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Resumo
O planejamento urbano surgiu como uma resposta aos problemas criados e
enfrentados pelas cidades modernas. Várias são as áreas do conhecimento que se dedicam a
pensar, planejar e atuar nas cidades. Partindo dessa premissa, esse trabalho busca analisar o
processo de retirada de uma parte dos moradores da Vila Rossi (popularmente conhecida
como Vila Miguel Eras) para a Vila Leila, em São José dos Campos - SP, a partir de 2008.
Busca-se compreender como foi feita a implantação da Via expressa (Via Norte) que, visando
“desafogar” ou minimizar o tráfego no local, acabou por remover 63 famílias da região.
Busca-se analisar o espaço a partir das relações sociais, inquirindo acerca dos sujeitos que
ocupam, agem e transformam os espaços em que vivem. Tenta-se, sobretudo, perceber como
esses agentes vêem e constroem seus espaços e investigar acerca do modelo ou da estratégia
utilizada pelo poder público para remoção de uma parcela da comunidade, estratégia em que a
memória dos moradores deslocados deu o alicerce para a justaposição dos lugares e
possibilitou a estabilidade do novo espaço.

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Remoção, Memória

MEMORY AND URBAN PLANNING.
ERAS MIGUEL VILLA IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
ELEMENTS OF THE PAST IN THE PRESENT

Abstract

Urban planning emerged as a response to the problems created and faced by modern cities.
There are several areas of knowledge dedicated to think, plan and act in the cities. From this
premise, this paper seeks to analyze the process of removal of a portion of the residents of the
Village Rossi (popularly known as Eras Miguel Villa) to the Villa Leila in Sao Jose dos
Campos - SP, from 2008. We seek to understand how it was done the deployment process of
the Expressway (Route North) in which 63 families were removed from the region, aiming to
"vent" or minimize traffic in the region. Seeks to analyze the space from social relationships,
inquiring about the subjects that occupy, act and transform the spaces in which they live,
especially to see how these players see and build their spaces. We sought to investigate the
model or strategy used by the government for removal of a community strategy in which the
memory of the displaced residents formed the foundation for the juxtaposition of place and
allowed the stability of the new space.

Keywords: Urban Planning, Removal, Memory
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APRESENTAÇÃO

