b) um índice relativo aos casos
de sequestros e c) outro que aborda o que é descrito aqui como
judicialização dos conflitos cotidianos, buscando uma primeira
medida da transferência dos controles informais de resolução dos
conflitos para os formais.
O gráfico abaixo apresenta a evolução das taxas de homicídios entre os anos 1999 a 2008. Ele permite a comparação
das taxas observadas em São José dos Campos e sua Região de
Governo com as verificadas em todo o Estado. Também inclui as
da Região Metropolitana de São Paulo, neste caso com o objetivo
específico de avançar na hipótese de uma migração da criminalidade da capital e seu entorno para a Cidade de São José dos
Campos.
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Gráfico 2
Evolução das Taxas de Homicídios (1999-2008).

Inicialmente, é importante sublinhar a tendência de queda
constante observada em todo o Estado, sem contradição com o
observado em São José dos Campos e Região. Tal tendência pode
ser atribuída ao maior investimento em segurança pública, nos
primeiros nesta década (Waiselfisz, 2010).
Contudo, embora não se contradigam no movimento geral,
em alguns períodos - com destaque para os anos de 2001 e 2005
- as oscilações verificadas no Município e na Região de Governo
são muito muito mais abruptas que as que ocorrem nos outros
recortes espaciais.
Aqui caberiam dois modelos explicativos. O primeiro reforçaria a idéia de um movimento de transferência da criminalidade de outras regiões para o Município e seu entorno. Buscando
avançar nesta hipótese, vai-se utilizar dados relativos ao número
de ocorrências de sequestros no Estado e Município.
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Na tabela a seguir são apresentados dados relativos à evolução dos sequestros com motivação financeira, cobrindo o período de 1997 a 2008. Para cada ano foi calculado o seu crescimento
percentual em relação ao anterior.
Colocados em gráfico, os dados relativos a São José dos Campos apresentam algumas diferenças marcantes quando comparados com os do Estado como um todo. Tal discordância sugere
a idéia de um movimento em grande medida endógeno, mesmo
que considerando a presença de organizações criminosas filiadas
às grandes estruturas do crime organizado, tal como por vezes
aparece na imprensa local.
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Gráfico 3
Ocorrências de extorsão mediante sequestro.

É interessante abordar a participação do Município no total
de ocorrências desta modalidade de delito, para daí podermos
extrair algumas hipóteses relativas à migração de certos tipos de
criminalidade para o Município. O gráfico abaixo, apresenta a
participação de São José dos Campos no total de ocorrência no
Estado, abrangendo um período de 10 anos.
O gráfico abaixo mostra dois momentos distintos. O primeiro, que se estende até o ano de 2002, em que é grande a participação do município no conjunto. Neste sentido, fica sugerido o fato
de abrigar pessoas de maior poder aquisitivo advindas de centros
maiores para habitar seus bairros fechados e outros imóveis situados em áreas mais valorizadas da cidade. Neste caso, dentro de
uma economia do crime, seria possível pensar na ampliação da
população potencialmente vítima de quadrilhas e organizações
criminosas; muitas delas com raio de ação que abrange todo o
Estado.
No que se refere ao segundo momento. A participação reduz
acentuadamente. Neste caso, reforça-se a idéia de interiorização
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do crime, já detectada em outros trabalhos (Waiselfisz, 2010); um
movimento de deslocamento de determinados delitos da capital
e centros maiores para pequenos municípios deste e de outros
estados.

Gráfico 4
Ocorrências de extorsão mediante sequestro.
Participação de São José dos Campos no total do Estado de SP.

Para finalizar, seria importante abordar o crescimento do
recurso a instrumentos formais de resolução dos conflitos. Sociedade é uma categoria que contrasta com a de Comunidade
por se valer de métodos impessoais de controle social (Nisbet,
1977). Assim, nos pequenos agrupamentos, como resultado de
uma convivência que não raro se estende por gerações, o ajuste
de comportamento entre vizinhos tende a ser produzido em sua
interação cotidiana e sem que haja a necessidade do recurso a
agências formais de mediação.
Tal situação era encontrada muitas vezes em bairros urbanos
que se aproximavam assim das pequenas cidades rurais. Fenômenos como a migração que vem recompor, constantemente a
população local, somados à especulação imobiliária, responsável
pelo deslocamento das famílias e ruptura dos laços comunitários,
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pressionam no sentido do enfraquecimento do controle social informal. Neste sentido, o Estado e suas agências passam a ocupar o
lugar que antes era ocupado por toda a comunidade de maneira
difusa.

Gráfico 5
Ocorrências de outros crimes contra a pessoa
em São José dos Campos.

O gráfico acima apresenta, para a cidade de São José dos
Campos, a evolução das ocorrências de “Outros Crimes contra a Pessoa”. Seu grau de agregação, reunindo delitos bastante
diferentes sob a mesma classificação15, limita em grande parte
a possibilidade de abordar o processo com mais precisão. Contudo, deve-se considerar que parte deles, como rixa ou calúnia,
tenderiam a ser resolvidos numa comunidade por seus próprios
membros; sem que houvesse o recurso ao aparelho de Estado.
Era isto que se apontava com a distinção entre controles infor15. Outros crimes contra a pessoa incluem: instigamento ao suicídio,
indução ao suicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto, perigo de vida ou
de saúde, maus tratos, omissão de socorro, rixa, calúnia, difamação, injúria,
constrangimento ilegal, ameaça e violação do domicílio (Fonte: Fundação
Seade). No cálculo das taxas, utilizou-se a projeção de população da Fundação
Seade.
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mais e formais.
O que se vem observando em São José dos Campos aponta
para uma passagem do informal e pessoal, para o formal e impessoal. Seja porque aumentaram de frequência, seja porque vêm
sendo mais denunciados, a conclusão que em grande medida se
impõe que o grupo de vizinhos já não é mais eficaz no controle
de seus membros. Este aspecto de mudança da sociabilidade joseense não deixa de se relacionar à sua transição para a condição
que passa a ocupar no conjunto dos municípios paulistas e mesmo brasileiros. Particularmente, a expansão de sua mancha urbana, constituindo bairros novos, formados com população com
origens diversas são um vetor no sentido da multiplicação dos
conflitos e da ruptura dos laços comunitários, estes, antes, um
importante elemento de controle social.
u Considerações Finais
Já na introdução alertou-se para as dificuldades envolvidas nos estudos sobre criminalidade e violência. As formas pelas
quais elas se manistem são várias, como também há uma multiplicidade de fatores internos e externos às diferentes sociedades
que provocam sua oscilação. Todavia, não se pode negar a importância destes estudos na identificação de conflitos que intervêm
na sociabilidade dos indivíduos que habitam cidades, como São
José dos Campos, em acelerado processo de mudança.
Fatores externos podem interferir na dinâmica própria ao
Município. Identicaram-se dois neste trabalho: as políticas de
segurança no Estado e a ação de organizações criminosas. O primeiro, apontado na literatura corrente sobre o tema, tem incidi-
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do fortemente na redução da criminalidade em todo o Estado, especialmente no que se refere às suas taxas de homicídio. Quanto
à ação das organizações, trata-se de tema ainda pouco explorado,
resumindo-se praticamente à discussão na imprensa local.
Por outro lado, os dados apontam em grande medida que a
cidade vem sofrendo os efeitos de dois processos, relacionados
entre si, a mudança do perfil da mão de obra local e a expansão
de sua mancha urbana. Em conjunto, tais processos trazem novos habitantes para a cidade, pauperizam parte de sua população,
ao expulsar do mercado de trabalho aqueles segmentos que não
possuem as qualificações adequadas ao novo contexto, além de
darem origem a comunidades com população heterogênea e com
laços comunitários enfraquecidos. Tais fatores vão pressionar a
sociabilidade da população local no sentido do acirramento dos
conflitos e da incapacidade de sua solução por meios informais
de controle social.
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9
O Trabalho Informal na Cidade de
São José dos Campos, SP: Alguns Olhares
Sueli Pereira Lacerda
Gilson dos Anjos Ribeiro

A

partir da década de 1980, o tema “trabalho informal”
passou a constar na literatura especializada e vários motivos foram levantados como causadores da expansão
da informalidade, tais como: o reflexo do desemprego, a baixa escolaridade e a pouca especialização no âmbito da alta tecnologia
ou a não inclusão da mão-de-obra em outro setor da economia
formal.
Neste capítulo limitou-se à utilização do termo setor “informal”, por ser abrangente, por possuir diferentes significados, por
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não ser muito específica sua conceituação e pela complexidade
do termo. Tais especificações são discutidas por várias áreas do
conhecimento, em especial pelas ciências econômicas e ciências
sociais. O autor Eduardo G. Noronha em seu artigo “Informal,
ilegal, injusto: percepções do mercado de trabalho no Brasil tece os
seguintes comentários sobre “informalidade”:
...refere-se a fenômenos demasiadamente diversos
para serem agregados por um mesmo conceito, [...]
depende, sobretudo do de “formalidade” em cada
país e período, e, embora isso seja evidente, as análises sobre o tema tendem a ignorar a noção contraposta da qual ela deriva. Assim, a compreensão da
“informalidade” ou dos contratos atípicos depende
antes de tudo da compreensão do contrato formal
predominante em cada país, região, setor ou categoria profissional (2003: 01).
O termo setor “informal” foi cunhado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)16, segundo a qual é composto por
pequenas atividades geradoras de renda; o cidadão não é segurado pela Previdência social, essas atividades utilizam de pouco
capital com técnicas de produção simples, mão de obra desqualificada, ocasionando emprego instável com baixa renda.
Um relatório elaborado pelo Programa Mundial de Emprego em 1972, aplicado primeiramente, nos países Gana e Quênia,
mostrou que o fator decisivo para justificar a “informalidade”
16. Destacam-se entre outros trabalhos: OIT (1970) sobre a Colômbia, OIT
(1971) sobre Sri Lank, OIT (1974) sobre o Kenya, OIT (1972ª) sobre a Costa
Rica, OIT (1973), sobre o Iran, OIT (1973ª) Sobre as Filipinas, PREAC (1974ª)
sobre o México, PREALC (1974b) sobre San Salvador e PREAC (1974c) sobre
Panamá (Cacciamali, 1982).