Em fins da década de 1980, em plena adolescência, as ruas do bairro de Santana eram
palco das minhas mais ousadas travessuras. Nelas brincávamos de pau-a-pique, soldadinho de
salvar, pé na lata, dentre outras brincadeiras.
Também percorríamos distâncias consideráveis para meninos de 13 a 15 anos, e
chegávamos a ter contato com outros bairros, como a Vargem Grande, a Vila Cândida, a
Represa do Jaguari e a Vila Rossi, todos também na Zona Norte de São José dos Campos.
As “vargens” como chamávamos, era um dos principais lugares que frequentávamos,
atraídos pelas mangas, goiabas, amoras e pela possibilidade de nos furtarmos
momentaneamente dos cavalos que nos ofereciam momentos de grande euforia e total
aventura. Ali também fazíamos cabaninhas e similares. O tempo parecia não passar!
Diferente do ritmo dos nossos pais, preocupados com nossas andanças imprevisíveis, o
tempo deles era outro - o tempo dos homens, das máquinas, do trabalho, do cartão de ponto.
Essas diferenças de tempo, de lógica - a da criança e a dos adultos - rendiam vários castigos,
principalmente físicos.
Realmente, eu pertencia ao mundo, mas parecia que o mundo também era meu. A vida
foi seguindo seu rumo, e o tempo já no início de 1990, era outro. Comecei a tomar ciência do
tempo dos homens. Com ele, veio o primeiro emprego: Balconista de padaria, e junto, a
mudança de turno dos estudos. Fui para o curso noturno.
O mundo ia tomando outra forma, outro movimento. Mas ainda assim, ali no Bairro de
Santana e região, eram comuns as carroças (tira-entulho), os cavalos amarrados às arvores, os
armazéns como o do Brito, que vendiam de tudo: de pinico a pão de sal. Havia naquele lugar
um ethos, uma maneira de ser que, de alguma forma, embora já mudada, ainda podia ser
observada, em suas paisagens, campos, várzeas.
No início dos anos 2000, já formado na universidade e tendo outra relação com a vida
e consequentemente com os espaços ao meu redor, comecei a sentir o vazio dos lugares que
povoavam minha infância. As “vargens” sumiram, para dar lugar a casas residenciais e
prédios. As carroças, agora poucas, possuem uma identificação, emplacadas pela prefeitura.
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São poucas também as crianças nas ruas a brincar de bola, bandeirinha... O chão do bairro,
que outrora era de paralelepípedo, agora é asfaltado; o coreto da praça, já não existe mais.
A praça ainda existe e nela, crianças “brincam” de enviar torpedos às outras. Agora
elas fazem parte das comunidades sociais em rede, vivem twitando e facebookiando. Não as
vejo mais brincando de bandeirinhas nas ruas, até porque as ruas não são mais para elas,
devido ao grande fluxo de automóveis; elas também não andam mais a cavalo, pois os pastos
já não existem mais.
Reconheço que há em mim um tom nostálgico, porém lúcido das mudanças
irreversíveis do mundo atual. Essas mudanças fizeram com que eu tentasse entender como
que os espaços da minha vida, da minha memória, sofreram tantas transformações ao ponto de
não mais me reconhecer neles.
Essa indagação foi o impulso que me levou a pesquisar como a região de Santana,
especificamente uma parte da Vila Rossi, popularmente conhecida como Vila Miguel Eras,
mudou radicalmente sua paisagem, em menos de dez anos. O que antes era várzea, palco de
nossas brincadeiras, se transformou em uma autovia, denominada Via Norte.
Além do esforço em entender o impacto dessa transformação física, visivelmente
notada pelos moradores do bairro e da cidade, restava-nos saber de que forma os moradores
viam e percebiam essas transformações, bem como perceber como foi o processo de remoção
de parte da população do bairro para outro, pelo poder público, para dar vazão à via que
ligaria a Zona Norte ao centro da cidade.
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Introdução

Sabemos que as transformações e construções dos espaços implicam numa série de
fatores, econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. Como resposta aos problemas criados e
enfrentados pelas cidades modernas, surgiu a partir do século XIX na Europa, o planejamento
urbano, sobretudo, para que o homem adequasse o espaço aos seus novos anseios.
Várias são as áreas do conhecimento que se dedicam a pensar, planejar e atuar nas
cidades. As novas áreas de estudo permitem ver a cidade por meio de um olhar mais
particularizado, percebendo não só enxergar os múltiplos e diferentes espaços que compõem o
ambiente urbano, como também os agentes promotores da construção desses espaços. Esses
sofrem constantes e significativas mutações, influenciadas por vários fatores, sobretudo o
econômico, pois se entende que é por meio dele, que se dão as relações de poder.
Assistimos constantemente comunidades inteiras sendo removidas e obrigadas a
romperem suas relações de convívio e de coletividade, em prol de um discurso que visa à
reintegração do espaço e ao bem estar comum.
Partindo dessa premissa, esse estudo busca analisar o processo de retirada de uma parte
dos moradores da Vila Rossi (popularmente conhecida como Vila Miguel Eras) para a Vila
Leila, em São José dos Campos, a partir de 2004. Busca-se compreender como foi feito o
processo de implantação da Via Norte, que no ano de 2008, removeu 63 famílias da Vila
Miguel Eras 1, visando “desafogar” ou minimizar o tráfego na região. Tráfego que, de acordo
com parecer técnico da prefeitura, triplicou nos últimos vinte anos, dificultando a mobilidade
das pessoas e comprometendo o dinamismo da cidade, afetando seu comércio, seu trânsito,
acessibilidade, enfim, sua logística.
Busca-se analisar o espaço a partir das relações sociais, inquirindo acerca dos sujeitos
que ocupam, agem e transformam os espaços em que vivem, sobretudo, perceber como esses
agentes vêem e constroem seus espaços. Procurou-se investigar o modelo ou a estratégia
utilizada pelo poder público para remoção de uma comunidade, tática em que a memória dos
moradores deslocados deu o alicerce para a justaposição dos lugares e possibilitou a
estabilidade do novo espaço.
São vários os atores que abordam o conceito de memória, e que aqui serão utilizados.
Entre eles Jacques Le Goff, Maurice Halbwachs, Michel Pollak. Suas análises, apesar de
1

Desse momento em diante todas as menções que se referem à Vila Miguel Eras, trata dos que foram removidos
para a Vila Leila e Vila Rossi é para se referir aos que permaneceram.
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focos diferentes, possuem similitudes, ás vezes até se complementam. Em comum, pode-se
dizer que tratam a memória como sendo dinâmica e transformadora do presente, sendo como
um suporte dos resíduos deixados anteriormente e que permite que possibilitem ações no
presente, e em planejamentos futuros.
Em nosso estudo, as memórias dos moradores da Vila Rossi, da Vila Miguel Eras e da
Vila Leila, da zona norte de São José dos Campos, tornaram-se fontes condutoras da análise,
uma vez que foram utilizadas como recurso no planejamento urbano para reassentamento da
população removida. Nesse processo pudemos observar que houve efetiva participação dos
moradores, confirmada por meio de doze reuniões, realizadas entre agosto de 2007 a julho de
2008, com eleição de uma comissão para averiguar o andamento das obras.
Nessas reuniões foram sugeridos aos moradores que escolhessem seus vizinhos na
nova área de reassentamento, bem como foi aventada a possibilidade de ser mantido o mesmo
nome da rua do bairro antigo.
Nosso estudo foi pautado em entrevista com vinte moradores, dentre eles, os que
ficaram na Vila Rossi e os que partiram dali para a Vila Leila, a 3,2 Km de distância do antigo
bairro. O roteiro de perguntas foi estruturado inicialmente na forma semi-diretiva, ou
estruturada, com os temas previamente determinados, mas possibilitando ao inquirido
abertura total na formulação das respostas.
Os critérios adotados para seleção dos depoentes girou em torno do tempo mínimo de
três anos de residência no bairro, período das significativas transformações ocorridas com a
implantação da Via Norte. Com exceção das crianças, entrevistamos tanto os que foram
removidos e partiram para a Vila Leila, como os que permaneceram na Vila Rossi.
O material coletado na pesquisa foi tratado a partir do enfoque qualitativo, levando-se
em consideração a subjetividade dos depoentes. Visando preservar a integridade dos
depoentes, optamos por não divulgar os nomes dos entrevistados os referenciando por meio
de nomes fictícios. As entrevistas foram feitas de forma aleatória. Os depoentes foram
abordados na porta de suas casas. Adotou-se a pergunta livre sem direcionamento nas
respostas.
Para os que não foram removidos e permaneceram no local, os questionamentos
giraram em torno da pergunta: como e quais foram as mudanças ocorridas no seu cotidiano a
partir da construção da via Norte. Aos que partiram inquiriu-se acerca da vida no novo bairro.
Foram entrevistados também os agentes municipais do setor de habitação, de trânsito e
do meio ambiente, responsáveis pela remoção. Para esse estudo nos valemos do levantamento
dos dados obtidos pelos relatórios de reuniões, gráficos, tabelas, além de mapas.
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Em suma, nosso intuito foi tentar entender como se deu a transformação do espaço da
Vila Rossi com a implantação da Via Norte, buscando depoimentos tanto dos moradores que
ficaram como dos que partiram, bem como foi nossa preocupação investigar acerca de como
foi feita a acomodação da população removida no novo bairro. Buscou-se entender o plano de
remoção e assentamento da população deslocada da Região Norte dentro do contexto da
contemporaneidade, adotados pelo poder público municipal.
Os casos de comunidades inteiras que são constantemente removidas de seus espaços
tradicionais não são novidades na história da urbanização. As reformas de Haussmann em
Paris, durante o século XIX, por exemplo, arrasou milhares de casas, cômodos e cortiços para
formar as radiais dos Campos Elísios. No Brasil, entre fins do século XIX e início do XX, as
reformas urbanas empreendidas por Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, ocasionaram
a remoção do maior cortiço na época, o “Cabeça de Porco”, que alojava mais de dois mil
habitantes.
Em São José dos Campos, no início do século XX, foram efetuadas várias demolições
de casas consideradas insalubres que margeavam o Banhado 2, com o argumento de melhorar
o ar da cidade, como uma das medidas profiláticas no tratamento da tuberculose (ZANETTI,
2008). No fim da década de 1970, foram removidas as casas na conhecida “linha velha”, para
construção de vias de acesso e também para desobstruir o caminho do que seria o atual paço
Municipal 3 (ROSA FILHO, 2007).
Muitas dessas remoções levaram a movimentos de resistências por parte da população.
Um marco dessa resistência foi a remoção da favela do “Morro do Regaço’ nos anos de 2003
e 2004 na Zona Leste de São José dos Campos que ainda inspira cuidados por parte do poder
público. Como forma de resistência, parte dos moradores deslocados ocupam, como moradia,
os galpões da rede ferroviária federal S/A – RFFSA, (RESCHILIAN, 2004). A Remoção do
“Morro do Regaço” foi, em todos os sentidos, bastante diferente da remoção ocorrida na Vila
Rossi, como veremos.
O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, abordamos, sinteticamente,
as remoções ocorridas no Brasil, para depois analisar dentro de uma ótica global como os
acontecimentos político-econômicos influenciaram na urbanização contemporânea, através
dos chamados fenômenos urbanos, criando espaços semelhantes nas cidades média e grandes,
como é o caso aqui, da cidade de São José dos Campos.
2