228

daqueles países não era o desemprego, mas sim a quantidade de
trabalhadores mendicantes e desprotegidos pelo governo (Singer;
Pochmann, 2002: 13).
Para Singer e Pochmann, as ocupações “informais” constituem o “setor não-estruturado”, “setor não organizado” ou “setor
não protegido”, mostrando dessa maneira, a existência de desacordos conceituais para o significado dessas ocupações. Sandroni
definiu a economia “informal” como sendo:
...parte da economia que abrange pequenas unidades
dedicadas à produção ou à venda de mercadorias ou
produção de serviço. Essas unidades não são constituídas de acordo com as leis vigentes, ao recolher
impostos, não mantêm uma contabilidade de suas
atividades, utiliza-se de mão-de-obra familiar e seus
eventuais salários não são registrados (apud Ribeiro,
2000: 07).
Uma das mais importantes estudiosas do setor terciário de
nossos dias, a arquiteta Heliana Comim Vargas afirma que “o terciário está aí, dominando as nossas grandes cidades, criando e
resolvendo problemas”. Ainda segundo Vargas:
... a origem do nome setor terciário é decorrente do
seu posicionamento com relação à terra, onde a agricultura assume o primeiro lugar (primário). A transformação do produto da terra realizada pela indústria vem em segundo lugar (secundário), deixando
para as demais atividades, o terceiro lugar (2001: 32).
Para a autora, o setor terciário, pode ser definido como aquele que incorpora atividades que não produzem nem modificam
objetos físicos (produtos ou mercadorias) e que terminam no
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momento em que são realizadas.
O setor terciário é composto por várias categorias, de acordo com a função exercida, tais como a prestação de serviços, o
comércio varejista e o comércio atacadista, as atividades de lazer, de educação, de cultura, de turismo, os profissionais liberais,
administração e marketing, etc. Em relação à sua estrutura, ela
pode ser dividida em três níveis: o de comando, e o de serviços ao
consumidor e ao produtor.
Milton Santos sugere a existência de dois circuitos na
economia:o “informal”, o “inferior” e o “superior”, sendo que “a
diferença fundamental entre as atividades do circuito superior e
do circuito inferior está baseada nas diferenças tecnológicas e de
organização” (2004: 93-105). O circuito superior seria formado
pelos bancos, o capital intensivo, o comércio de exportação e a
indústria de exportação, a indústria urbana moderna, o comércio
moderno, os serviços modernos, o comércio atacadista, os produtos especializados, os transportes, o grande volume de bens e o
elevado nível tecnológico. O circuito inferior abrange os serviços
oferecidos a varejo e o comércio de pequeno porte com dinheiro
líquido; pequenas quantidades de bens; trabalho intensivo; crédito pessoal direto. Nesse setor o interesse primordial seria o de
sobreviver e de assegurar a vida familiar diária, e não conta com a
ajuda governamental, como é o caso dos ambulantes.
Noronha esclarece que no Brasil a diferença entre setor “formal” e setor “informal” está na concepção jurídica, ou seja, são
considerados “informais” aqueles sem registro em Carteira de
Trabalho e “formais” aqueles com algum tipo de contrato – o
em tempo parcial, específicos para pequenas empresas e temporários - regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Traba-
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lho (CLT). O autor aponta três diferentes modos de interpretação
sobre o fenômeno da “informalidade”. A primeira é justamente a
interpretação econômica. Contrastando-a, juízes e procuradores,
por seu próprio ethos profissional classificam como ilegal a maior
parte das situações entendidas como “informal” pelos economistas. [...] Desta forma, há três pares contrastantes de conceitos por
meio dos quais são percebidos os contratos de trabalho: formal e
“informal”; legal e ilegal; justo e injusto. Embora “informal tenda
a ser identificado com “sem carteira” e este como “injusto” (Noronha, 2003: 5).
Esses trabalhadores “informais” fazem parte da População
Economicamente Ativa (PEA), que, entretanto, não estão amparadas pela CLT. Essa insegurança causa uma das condições básicas
da desigualdade social: o trabalho informal, na maioria dos casos,
não é capaz de gerar remunerações condizentes com padrões de
consumo acima de uma linha mínima de necessidades básicas.
u Caracterização de Algumas Atividades
Informais na Cidade de São Jose dos Campos.
O crescimento econômico da cidade de São Jose dos Campos, localizada no Estado de São Paulo, segue o modelo tradicional
de industrialização e urbanização ocorridas no Brasil: uma cidade
de médio porte, com mais de 600 mil habitantes, localizada entre
as duas maiores metrópoles do País, São Paulo e Rio de Janeiro,
considerada um dos maiores pólos tecnológicos do Brasil. Como
toda cidade que passou por este processo, os problemas urbanos
são inúmeros.
A informalidade é um desses problemas, resultante de uma
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economia e uma sociedade frágeis. Apesar da cidade apresentar
um grande destaque no cenário internacional, o processo de industrialização rápido iniciado na década de 1960 acarretou uma
concentração de trabalhadores com baixo nível de escolaridade,
os quais não conseguiram entrar no mercado formal de trabalho.
Para sobreviverem, tais trabalhadores viram na atividade informal
uma possibilidade. Aqueles que não conseguiram acompanhar
os avanços tecnológicos também ingressaram na informalidade,
enquanto outros conseguiram no setor informal maiores rendimentos. Uma cidade de médio porte como São José dos Campos
têm grande diversidade de categorias de trabalhadores informais.
Neste capítulo, busca-se discutir a participação de algumas dessas
categorias de trabalhadores no contexto urbano e consequente
proximidade com a população.
u Feira dos Ambulantes do Jardim Colonial : Um Retrato da
Informalidade Urbana de São José dos Campos
A área de estudo para o desenvolvimento desta pesquisa
compreende a Região Sul do município de São José dos Campos,
bairro Jardim Colonial, onde se encontra o objeto deste trabalho,
a Feira dos Ambulantes que é agregada à Feira Livre. Feira livre
e Feira dos Ambulantes, ambas situadas na avenida José Ribeiro
Bastos com 376,53 m de extensão e a rua Ângelo Belmiro Pintus
com 576,95 m de extensão (PMSJC, Secretaria de Abastecimento, 2007). Para a realização dessa pesquisa, dos 582 ambulantes
registrados pela Prefeitura foram entrevistados 145 individuos,
escolhidos aleatoriamente. Os questionários foram divididos por
setores da feira, para que ao final, fosse possível identificar qual

232

o setor predominante, entre outros. Também foi elaborada uma
pesquisa com os moradores das residências onde se encontram a
feira livre e a feira da barganha
A legislação que regulamenta o comércio na feira-livre é a
Lei Municipal 5396/99, de 25 de junho de 1999, na qual a feira dos ambulantes também se insere.A terminologia “Feira dos
Ambulantes” é designada pela Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, mas, entre os feirantes ou ambulantes, é conhecida
como “Feira da Barganha ou Feira do Rolo”.
Durante a elaboração desta pesquisa, buscou-se compreender e analisar as formas de uso e ocupação do espaço público e
também sua organização ao longo das avenidas Ângelo Belmiro
Pintus, José Ribeiro Bastos, totalizando 895 m de extensão, segundo a Secretaria de Abastecimento da PMSJC.
Segundo a Lei nº 4170/92 de 03 de abril de 1992 que altera
o Artigo 11 da Lei nº 3970/91 que dispõe sobre a organização
e funcionamento das feiras livres do município de São José dos
Campos, ficou estabelecido que o comércio ambulante somente
poderia ser praticado a uma distancia mínima de 1000 metros
de raio das feiras livres. Entretanto, constatou-se que a Feira dos
Ambulantes ou Feira da Barganha e a Feira Livre estão convivendo harmoniosamente juntas.
A chamada “Feira dos Ambulantes” ou “Feira da Barganha” é
um desses lugares onde impera a idéia de que mercadorias diversas podem ser trocadas como se fossem iguais, ou seja, é possível
trocar tênis usados, livros e revistas usados, ferramentas, peças de
computador e videogame por outros produtos inusitados. O Jornal Valeparaibano, edição do dia 29 de março de 2009 informa:
Feira do Colonial é igual a 25 de março: tem de tudo.
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Polo de comércio popular vende de roupa a perfume, mas nada é legitimo.
Assim como a rua 25 de março em São Paulo, na Feira do
Colonial são encontrados os mais diversos produtos e réplicas de
marcas famosas, como bolsas, roupas e perfumes são vendidos
com preços tão bons quanto o centro de compras em São Paulo.
Foram observados nas conversas com os feirantes, detalhes
sobre as condições de trabalho, os negócios realizados em comparação com outros espaços de troca, os preços praticados, os
transportes utilizados no deslocamento dos produtos e rendimentos familiares.
De acordo com a Secretaria de Abastecimento e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, são 582 “ambulantes”
cadastrados,17 porém, não pagam nenhum tipo de imposto ou
taxa. Segundo a Prefeitura, o referido cadastro é para não deixar
aumentar o número de indivíduos e se obter um controle melhor
sobre a Feira dos Ambulantes (ou da Barganha).
Assim sendo, a Secretaria cadastrou e organizou um croqui
numerado pertencente a cada ambulante cadastrado, que compreende a Avenida José Ribeiro Bastos com a rua Ângelo Belmiro
Pintus e a rua José Caetano Clemente.
Magnani na obra intitulada, Quando o campo é a cidade, afirma:
É a rua que resgata a experiência da diversidade,
possibilitando a presença do forasteiro, o encontro
entre desconhecidos, a troca entre diferentes, o reconhecimento dos semelhantes, a multiplicidade de
usos e olhares - tudo num espaço público e regulado
por normas também públicas. Este é o espaço que se
17. Terminologia adotada pela Secretaria de Abastecimento (PMSJC).
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opõe em termos de estrutura, àquele outro, o do domínio privado, da casa, das relações consanguíneas
(2000).
Em 29 de agosto de 2009 foram realizadas entrevistas com
os moradores da avenida Ângelo Belmiro Pintus e das ruas José
Ribeiro Bastos e José Caetano Clemente (local da feira) sobre a
interferência da Feira dos Ambulantes no cotidiano dos moradores. Foi identificado que a maioria dos depoentes (nove) gosta
da feira e não se incomoda de ter uma feira dos ambulantes na
porta de sua casa, mas muito ao contrário, nas respostas acabam
deixando registrados o parecer dos moradores, sendo a feira considerada “ uma festa no domingo”. Segundo a depoente Renata
Aparecida Santana:
Olha eu conheço aqui como feira do rolo, eu não conheço por feira dos ambulantes, mas a feira é muito
boa mesmo, sempre tem gente entrevistando aqui,
tira foto e tudo.Já faz mais de dez anos que moro
aqui e a cada vez mais está aumentando a feira, tem
umas ruas aqui do lado que tem gente vendendo ali,
mas é preciso tomar cuidado, parece que tem muita coisa roubada ali. Agora lá pra baixo tem muita
tranqueira, livros velhos, ferramentas velhas. Eles
carregam de tudo nos carrinhos de madeira, coloca
criança em cima misturada com roupa. È a maior
confusão. Só vendo mesmo pra você ver18.

Magnani explica que “é nesses espaços em que se tece a trama
18. (informação verbal, 2009).
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do cotidiano: a vida do dia-a-dia, a prática da devoção, a troca de
informações e pequenos serviços, os inevitáveis conflitos”. Dessa
forma, “o pedaço é ao mesmo tempo conseqüência de práticas
coletivas (entre as quais as de lazer) e condição para seu exercício
e fruição” (1996: 32).
Quanto à forma de uso e ocupação do espaço na feira, observa-se que ao longo das avenidas, muitos feirantes ou ambulantes
colocam suas mercadorias expostas em lonas plásticas ou panos
no chão. Vargas afirma:
O Comércio ambulante assumiu formatos diferentes, quer na forma de mercados temporários ou feiras, quer como barracas isoladas, panos estendidos
no chão, carroças, carros e o próprio ambulante perambulando em busca de consumidores (2002: 303).
Nas conversas com os ambulantes sobre as condições do local,
as respostas foram unânimes, ao concordarem que a feira carece
de higiene, organização, qualidade de vida, saneamento básico.
Falta de tudo: local para estacionar veículos, banheiros públicos,
mais higiene e água nas barracas de alimentação, uma completa
desordem na arrumação das barracas, além da falta de segurança.
Apesar disso, percebe-se que os feirantes não querem mudar, desejam apenas mais conforto e tranquilidade. Quanto à organização de mercadorias dentro das barracas, é possível dizer que
algumas são organizadas. Tais como: roupas, sapatos, perfumes,
eletroeletrônicos, geladeira, peças de eletrodomésticos, vasos de
flores artificiais, livros velhos. Peças iguais ficam juntas, atendendo à sua ordem.
De fato, cada ambulante apresenta seus produtos de acordo
com suas condições socioeconômicas. Na atividade de venda e/
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ou troca realizada na Feira dos Ambulantes pode-se encontrar
de tudo em um só lugar, a oferta de diferentes produtos atrai os
olhos dos passeantes, que procuram por um determinado produto e acabam levando outros. Vargas em seu livro Espaço Terciário,
destaca:
O caráter social da atividade de troca está nela implícito, pois a troca para se realizar existe a necessidade
do encontro: encontro de pessoas com bens e serviços para serem trocados. O ato de troca pressupõe a
conversa para que o negócio seja efetivado. No entanto, a troca só se realiza porque existe a necessidade ou o desejo pelo bem, levando assim, à busca de
uma real satisfação quando a troca se conclui. Aliás,
uma boa negociação é aquela em que ambos os envolvidos (vendedor e comprador) saem satisfeitos
(2001: 19).
Para os consumidores, a Feira dos Ambulantes é um espaço
privilegiado para a compra e a troca de mercadorias, justificado
pelos preços mais acessíveis e por ser espaços de sociabilidade, de
encontros e de lazer aos domingos. Na concepção de Magnani:
O lazer só pode ser pensado como contraponto ao
trabalho. o contexto de seu surgimento, com efeito,
é o dos primeiros tempos da Revolução Industrial,
quando a disciplina, o ritmo e intensidade do trabalho só conheciam um limite: o da exaustão física
e psíquica daqueles contingentes de trabalhadores
arrancados de seu tradicional modo de vida, no qual
a interrupção do trabalho – seja agrícola, artesanal,
de coleta – era ditada pelos ciclos da natureza e legi-
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timada por um calendário religioso que marcava o
tempo através das festas e rituais (2000: 30).
Na feira dos ambulantes do Jardim Colonial existe um grupo
que vende jogos de azar como o da “tampinha”, jogado com três
potinhos e uma pedrinha embaixo de uma das tampas. Com uma
mudança rápida de posição, por várias vezes, o apostador tenta
adivinhar onde está a pedrinha, e, geralmente, o apostador não
ganha, ocasionando muita confusão e briga. Há um alto grau
de diversidade nos equipamentos utilizados para esse fim, mas
de forma geral, eles podem ser divididos entre aqueles que são
montados no local, e aqueles improvisados com caixotes
Conforme o Decreto Lei nº 3.688/41 Capítulo VII, Das Contravenções Relativas à Política de costumes, Art. 50 Dispõe: Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível
ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Pena
- prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Segundo opinião de uma senhora
com idade acima de 60 anos: “Gosto de vir aqui aos domingos
e, quando chove, fico triste, estou acostumada a levantar cedo e
vir trabalhar aqui” 19 (informação verbal). Ela comenta sobre o
interior da feira como espaço de sociabilidades, comércios e encontros religiosos. A igreja evangélica também participa da Feira
dos Ambulantes, apresentando-se em uma tenda branca de lona,
cercada por um cordão, com cadeiras brancas de plástico, que se
voltam para o altar, o qual, constitui-se apenas de uma mesinha,
19. Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos
Ambulantes que está agregada a Feira Livre, em 11/11/2008 (senhora, ambulante
acima de 60 anos).