Região imediatamente contígua ao centro urbano de São José dos Campos. Constitui-se em um gigantesco
anfiteatro natural que se abre após o declive abrupto, caindo sobre a várzea próxima como uma extensa planície
que se alonga até o Rio Paraíba do Sul. Sua área totaliza 4.320.000 m².
3
Ver figura 7
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No segundo capítulo trazemos uma síntese histórica da implantação das indústrias na
cidade de São José dos Campos, especificamente na Zona Norte da Cidade, e como essa
industrialização com todas as suas características influenciaram na construção de novos
espaços, consequentemente alterando espaços antigos como foi a construção da Via Norte,
removendo a comunidade popularmente conhecida Vila Miguel Eras no ano de 2008.
O terceiro e último capítulo, a espinha dorsal desse trabalho, procurou analisar como a
população percebeu a construção da Via Norte para os que ficaram, e como a memória, em
seus aspectos materiais e simbólicos, foi utilizada dentro desse processo, para os que foram
removidos. Grosso modo, qual foi a lógica e a racionalidade presentes nesse processo.
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CAPÍTULO 1
NEOLIBERALISMO E URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A história da humanidade registrou a busca incessante do homem para adaptar o meio
físico aos seus anseios, o que fez com que a racionalidade, mesmo inconsciente, sempre
permeasse sua vida. Apesar disso, vários são os problemas relacionados ao espaço
enfrentados pelo homem. Um deles, notadamente, é o habitacional.
Os problemas relacionados à habitação não vem de hoje. A Revolução Industrial
ocorrida na Inglaterra durante o século XVIII determinou a forma de ocupação e posse da
terra urbana e acentuou a divisão do trabalho, o que proporcionou uma maior especialização
das funções, tornando os centros urbanos mais atrativos. Desprovido de terra e capital, os
moradores do campo, que antes ocupavam a área mais dinâmica da sociedade, passaram a
buscar, nas zonas urbanas, sua nova forma de trabalho (HOBSBAWN, 2001). Na Europa, a
partir do século XVIII, as cidades congregavam não só a produção, como a circulação e o
gerenciamento das atividades industriais (HOBSBAWN, 2001).
No Brasil, a ausência de uma industrialização nos moldes europeu e a concentração da
produção na economia agro-exportadora, fez com que a cidade tivesse apenas um papel de
gestora da economia colonial produzida nos campos (FERREIRA, 2011). O advento da lei de
terras de 1850 4, em que a terra assumiu um status comercial, de mercadoria, privou a maioria
da população de possuir terras, engrossando as fileiras de desempregados ou subempregados e
que se amontoavam nos pequenos cômodos localizados em bairros mais simples, formando os
chamados cortiços.
Era nítido o aumento dos cortiços e favelas nos grandes centros urbanos a partir do fim
do século XIX, o que levou os planejadores brasileiros a construir uma nova imagem pública
para as cidades (ROLNIK, 1997). As teorias higienistas nortearam os trabalhos dos
urbanistas. No Rio de Janeiro, as reformas sanitaristas realizadas pelo médico sanitarista
Oswaldo Cruz removeu um grande grupo de pessoas que ocupava a área central da cidade, e
realizou a vacinação em massa, causando a revolta da população, fato que ficou conhecido
como a Revolta da Vacina.