238

pregando a história da bíblia com fantoches e brincadeiras para
as crianças.
Normalmente, os consumidores costumam chegar logo cedo
à Feira dos Ambulantes (ou da Barganha) para evitar o calor excessivo e aproveitar, enquanto ela ainda está vazia, para passear e
prosear com as pessoas.
Foi possível observar que alguns consumidores, após as compras, frequentam as barracas de comidas para apreciar e saborear
pratos como pastel com caldo de cana, churrasco no palito ou tapioca do nordeste, acarajés, churros, sorvetes, entre outros. Para
o morador Valmir Batista Santos:
...Aqui vende de tudo e mais um pouco. É uma festa no domingo, a gente passeia o dia inteiro. Aqui o
pessoal assa frango, churrasco, o que mais tem aqui é
pastel frito na hora
Michel de Certau conceitua que o espaço é um lugar praticado. “Assim, a rua geometricamente definida por um urbanismo
é transformada em espaços pelos pedestres”(2003: 202). Neste
sentido, observou-se claramente na feira do Jardim Colonial, o
trânsito de pessoas, objetivando o lazer, as práticas culturais, o
consumo pelo modo de comercialização, pela prática da troca e/
ou venda ou pela barganha nas manhãs de domingo.
Conforme entrevista realizada em 29 de agosto de 2009 na
Feira do Ambulantes, com a moradora Joelma de Lourdes, a qual
relata que:
Olha é ótima, é boa mesmo, é divertido. Fico aqui
sentada no portão para ver a feira e fico conversando com as pessoas. Quando recebo minha aposentadoria, eu compro roupa aqui mesmo, é mais barato
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(Informação verbal).
Descendo a Avenida Ângelo Belmiro Pintus observa-se que,
de todos os setores, são os de roupas usadas, sapatos usados, ferramentas em geral, CD’s e DVD’s, os que constituem o maior número de barracas . Entretanto, também é nesse local que a maioria dos trabalhadores coloca suas mercadorias em pano, plásticos
ou diretamente no chão.
Na rua José Ribeiro Bastos, originaram-se algumas ruas
transversais, onde o comércio começa a crescer e a se ramificar,
como é o caso da Rua Milton Andrade, onde encontram-se várias pessoas aglomeradas, com bicicletas novas e velhas, tanto
para compra como para venda e troca, em meio a um intenso
burburinho. Como não poderia deixar de ser, o lojista também
participa da Feira dos Ambulantes, onde comercializa suas mercadorias sem pagar impostos e taxas, uma forma de fugir da fiscalização tributária, obtendo maior lucro. São peças novas (aro,
selim, quadro, guidão e etc) e bicicletas (feminina, masculina e
para crianças) e motocicletas novas.
Em entrevista com o proprietário de uma barraca, este confirmou que tem uma loja de bicicletas novas e usadas na zona sul
de São José dos Campos. Devido à inadimplência de seus clientes,
o alto custo do aluguel e as vendas fracas, ele optou por expor
sua mercadoria na feira para sobreviver, uma vez que nela não se
paga nenhum tipo de imposto ou taxa para negociar.
A Lei nº 3970/91 de 25 de Junho de 1999, que dispõe sobre a
organização e funcionamento das feiras livres, em seu artigo 16º
item 22 dispões que: “Não apregoar, por si ou por seus empregados ou auxiliares, as mercadorias ou seus respectivos preços”.Na
Feira dos Ambulantes do Jardim Colonial, no entanto, percebe-se
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que a maioria dos feirantes e ambulantes, trabalha dessa forma,
apregoando suas mercadorias, como mostra os versos amplamente ouvidos na Feira:
Banca de 1 real, brinco 1 real, anel 1 real, corrente 1
real, caneta para marcar CD e DVD tudo por 1 real
(informação verbal)20.
Cinquenta centavos picolé, picolé cinqüenta centavos, só 1 real sorvete 3 sabores 1 real” (informação
verbal)21.
Consta na Lei nº 3970/91 e Lei nº 5396/99 em seu artigo 16
item 06 - Das obrigações dos feirantes, dispõe: “Não utilizar de
aparelhos sonoros, no perímetro das feiras-livres, para quaisquer
tipos de propaganda.” No entanto, observa-se na Feira dos Ambulantes a utilização do “megafone”. Na Feira da Barganha tudo
acontece. Existem feirantes com megafone fazendo propaganda
de sua banca em tabuleiro de madeira:
Tá acabando, tá acabando, ta acabando, tá acabado
(informação verbal) 22.
Continuando ainda com a mesma Lei, em seu artigo 10º dispõe:
As barracas não poderão ser armadas junto aos muros, grades e paredes dos imóveis existentes nas vias
e logradouros de sua localização, devendo entre eles
20. Pesquisa de campo realizada em 11/01/2009 no Bairro Jardim Colonial,
na feira dos Ambulantes que está agregada a Feira Livre. Senhor ambulante de
40 anos.
21. Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos
Ambulantes que está agregada a Feira Livre, em 11/01/2009 (feirante, 30 anos).
22. Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos
Ambulantes que está agregada a Feira livre, em 11/01/2009 (feirante, 28 anos,
com megafone).
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existir, obrigatoriamente, uma distância de no mínimo 0,50 cm (cinqüenta centímetros).
Mais uma vez, na Feira dos Ambulantes, tudo acontece, são
vários feirantes que colocam suas mercadorias penduradas em
cabides ou diretamente nas grades, nas cercas e nos muros de terrenos e moradias, ao longo da avenida Ângelo Belmiro Pintus.
Não só o espaço de trabalho – venda e troca - existe no interior da
feira, mas também o espaço de lazer, diversão (como barraca de
jogo de roleta) e a pratica de esporte (capoeira). Que para alguns
é trabalho e para outros entretenimentos.
Na pesquisa sobre o perfil socioeconômico da Feira dos Ambulantes, ficou constatado que a participação de maior peso pertence aos homens, em torno de 64,92%. As mulheres ficam no
total de 35,07%, ficando talvez o perfil feminino preponderante
para o segmento de outras tarefas, para cuja comprovação não
há dados suficientes. Pode-se constatar, que, dos 134 ambulantes
entrevistados, 43,28% encontram-se entre a faixa etária de 36 a
50 anos; 15,67% possuem o 1º grau incompleto. O que pode ser
observado é que a maioria dos ambulantes encontra-se nessa faixa etária, de 36 a 50 anos e acima de 50 anos, possuindo grau de
instrução mais baixo.
Em relação à procedência dos trabalhadores da Feira dos
Ambulantes de São José dos Campos, 51,49% são de outras cidades e/ou estados e 47,76% das pessoas que estão nesta atividade,
são do próprio município
O que se observou também é que, desses 51,49% de migrantes, 23,88% são de procedência nordestina (Pernambuco, Bahia,
Recife, Paraíba, Sergipe, São Luis do Maranhão, Fortaleza, Rio
Grande do Norte e Piauí), sendo que 14,17% masculino, 7,46%
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na faixa etária de 36 a 50 anos, possuem 1º grau incompleto. A
população feminina com mais de 50 anos e 1º grau incompletos
ficou em torno de 9,70% e 3,73%. Os 27,59% restantes são originados de outros estados, tais como São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro.
Em relação aos tipos de atividades de comércio entre os
pesquisados, há uma grande concentração de vendas de roupas
novas e/ou usadas e ferramentas novas e/ou usadas. Tal opção
ocorre pelas facilidades encontradas no acesso aos produtos até a
facilidade de venda. Em segundo lugar está o setor de miudezas
em geral e em terceiro lugar o setor de alimentação (churrasquinho, tapioca, pastel com caldo de cana, salgados em geral, etc).
Entre os ambulantes analisados na amostra, 64,92% são casados, sendo 52,23% com renda mensal de 01 a 02 salários mínimos, 12,68% com renda mensal de 03 a 04 salários mínimos;
com média de 02 a 04 filhos maiores de idade e 02 a 04 filhos
menores de idade. 21,64% são solteiros; 4,47% viúvos e 8,95%
divorciados.
Segundo o Atlas das condições de vida de São José dos Campos (2003), elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano da PMSJC, 43% das famílias no município de São José dos
Campos possuem ganho mensal de 01 a 03 salários mínimos nos
bairros: Campo dos Alemães (local onde o objeto de estudo se
insere); São Francisco Xavier; favelas e ocupações irregulares. O
percentual de domicílios nesta faixa de rendimentos chega a 70%.
Pelos resultados obtidos, percebe-se que 2,98% estão trabalhando há menos de um ano; 58,20% estão entre 1 a 5 anos;
37,31% estão entre 6 a 10 anos; 0,74% estão de 11 a 15 anos e
0,74% mais de 16 anos trabalhando na Feira dos Ambulantes.
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Segundo a Secretaria de Abastecimento da PMSJC, não há registro sobre o início das atividades dos ambulantes na feira livre,
geradora da feira dos ambulantes. Em relação ao motivo pelo
qual os trabalhadores entraram para a atividade informal, pôde-se averiguar que há uma diversidade, segundo o resultado do
questionário. Em primeiro lugar, estão aqueles que optaram por
trabalhar na Feira dos Ambulantes para agregar renda extra no
orçamento familiar; em segundo lugar, o desemprego.
Neste sentido, considera-se que, conforme os resultados das
pesquisas realizadas com os moradores e ambulantes, o espaço
da feira dos ambulantes do jardim Colonial, além de ser local de
comércio também é espaço de lazer, uma vez que, a população
necessita de espaços livres para o seu descanso e entretenimento
e como pode ser facilmente observado – sendo a região sul a
mais populosa do município – a região carece desses espaços.
u O ir e vir dos Motoboys
Os motoboys são considerados uma categoria informal
bastante recente. A atividade teve sua origem no Brasil em meados da década de 1980 em cidades de maior porte como São Paulo
e Rio de Janeiro. O caráter informal da atividade nos impossibilitou de coletar informações do início da atuação dos motoboys
na cidade de São José dos Campos. Contudo, percebe-se que essa
categoria está cada vez mais integrada à cidade, sobretudo com o
aumento do setor de serviços.
O universo dos motoboys é predominantemente masculino.
Dos 60 entrevistados, apenas duas eram mulheres. Dentre as categorias aqui analisadas os motoboys são aqueles que apresentam
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certo nível de instrução. De acordo com a escolaridade, 80% tinha
segundo grau completo, 10% terceiro grau e 10% primeiro grau
completo.
Dos entrevistados, 82% dos motoboys eram naturais da
cidade de São José dos Campos, 11% das cidades vizinhas, 7%
de outras regiões. Certamente, esses números revelam que essa
atividade tem como critério de atuação o conhecimento do espaço. Em relação à renda 12% recebe até 02 salários mínimos,
75% de três a cinco salários mínimos, 13% acima de seis salários
mínimos, considerando que 90% tem nesta atividade a sua única fonte de renda. A média de trabalho de um motoboy consiste
em uma jornada diária de oito horas. A função de motoboy é a
única atividade de 52%. Muitos deles chegam a prestar serviços
para mais de cinco empresas atuando como entregadores de gás,
de peças e de outras mercadorias. Para 48% deles, a atividade é
complementação da renda.
Atualmente existem empresas especializadas em entregas e
serviços na cidade que contratam motoboys para entregas rápidas e eficientes, tais como: Disk Quality Flash Moto Frete, ABL
Global – Logística e Transportes, Carajás Express e outras.
No ir e vir dos agenciamentos urbanos os motoboys acabam
se tornando, muitas vezes impelidos pelo trabalho, peças fundamentais nas redes de circulação de mercadorias ilegais.
O trabalho dos motoboys da cidade de São José dos Campos
se relaciona, portanto, à dinâmica urbana. O movimento constante
das motos revela uma ininterrupta e significativa rede de circulação, necessidade constante de fluidez do espaço moderno. A existência dessa categoria nos centros urbanos denota a força do mercado informal, implicado nas estratégias de reprodução do capital.
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u Guardadores de veículos
A atividade de guardador de veículos no Brasil teve origem no governo Getúlio Vargas. Visava-se dar emprego aos ex-combatentes (pracinhas) que retornavam ao país sem qualquer
opção de trabalho (O Globo, 2009).
A atividade acabou virando profissão, quando foi oficializada
em 1975, pela Lei nº 6.242/75, assinada pelo então presidente General Ernesto Geisel e regulamentada pelo decreto nº 79.797/77.
Surgia, portanto, assegurada por lei, nova categoria informal no
cenário urbano: os flanelinhas. Como toda categoria da informalidade urbana, os guardadores de carro encontraram, na dinâmica proporcionada pelas cidades, do pós Segunda Guerra, a
alternativa para sua subsistência.
De acordo com os dados da Secretaria de Transporte de São
José dos Campos, a cidade tinha, em 2009, uma frota de 260 mil
carros licenciados, o que, em parte, justifica a existência desses
trabalhadores informais na cidade. Até o ano de 2005 a prefeitura
controlava e fiscalizava os carros estacionados na rua por meio
da Zona Azul. Esse sistema funcionava com talões distribuídos,
principalmente, para os comerciantes. Estes, por sua vez, acabavam repassando os talões para as mãos dos flanelinhas.
Segundo a Secretaria de Transporte (2009), a arrecadação
dessas taxas girava em torno de R$ 30.000,00 mensais com um
custo operacional de R$ 35.000,00. O preço cobrado pela Prefeitura por ticket era de R$ 1,00. Esse valor acabava sendo superfaturado pelos flanelinhas, que vendiam os tickets por R$ 1,50 ou
mesmo R$ 2,00.
Visando, sem resultados, coibir o desvio do dinheiro acu-
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mulado pelos flanelinhas, o poder público municipal criou a
Zona Azul Eletrônica. De acordo com a Secretaria de Transporte
(2009),
A Prefeitura implantou durante a instalação do Sistema um
programa de assistência e instrução voltado exclusivamente aos
flanelinhas. Para aquele que aderisse ao programa, durante dois
anos, seria fornecida uma cesta básica, uma ajuda de custo de R$
200,00, e a pessoa seria matriculada num curso profissionalizante.
O Poder Público Municipal (2009) cadastrou, em 2009, 90
flanelinhas. Deste número, 35 deles aderiram ao programa, 35 saíram das ruas ou mudaram de pontos e, cerca de 20 continuaram
burlando o sistema persuadindo os motoristas.
Os motivos da informalidade apontados pelos próprios flanelinhas são vários. O desemprego foi assinalado por 54% deles;
7% alegaram que a idade avançada os impedia de ingressar no
mercado formal; 9% afirmou que tinha problemas de saúde e estavam nesta atividade porque tinham flexibilização no horário;
30% alegaram vários motivos como liberdade de trabalhar, gostar do que faz, remuneração condizente com a atividade e alguns
alegaram que o espaço do trabalho era próximo de onde residia.
Em relação ao vínculo com o trabalho formal, 74% revelaram já terem trabalhado no mundo da formalidade; aproximadamente 35% deles, em setores ligados à indústria. Muitos perderam seus postos de serviços há sete anos, com o processo de
implantação de tecnologia neste setor.
Em relação à renda, 100% dos guardadores de carro têm nesta atividade o único rendimento. Deles, 76% chegavam a atingir
de um a um e meio salários mínimo. Uma significativa parcela,
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33%, conseguia atingir a cifra de dois a cinco salários mínimos.
Verifica-se o baixo nível de instrução dessa população e sua
dificuldade em se firmar num posto de trabalho formal. Do universo de flanelinhas, 17% são analfabetos. 50% deles têm o primeiro grau incompleto, 11% o primeiro grau completo, 11% o
segundo grau incompleto e 11% o segundo grau completo.
Mesmo com o sistema eletrônico funcionando na cidade de
São José dos Campos, os flanelinhas continuam exercendo suas
atividades. A presença deles na rua tem provocado sérias discussões. No início do ano de 2010 foi montada uma comissão de
vereadores, representantes do comércio e Polícia Militar com a
finalidade de cadastrar os guardadores de carro.
Objetivava-se selecionar aqueles que tinham condições de
exercer a atividade, uma vez que eram recorrentes as denúncias
por parte dos motoristas e moradores das ruas com relação à
abordagem dos flanelinhas nas ruas. Em parte, a moralização do
trabalho do guardador de carro proposta pela municipalidade
teve como intuito coibir uma rede da informalidade vinculada à
venda de drogas e de produtos roubados. Infelizmente, não cabe
aqui essa discussão.
u Conclusão
As diversas categorias de trabalhadores informais têm
em comum a precariedade do emprego e a baixa remuneração
comparada ao numero de dias e horas trabalhadas. A seguridade
social não é garantida a estes trabalhadores.
O trabalho informal foge ao controle do governo Federal e
Estadual, o único controle pode ser feito pelo Poder Público Mu-
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nicipal no que se refere à fiscalização, mas este tem grande dificuldade de controlar estes profissionais quanto a quantificação e
definição de normas para execução de suas atividades, até porque
cada categoria da informalidade tem comportamento diferente.
O Poder Público Municipal vê na informalidade a alternativa de
geração de renda para essas pessoas.
Algumas atividades informais praticadas na cidade de São
José dos Campos têm um caráter sazonal pela proximidade da
cidade de São Paulo e das cidades litorâneas. A vulnerabilidade
dos trabalhadores informais é grande. Esses trabalhadores são
vítimas do processo de urbanização excludente, o qual deixou alternativas de sobrevivência em situação de precariedade.
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10
Futebol nas Fábricas de
São José Dos Campos: Memórias
de Jogadores Operários
Zuleika Stefânia Sabino Roque
Estefânia Knotz Canguçu Fraga

E

ste texto é fruto dos primeiros resultados da pesquisa
sobre o futebol joseense, que tem como principal metodologia a História Oral por entendermos que a “memória é
também constitutiva da identidade pessoal e coletiva” (Joutard,
2000: 54).
O futebol nem sempre foi uma modalidade vista com bons
olhos, podemos inclusive falar em futebóis: o não recomendado por ser entendido como perigoso e desorganizado e o que se
transformaria em espetáculo e sinônimo de brasilidade. Com o
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passar do tempo, o futebol ganhou status e palcos específicos,
tornou-se tema frequente para cronistas que notaram a possibilidade de reforçar a idéia de coesão nacional em torno do esporte,
consagrando a expressão “a pátria de chuteiras” 23.
Na medida em que várias fábricas se instalaram em São José
dos Campos reforçaram-se as representações e discursos sobre
seu perfil industrial. A relação dos esportes com tais representações mostrou-se explícita em revistas esportivas ao elucidar
como algumas associações e clubes se esforçaram para distanciar
a cidade e sua população da condição sanatorial24:
Jovens envergando a gloriosa camisa alvi negra pelejam com freqüência em campos das cidades circunvizinhas, exibindo os seus físicos perfeitos, de
atletas consumados demonstrando destarte, grandeloquentemente que São José dos Campos também
possuía uma mocidade sadia e forte, desportista e
entusiástica, com possibilidade de competir em pé
de igualdade ou mesmo suplantar a juventude desportiva das localidades co-irmãs (E.C.S.J : 22 Anos
de Lutas e de Glórias, 1955).
Nos estudos sobre futebol no Brasil predomina “a literatura
23. Expressão de Nelson Rodrigues, amplamente divulgada a partir da
obra desse jornalista e escritor brasileiro que até hoje é replicada através da
linguagem publicitária, da imprensa e até mesmo da academia quando ainda
aponta o futebol como elemento de coesão nacional sem levar em conta as
inúmeras divergências embutidas nessa construção. No Primeiro Simpósio de
estudos sobre futebol realizado de 10 a 14/5/2010 apontam como a academia
tem discutido ou reforçado essas narrativas em torno do futebol como elemento
de identidade nacional.
24. Foram consultadas: Edição Especial de A Folha Esportiva (1938); Revista
Esporte Clube São José 22 anos de lutas e glórias (1955) e a Revista VIII Jogos
Abertos do Vale do Paraíba São José dos Campos (1967).
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de memorialistas e curiosos que, sem deixar de ter sua importância, produzem uma visão permeada de subjetividade acrítica
e de reprodução de mitos” (Ribeiro, 2004: 100). Existe também
uma gama de trabalhos onde o futebol é estudado como responsável por incutir sentimentos militaristas e nacionalistas. Mais
recentemente, com os estudos, sobretudo de Raymond Williams
e Thompsom, ampliou-se a noção sobre classes sociais e reconheceram-se outras formas de luta dos trabalhadores não necessariamente institucionalizadas, dando origem a estudos que
valorizam experiências de vida. Portanto, abordagens envolvendo
outros olhares e no caso do futebol, vários textos nessa direção
têm surgido, dentre eles – e que nos interessam particularmente
neste artigo – aqueles que tratam do lazer e sociabilidade nessa
prática esportiva.
A relação entre o futebol e o mundo dos trabalhadores já foi
estudada por alguns pesquisadores e merece ganhar mais espaço;
pois, muitas vezes, foi entendida em oposição ao trabalho como
atividade de lazer e ócio, no entanto o futebol é uma possibilidade de compreensão dos processos sociais.
Uma referência importante que envolve futebol e fábrica é
o de Fátima M. Rodrigues Ferreira Antunes (1992), seus estudos
apontam que, durante a primeira metade do século XX, formou-se uma tradição de futebol amador praticado em clubes de fábrica. À medida que a direção das fábricas apoiou a existência desses
clubes, também passou a exercer um controle sobre eles. Do ponto de vista da empresa, os industriais viam nesses clubes um meio
de divulgar seus produtos e disseminar uma boa imagem perante
a comunidade. 		
O presente trabalho pretende apontar alguns pontos que merecem ser discutidos a partir da relação entre esporte e fábrica;