4

A Lei de Terras (lei nº 601 de 18 de setembro de 1850) foi uma das primeiras leis brasileiras, após a
independência do Brasil, a dispor sobre normas do direito agrário brasileiro. Trata-se de legislação específica
para a questão fundiária. Esta lei estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e abolia, em
definitivo, o regime de sesmarias.
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Em São José dos Campos, ainda dentro de uma política de higienização das cidades,
até por conta da cidade ser, no início do século XX, o principal centro de tratamento de
tuberculose do país, foram efetuadas várias remoções, como as retiradas das casas que
margeavam o Banhado, tendo como principal argumento do deslocamento a melhoria do ar da
cidade, como uma das medidas profiláticas no tratamento da tuberculose (SOARES; SOUSA,
2002).
As remoções não se deram somente por questões de higienização das cidades. A partir
de 1970, as mudanças no âmbito econômico afetaram diretamente a construção e manutenção
dos espaços urbanos mundiais. Atrelada à lógica higienista, a lógica de circulação de
mercadorias, de fluidez, e consequentemente do aumento de vias de circulação, tem sido
responsável pela remoção de comunidades inteiras atualmente.
Em São José dos Campos no fim da década de 1970, foram removidas casas na
conhecida “linha velha”, região que separa a região leste do centro da cidade, também
conhecida como Fundo do Vale, para construção de vias de acesso e também para desobstruir
o caminho que se tornaria o atual paço Municipal 5 (ROSA FILHO, 2007).
Nos últimos quarenta anos, presenciamos sinais e marcas de modificações radicais nos
processos de produção e trabalho. Essas mudanças afetam, conseqüentemente, as
configurações geográficas, os hábitos de consumo e também as práticas políticas do Estado.
Todas essas transformações interferem, por sua vez, na produção social do espaço (HARVEY,
2002).
Dessa forma, partimos da premissa que as mudanças na economia mundial,
principalmente no que diz respeito à desindustrialização dos países centrais, e
conseqüentemente à industrialização dos países periféricos (HARVEY, 2002), grosso modo,
fez com que aumentasse a produtividade de bens duráveis como o carro, por exemplo, que
reverberou no aumento da demanda por estradas e vias de circulação nas várias cidades,
principalmente as da América do Sul. Nesse caso,

Depois do término da segunda grande guerra, os automóveis adquiriam
importância crescente, na medida em que o desenvolvimento econômico
diversificou as atividades e gerou novas classes médias ávidas por
mobilidade social e no Brasil, a partir dos anos setenta, em função da
modernização econômica que reorganizou o espaço urbano no país.
(VASCONCELLOS, 1996, p.130)