253

tendo como pano de fundo a constituição do parque industrial
da cidade de São José dos Campos à luz de experiências de jogadores operários que participaram dos Jogos das Indústrias25,
analisando como o futebol se constituiu, em São José dos Campos, em prática de sociabilidade, sentimento de pertencimento e
desvelando também relações de poder.
O envolvimento das fábricas joseenses em competições desportivas já vem de longa data. Desde a década de 20 do século
passado, é possível encontrar referências e notas em jornais joseenses sobre as disputas entre times de bairro, associações esportivas de maior porte e times de fábrica ou de funcionários do
comércio.
Na própria constituição da Liga Municipal de Futebol de São
José dos Campos, dos sete times fundadores, quatro deles representavam times de fábricas: Cerâmica Weiss, Cerâmica Becker,
Tecelagem Parahyba e o Rhodosá Atlético Clube, campeão da 4.a
divisão em 1965.
Santana foi o primeiro bairro industrial de São José dos
Campos a receber fábricas atraídas pelos incentivos fiscais, dentre
elas, a empresa Bonádio (1920) e a Tecelagem Parahyba (1925)
que “polarizaram a formação do operariado, definindo um perfil
para a primeira industrialização” (Santos, 2004: 62). Rivalidades
entre Santana e a “Cidade” eram percebidas tanto no âmbito político e econômico como nos assuntos mais corriqueiros como
no futebol e até em namoros, como lembrou Sr Ildefonso José
25. O acervo referente aos Jogos das Indústrias encontra-se atualmente
no Almoxarifado da Secretaria de Esportes e Lazer nas dependências da
antiga Tecelagem Parahyba. Registro meus agradecimentos aos funcionários
da Secretaria que colaboraram com a pesquisa: Djalma, Mococa, Claudemir,
Mangueira, Miriam, Elizeu dos Santos, Américo Soares e Zezinho Friggi.
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da Costa:
Ali na sede do Santana tem uma taça ali chamada
Taça Adhemar de Barros, nós a ganhamos duas ou
três vezes. Ganhava e anulava o jogo, ganhava anulava o jogo, até o dia em que a colocaram embaixo do
braço... Até no namoro dava rolo, teve um rapaz que
o pai dele era dono da Chevrolet, ele veio namorar
uma moça aqui, mas o que aquele rapaz apanhou
aqui viu, ele vinha escondido, vinha como uma bicicletinha e subia a Rui Barbosa.. Santana era Distrito,
hoje é subdistrito, a rivalidade era grande, tinha até
uma disputa, um clássico chamado SACI (Ildefonso
José da Costa 8/7/2010).
O futebol já estava presente nas fábricas, mas foi na Era Vargas que essa combinação ganhou nova entonação. Em São Paulo,
foi realizada, em 1947, a primeira edição dos Jogos Desportivos
Operários26. O palco escolhido foi o Estádio Municipal do Pacaembú e a cerimônia de abertura ocorreu no Vale do Anhangabaú. Esse evento foi se repetindo sempre nos 1.º de Maio – Dia
do Trabalhador. Na década de 70, com a implantação do projeto
governamental Política Nacional de Educação Física e de Desportos, foram estabelecidas as bases para a prática de atividades
26. A partir de 1996 os Jogos Desportivos Operários mudam de nome,
passam a ser Jogos Operários e é criada a Copa Sesi das Indústrias, uma
competição Estadual que reúne vencedores dos Jois (Jogos Industriários do
Sesi) em cada cidade e Estado. Desde 1999 os jogos passam a ser chamados
de Jogos Industriários do Sesi, ligado à Divisão de Esporte e Lazer, envolvendo
mais de cem mil atletas e duas mil empresas do Estado. www.sesisp.org.br/jois/
historia.asp. Consulta realizada em 25/2/2010. Nos anos 90 houve a ampliação
do Regulamento e a criação dos Tribunais de Justiça Esportiva. No início do
século XXI temos outro discurso, do esporte enquanto estilo de vida.
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e outros assuntos ligados ao esporte, inclusive o futebol. O desenvolvimento do treinamento físico, da medicina desportiva e
da constituição de espaços para a prática de exercícios recebeu
grande impulso nessa época. Dentre os objetivos da PNEFD estavam o aprimoramento da aptidão física da população; a elevação
do nível dos desportos em todas as áreas; a implantação e intensificação da prática dos desportos de massa; a elevação do nível
técnico-desportivo das representações nacionais; e a difusão dos
desportos como forma de utilização do tempo de lazer.
Ao definir o esporte como lazer o sistema de desportos nacional agiu abarcando organizações comunitárias, estudantis,
militares e classistas. Construíram-se Praças de Esportes e promoveram-se competições entre sociedades de amigos de bairro,
estudantes e operários.
Constantemente, a imprensa joseense da década de 70 faz referência à cidade de São José, como cidade do trabalho e, como
consequências chegaram à cidade muitas pessoas, vindas de outras regiões, em busca de oportunidade de emprego.
Anúncios de empregos bastante atrativos e com destaque
eram facilmente localizados nas páginas de jornal. Se a maioria
dos migrantes que chegaram à cidade veio atraída pelas oportunidades de trabalho na indústria e comércio, o esporte também se
encarregou de trazer novos moradores, jogadores que acabaram
fixando residência em São Jose dos Campos. Edward Simões, jogador de basquete do Sport Clube Corinthians, teve participação
na vinda de Zé Luiz Pantera para a equipe de futebol do Esporte
Clube São José. Acostumado com o ritmo da capital paulista, veio
compor o elenco do São José que foi campeão da Segunda Divisão de Profissionais (atual série A3):
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Cheguei aqui em 1965, meu Deus do céu (risos)
olha, falando com sinceridade, quando eu cheguei
aqui eu não gostei; sinceramente? Pelo que eu andei
pelo interior de São Paulo eu achava que aqui não
era assim uma cidade tão importante, era uma cidade assim climática e não tinha nada pra se fazer.
Então o que eu fazia? Chegava aqui treinava de manhã, almoçava e voltava pra São Paulo até quando o
Diede falou: “você não vai mais, tem jogos agora durante a semana, você tem que treinar”. Ai, eu comecei
a ficar, nesses anos a cidade foi ganhando nome (Zé
Luiz Pantera).
A troca de informações também através de pessoas ligadas
à rádio27, que até então era o veículo que mais cobria as partidas
de futebol, foi importante para a vinda do goleiro Edson Mug
que era da equipe de base da Portuguesa Santista. Os jogadores
em 1979 tinham uma missão, a de conseguir o acesso à primeira
divisão do Campeonato Paulista:
E sou do Tatuapé, São Paulo, ali perto do Corinthians, eu já tinha em 79 acertado com o Santo André, mas a proposta do SJ foi melhor,
a proposta feita por Laerte Pinto foi melhor, tive que ir lá
me desvencilhar. Eles estavam montando um elenco
pra subir, naquela época não tinha, hoje nós temos
seis divisões, naquela época havia três, o São José
pertencia à divisão intermediária. Só que quando a
gente saía na rua, a gente era reconhecido, um jo27. Em 1967, Mug foi trazido pelo radialista Juarez Soares, que tinha vínculos
familiares com a cidade de São José dos Campos. Biografia completa disponível
em http://www.museudeesportes.sjc.sp.gov.br, acessado em 15/7/2010.
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gador do São José que sai na rua não é reconhecido, eles foram pegandojogadores muito conhecidos
(Valter Passarinho, 24/3/2010).
Segundo um dos organizadores que acompanhou todas as
edições dos Jogos das Indústrias, conhecido como “Mococa28”, as
empresas Rhodia e Ericsson encabeçaram a iniciativa, colocando
times de diferentes modalidades para competirem entre si. Posteriormente, a idéia foi encampada pela Prefeitura Municipal e,
em 1975, organizou-se um torneio envolvendo algumas indústrias da cidade. Ainda não existia um órgão específico enquanto
Secretaria Municipal de Esportes.
A partir de 1975, com o decreto que obrigava o repasse de
verbas para as ADCs, Associações Desportivas Classistas, a competição ganhou fôlego.29.
Se, por um lado o governo militar apontava como um de seus
objetivos a “difusão dos desportos como forma de utilização do
tempo de lazer” 30, o que motivou muitos estudos associando esporte à alienação, por outro lado, a legislação fazia com que as
ADCs tivessem condições de investir em infra-estrutura e manter várias atividades que, para os funcionários e seus familiares,
representavam a possibilidade de usufruir de um clube e reunir
amigos para churrascos, festas de aniversário, ou as famosas “pe28. Apelido do Sr. Francisco Alberto Giudice.
29. Lei n. 6.251 de 8 de outubro de 1975 – DOU de 9/10/75 atualmente
revogada pela Lei n. 8.672/93. O decreto organizava o desporto no país, definindo
uma Política Nacional de Educação Física e Desportos. A verba destinada aos
desportos deveria ser oriunda do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social; do reembolso de
financiamentos de programas ou projetos desportivos, das receitas patrimoniais,
das doações e legados e de outras fontes.
30. Inciso V, Artigo 5. da Lei 6.251 8/10/75.
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ladas” onde se definiam os primeiros e segundos quadros dos times.
Durante a entrevista, Zé Luiz Pantera mencionou a infraestrutura do Clube de Campo da General Motors que fica na cidade
de Jambeiro: chalés, lagos, passeios a cavalos, salão de festas e áreas de esportes que são utilizadas pelos funcionários da fábrica e
seus familiares. São lembranças que não dizem respeito somente
ao passado; hoje, a existência de time de futebol da fábrica, chamado “Boka Aberta” do qual ele ainda faz parte, reúne-se religiosamente às quintas-feiras na ADC para jantares e partidas de
futebol.
Nos torneios internos das fábricas os melhores jogadores
eram escolhidos para representar a empresa em competições externas como os Jogos organizados pelo Sesi e os Jogos das Indústrias, organizados pela Prefeitura e pelas fábricas. Essas competições não ficavam restritas somente ao ambiente fabril, mas eram
abertas aos familiares e apreciadores das modalidades que seriam
disputadas. Além disso, o futebol marcava (e marca) sua presença
no cotidiano da fábrica, nos refeitórios e nas conversas na linha
de produção:
1985 esse ano eu entrei na Eaton. Eu acho que até
em termos de funcionários, por exemplo, na hora do
almoço era um reboliço, todo mundo queria sentar
perto da gente, era gostoso. O pessoal almoçava futebol, jantava futebol tomava café futebol; eu tinha
um compromisso de toda quarta e sexta ficar com o
pessoal batendo uma bola, toda fábrica tinha31 um
31. De fato todas as ADC´s possuem campo de futebol bem cuidado.
A Johnson Clube, a EATON, a General Motor e a Embraer são algumas das
empresas que continuam em atividade.
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bom campo, e tinham jogos aos sábados e domingos.
Eles tem esse hábito até hoje lá (Valter Passarinho).
Graças aos Jogos das Indústrias, para entrar nas fábricas ser
“bom de bola” passou a ser um quesito que pesava a favor do
candidato, isso explica a quantidade de jogadores com passagem