5

Ver figura 7
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Para dar condições de acessibilidades, o espaço precisa ser muitas vezes alterado
significativamente, o que pode ocasionar a remoção de comunidades inteiras. Este é o caso da
Vila Miguel Eras, em São José dos Campos - São Paulo.
Para compreendermos melhor, como a lógica econômica mundial altera o espaço, se
faz necessário um breve histórico do neoliberalismo no mundo.
A partir da década de 1970, houve um rearranjo no sistema produtivo mundial
motivado por um choque na produção de energia em decorrência das subseqüentes crises do
petróleo. A guerra no Golfo Pérsico, notadamente, levou boa parte das economias do mundo a
um processo inflacionário, forçando uma nova maneira na gestão das economias.
Outra mudança significativa desse período foi o salto tecnológico que propiciou novas
formas de produção, o que levou, grosso modo, a desconcentração do poder corporativo,
através da industrialização de países do terceiro mundo e desindustrialização dos países
centrais, que voltaram para a especialização em serviços (HARVEY, 2002). Essas mudanças,
segundo o autor
Ocorreram nas diferentes formas de processo de trabalho e de organização
da produção através de sistemas como Just in time que, em suas
características, tinha sua produção fabricada em pequenos lotes, voltada para
a demanda, sem estoques, e em uma variedade de tipos de produtos.
(HARVEY, 2002, p. 140)

Inerente a esses processos, alguns estudiosos somam ainda a essa questão a
ineficiência dos Estados que, se antes serviam como filtro nas mediações entre mercado
econômico e sociedade, hoje deixa a sociedade à mercê de especulações econômicas
(GIDDENS, 2006). Pode-se dizer que o estado, em algumas ocasiões, é apenas o usuário das
entidades privadas detentoras das técnicas e dos meios científicos (LYOTARD, 2006). Santos
(2008, p. 44) certifica que “as grandes corporações são freqüentemente mais poderosas que os
estados, e que o conjunto de condições características do período oferece às grandes empresas
um poder que antes não se podia imaginar”.
Ressaltando essa constatação, Giddens afirma que
As nações perderam a maior parte da soberania que possuíam outrora, e os
políticos perderam a maior parte de sua capacidade de influenciar os
eventos. Não é de surpreender que ninguém mais respeite líderes políticos ou
tenha muito interesse no que eles possam ter a dizer. (GIDDENS, 2006,
p.19)
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De forma geral, pode-se inferir que, após a década de 1970, houve um rearranjo no
sistema produtivo mundial chamado por Harvey (2002) de acumulação flexível de capital.
Acumulação essa que tem por obrigação, atender demandas voláteis sujeitas às crises
freqüentes de economias instáveis, que não podem mais ficar amarradas a sistemas produtivos
rígidos, sólidos, pesados, como foi o Fordismo 6, oriundo de um capitalismo industrial típico
de meados do século XIX e início do XX. Esse sistema não mais acompanhava os
movimentos econômicos após 1970 (HARVEY, 2002), abrindo as portas para um modelo
muito mais dinâmico: o Toyotismo 7.
Todas essas mudanças de ordem econômica consolidaram-se nos fins dos anos de
1980, por meio de uma política que pregava a diminuição do estado frente à função de prover
o bem estar social anunciado no Consenso de Washington em 1989 que determinava, entre as
medidas universais:
a) disciplina fiscal, através da qual o estado deve limitar seus gastos à
arrecadação, eliminando o déficit público;
b) liberalização financeira, com o fim de restrições que impeçam instituições
financeiras internacionais de atuar em igualdade com as nacionais e o
afastamento do Estado do setor;
c) taxa de câmbio competitivo;
d) liberalização do comércio exterior, com redução de alíquotas de
importação e estímulos á exportação, visando a impulsionar a globalização
da economia;
e) eliminação de restrições ao capital externo, permitindo investimento
direto estrangeiro;
f) privatização, com a venda de empresas estatais;
g) desregulação com redução da legislação de controle do processo
econômico e das relações trabalhistas; (SEVCENKO, 2001)