pelo profissional que eram recrutados pelas fábricas e isso não
acontecia somente no futebol, mas em outras modalidades. Nesse
caso, ex-jogadores profissionais eram figuras bastante prestigiadas e passavam a integrar o time das fábricas nos gramados, na
quadras e nas linhas de produção.
A curiosidade dos novos colegas de trabalho sobre o futebol
e seus personagens rendia muitas conversas. Agarrar oportunidades, defender o gol também na linha de montagem de carros,
foi uma tarefa que o goleiro Mug teve por onze anos na General
Motors:
Foi uma satisfação grande porque o pessoal não sabe
o que é um jogador de futebol, os caras davam risada na roda, como é fulano? Diz aí como é Sócrates?
Esse relacionamento fez com que as coisas ficassem
melhor lá dentro, o futebol indiretamente me ajudou, as pessoas gostavam de mim, não me achavam
metido. Eu ia passando na linha pra um lugar cada
vez melhor, mas, eu também tive força de vontade
pra aprender.
Tentar fazer da empresa “uma família” e um time eram discursos recorrentes. O sentimento de pertencimento a uma equipe
era vivenciado pelo grupo, fosse a campeonatos externos ou não.
Além de jogar Jogos das Indústrias as outras firmas
também tinham, chegava ao final do ano veterano
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do Palmeiras com jogadores da fábrica! Reunia e fazia aquela confraternização e dava jogo bom! Hoje
num sei se é assim, acho que não (Edson Mug).
Um ano que nós fomos campeões pela Eaton eu
acho que isso faz falta viu isso movimentava não só
a empresa, mas era uma festa fora da empresa também, isso não deveria ter terminado. Eu acho que
vale a pena investir nisso! O funcionário na época
dos jogos ia ver os jogos, o povo se falava dos jogos,
tinha vários jogos, de tudo quanto é tipo. Na Eaton
tinha campeonatos internos eu trabalhava como
chefe da segurança patrimonial e depois trabalhei no
transporte, pessoal tinha um carinho tão grande que
o pessoal sentava junto com a gente, eu nunca me
vangloriei por isso, eu gostava de estar com as pessoas ali. Você sabe de uma coisa era um motivo de
orgulho ter um ex-jogador ali, eu sentia isso! (Valter
Passarinho).
Em meio a todas essas lembranças sobre a fábrica, desponta nas narrativas dos ex- jogadores profissionais, o momento em
que eles tiveram de se divorciar do futebol profissional; esse divórcio com o futebol profissional é litigioso, dolorido nas lembranças desses homens:
Eu tinha 38 anos, eu sentia um pouco a perna, dava
pra eu jogar, mas é que você não é valorizado, sabe
quando você vai renovar o contrato O negócio e que
você está num sistema que está acostumado a levantar de manhã, o treino começava oito e meia, onze
horas você tava em casa... Na hora de renovar eles
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querem abaixar salário porque você tem x idade, mas
você tá rendendo a mesma coisa. Você sai de um time
que tem elenco bom e vai jogar em times que tem
elenco mediano, você tem experiência o resto não, é
mais difícil ganhar um jogo, conseguir resultado, não
é que você tá velho, o time é um conjunto (Valter
Passarinho).
Parar com o futebol é uma escolha que nem todos estão preparados, porém, a necessidade de ter uma fonte de renda e assegurar à família condições de sustento, fez com que muitos desses
ex-jogadores profissionais fossem trabalhar em outras atividades.
A adaptação à condição de trabalhador de fábrica, era tão desgastante quanto os treinos físicos da época de jogador profissional,
sem contar o efeito emocional. Uma nova rotina de trabalho exigia deles outro tipo de disciplina, de horários, inúmeras adaptações por parte dos trabalhadores que eram ex-jogadores profissionais e estavam ali na condição de operários.
Segundo o entrevistado, Edson Mug, encerrar a carreira
como um jogador profissional é uma decisão que implica plasticidade. O período de adaptação como um funcionário de uma
multinacional, dentro da linha de produção foi uma etapa difícil,
marcada pela sensação de estranhamento nesse novo ambiente
de trabalho. São mundos bastante diferentes, a experiência anterior no futebol trazia à tona algumas sensações amargas, o brilho
era ofuscado pelas novas circunstâncias como a idade e a condição física; na prática, significava dormir jogador de futebol e
acordar tentando se organizar para um novo ciclo:
Você imagina eu jogar futebol, onde eu tinha do
bom e do melhor, em 87 no São José ganhava 85 mil,
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apartamento pago, hotel 5 estrelas, daqui a pouco
você pára de jogar. Vem uma oportunidade, aparece
a GM, você vai ganhar 800 conto, aí veio na minha
cabeça, a minha família, eu não sou profissional mais
(Edson Mug).
Representar a fábrica através do futebol nem sempre seguia o
rito do fair play: cavar um espaço de titular no primeiro quadro
já era uma disputa interna. Além disso, embora os regulamentos enfatizassem o espírito desportivo, muitos jogos de diversas
modalidades32, principalmente do futebol, acabavam se tornando
ringues, necessitando de polícia e levando à criação de um tribunal específico de justiça desportiva33 composto por membros
das indústrias para tentar ordenar e fazer valer a integração entre
operários.
Outro ponto interessante, é que a conciliação entre a condição de jogadores (da empresa) e funcionários da linha de produção, nem sempre era bem vista pelos supervisores, o que era sempre intermediado pelo Departamento de Esportes das ADC´s. O
jogador-operário precisava driblar até na linha de produção para
manter sua titularidade sem as chuteiras.
Eu entrava a uma e às vezes eu saía, ia treinar e voltar
pra fábrica rolava ciúme do Supervisor: “você não
pode sair Edson...”. Eu respondia: “Olha eu tô aqui
pra trabalhar e não pra jogar, eu vou trabalhar..”. Aí,
32. Embora tenhamos optado pelo futebol, os Jogos das Indústrias tinham
várias modalidades, na sua versão de 1998, por exemplo, atletismo, basquetebol,
bocha, dama, dominó, futebol, futsal, judô, natação, pesca, sinuca, tênis, tênis de
mesa, truco, voleibol, xadrez.
33. Livro Ata Setor de Competições Divisão de Educação Física e Esportes;
Formação de Tribunal especial para julgar recursos de Futebol de Campo e de
Salão 22/9/1982.
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ligavam lá da ADC pra um superior da minha linha
que eu tinha que ir jogar. Aí, eu lá na linha, ele (supervisor) aparecia e dizia: “Pensando bem, acho bom
você ir dar uma força mesmo... a perua vai vim te
buscar, vai lá jogar!”. Eu mentalmente como era macaco véio, pensei, vou lá! Fui campeão ganhei uma
medalha. Depois eu voltei pro trabalho e levei a medalha pro Supervisor e disse: “Foi legal, fomos campeões, foi legal trouxe pro senhor aqui que é gente
boa demais”. Meu supervisor ficou louco... Eu pensei: que era isso pra mim? Ganhei tanto na vida medalha, troféu... Só queria que ele pensasse que eu tava
ali pra trabalhar, que eu era sério, a vida é assim...
(Edson Mug).
Encerrar a carreira como profissional e continuar trabalhando era uma necessidade para o sustento da família. A mídia traz
à tona casos bem sucedidos de jogadores, mas há muitos casos
omissos e que revelam outras faces do futebol. Ex-atletas que não
conseguiram se aposentar e que caíram em miséria, morreram de
cirrose, tornaram-se andarilhos, essas narrativas também estiveram presentes durante a produção desse texto.
A pergunta era “vou arrumar emprego onde?” Tinha
jogo interno saia uma e meia e ficava até quatro e
meia da manhã jogando, interno das fábricas sessão
contra sessão, tinha muitos ex-profissionais jogavam a GM tinha bastante, as ADC´s tinham muito.
Naquela época o pessoal pegava... Muitos deles não
agüentaram ou ficou aquela mancha de que não gosta de trabalhar, ficava marcado, depois do jogo ia to-
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mava lanche e voltava eu tinha medo disso, eu tinha
41 anos eu ia arrumar emprego onde? Eu tinha uma
força dentro de mim, unir o útil ao agradável (Edson
Mug).
Mas é através de suas experiências individuais que essas análises ganham ainda mais sentido:
Hoje eu não posso mais jogar futebol. Seu eu pudesse
seria um cara mais alegre, a vida toda joguei futebol,
a minha mãe fazia bola de capotão pra ajudar no orçamento a casa, eu fui filho único, se eu pudesse jogar futebol hoje, meu deus ia ser a glória e tem mais,
hoje tem até a opção de ganhar um dinheiro com
isso, porque tem o veterano do Corinthians que eles
fazem 4 ou 5 jogos por mês e tem uma cota (...). Eu
não posso hoje por causa da perna, foi um desgaste
na cabeça do fêmur, o Basílio fez essa cirurgia também e que acontece que hoje tem tênis anti-impacto.
Uma coisa que a gente fazia muito: olha, a gente jogava no domingo no São José, toda terça-feira o ônibus pegava a
gente, a gente ia pro Alto da
Ponte e pegava o caminho do Luso ia correndo no
chão batido chão batido. Hoje subir e descer escada
não se faz mais isso, era tênis rainha de couro, uma
grande maioria não aconteceu isso, mas muita gente
sofreu com isso (Valter Passarinho).
As oportunidades de trabalho para ex-jogadores sofreram
mudanças ao longo do tempo. Mug é hoje treinador de goleiros
da Escolinha de Futebol do Time Primeira Camisa, de São José
dos Campos. É o espaço que ele conquistou dentro do futebol de
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hoje, mas sua leitura sobre as inúmeras possibilidades para um
grupo restrito de craques é um dos ensinamentos que ele divide
com seus alunos:
O futebol deu retorno porque eu joguei 21 anos e
depois trabalhei mais dez e tinha o salubre seu que
deu o tempo. Com o futebol eu consegui a minha casai, mas não tinha muito recurso não, porque eu não
pensava muito em mim, ajudava meus pais. Hoje
com salário dele (Marcos34) você compra dez apartamentos, com meu salário de seis meses eu comprava
um. Hoje o Marcos pode parar que ele tem uma condição boa, eu acredito. Que ele tem um patrimônio
legal e o tempo é outro, ele é um cara que o clube vai
querer ele vai ser encaminhado não vai parar (Edson
Mug).
A vida profissional e pessoal desses jogadores se confunde
em meio às entrevistas, questões como vínculos empregatícios
curtos, dificuldades físicas oriundas de desgastes são fatores que
pesaram e que deixaram marcas físicas e emocionais. Conciliar
também a vida conjugal com as atividades de boleiro, nem sempre foi uma decisão fácil na vida desses homens:
Isso que difícil eu trabalhei quando eu me casei parei
de jogar futebol trabalhei no grupoVotorantim eu
trabalhava o Votorantim tem empresas eu trabalhei
na Praça Ramos de Azevedo, tem
filiais no Brasil
34. Durante a entrevista o goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras: Marcos
Roberto Silveira Reis, que começou a carreira no Lençoense e se profissionalizou
no Palmeiras em 1992 e desde então se mantém no como clube, sendo o
principal arqueiro desde 1996, ou seja, são 18 anos de vínculo com o clube e tem
desde 2009 dado entrevistas manifestando seu desejo de se aposentar.

266

inteiro. Eu fazia levantamento fiscal a gente ia à filial sem avisar pra saber se estava tudo certinho, um
fazia levantamento físico e eu fazia fiscal eu estava
nem empregado, mas voltei pro futebol, minha vida
e futebol, minha mulher ficou bravo comigo, se eu
tivesse continuado teria aposentado mais cedo, no
futebol a gente vai parando. Voltei a jogar futebol de
certa forma acho que valeu à pena voltar eu vim pra
cá São Paulo hoje tá uma loucura. Eu sou joseense
agora! (Valter Passarinho).
Talvez por isso, olhando hoje para o passado, e na condição
de aposentados, socializando suas experiências tanto na carreira
de atletas, como na de trabalhadores de fábricas, a aposentadoria
tenha a mesma simbologia de um troféu, de um título, de uma
vitória:
Os caras viam que eu não tava lá pra deitar, eu trabalhava! Deus é tão bom que se eu não tivesse nessa
fábrica eu não teria aposentado. Eu tinha um amigo
na CBF que arrumou todos os papéis, quando chegou os papéis eu cheguei em casa chorando que nem
criança (Edson Mug).
A existência de indústrias de grande porte na cidade de São
José dos Campos, fez com que o incentivo à prática de esportes entre os funcionários chegasse a um patamar diferenciado. A
criação dos Jogos das Indústrias mobilizou não só os jogos, mas
a contratação de peças consideradas chave para bem representar
a empresa. O fato de a competição contar com ex- profissionais
elevava em muito o nível técnico dos jogos, mas não é só isso, a
experiência tanto desses ex-jogadores, como dos demais traba-
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lhadores da empresa revelam vários eventos que mereceriam ser
estudados. Diante das inúmeras possibilidades de pesquisa, optamos por hora por socializar a experiência de três trabalhadores
hoje aposentados, que têm em comum uma trajetória pelo futebol profissional e depois como jogadores operários de fábricas:
Edson Mug, Valter Passarinho e Zé Luiz Pantera.
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Este livro foi composto na fonte Minion Pro, corpo 11 / 16.
Desenhada por Robert Slimbach e publicada pela Adobe em 1990,
a Minion Pro é uma fonte de inspiração renascentista
que combina elegância com funcionalidade.
O papel utilizado na capa é o Supremo Alta Alvura 250g/m2;
o papel do miolo é o Pólen Soft 90g/m2.
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Uma imagem tortuosa rasga
o céu da cidade.
Tubulações, vigas, torres e uma
multiplicidade de formas
sinalizam a capacidade e poder de
comunicação da arquitetura
industrial na cidade de São José
dos Campos.
A imagem da capa, significativa
referência de um espaço e de um
tempo, nos remete ao
espaço da Revap (Refinaria
Henrique Lage) e ao tempo
presente. Essa relação constitue
metáforas da objetivação da
capacidade de comunicação:
somos uma cidade moderna, um
pólo industrial. Nosso patrimônio
urbano transformado em imagem
assegura-nos essa realidade,
informação cromática que
rompeu os cânones sanatoriais e
nos projetou com outras formas
no cenário nacional.