Em síntese, é possível afirmar que o Consenso de Washington faz parte do conjunto
de reformas neoliberais que, apesar de práticas distintas nos diferentes países 8, está centrado
na desregulamentação dos mercados, abertura comercial e financeira e redução do tamanho e
papel do Estado (SEVCENKO, 2001). Todas essas mudanças aconteceram em função da
técnica. Sendo essa o conjunto de competências somadas às habilidades do savoir-faire, e
deve ser vista, entre outros atributos, como reveladora da produção histórica da realidade
6

Forma de produção criada pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a
fabricação em massa. Henry Ford criou este sistema em 1914 para sua indústria de automóvel, baseado numa
linha de montagem.
7
Sistema de organização voltado para a produção de mercadorias. Criado no Japão, após a Segunda Guerra
Mundial, pelo engenheiro japonês Taiichi Ohno, o Toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960 por várias
regiões do mundo e até hoje é aplicado em muitas empresas.
8
Ver Ferreira (2011).
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(SANTOS, 1993). Segundo Santos, “conservar categorias envelhecidas equivale a erigir um
dogma, um conceito. E sendo histórico, todo conceito se esgota no tempo” (SANTOS, 2004,
p. 15).
Esse novo contexto provocou mudanças significativas nas diferentes sociedades de
forma geral, e também foi caracterizado de diferentes formas. Uns o denominam de pósmodernidade (BAUMAN, 1998; HARVEY, 2002), ou supermodernidade (AUGÉ, 2008), ou
capitalismo tardio (JAMESON, 1996) usando de expressões ou metáforas como modernidade
líquida, etc.
Essas transformações conjunturais possibilitaram novos entendimentos acerca, não só
do mundo do trabalho e das novas condições de mercado (Harvey, 2002), como também
afetaram as relações sociais e culturais (LYOTARD, 2006; GIDDENS, 2006; JAMESON,
1996; SANTOS, 2000) introduzindo, dessa forma, novas e diferentes concepções de como as
pessoas lidam com o espaço.
Sendo assim, um “novo” mundo, fluído, líquido, efêmero surgiu principalmente a
partir de 1990, cuja principal característica consiste na flexibilidade (BAUMAN, 2001;
HARVEY, 2002). Nesse sentido, as transformações da atualidade levaram a construção de
novos espaços, reconhecendo o espaço como um conjunto inseparável da materialidade das
ações do homem, que altera suas estruturas, suas funções e suas formas (SANTOS, 1993).
A partir dessas constatações o que se tem observado é que o modelo de ordem
econômica mundial, dentro de uma de suas facetas comumente chamada de globalização,
acaba pasteurizando os espaços nas médias e grandes cidades, que seguem a mesma ordem
dos grandes centros urbanos mundiais 9. Isso se dá através da adição ao território de ciência,
de tecnologia, de informação, o chamado meio técnico-científico, em que o seu uso indevido,
resulta e cria espaços inteligentes, em detrimentos de outros (SANTOS, 1993). Da mesma
maneira,
Cada vez mais as cidades precisam seguir um modelo internacional
extremamente homogeneizador, imposto pelos financiadores multinacionais
dos grandes projetos urbanos. Este modelo visa basicamente o turista
internacional, em detrimento do habitante local, e exige certo padrão
mundial, uma homogeneidade no espaço urbano. (JEUDY, 2005, p.10).

9

É de extrema importância lembrar que embora haja influências diretas das decisões políticas e econômicas dos
países capitalistas centrais em nossas cidades, o urbanismo brasileiro surgiu diferente desses, uma vez que as
cidades assumiram ao longo do séc. XIX seu papel de comando da economia agro-exportadora, atribuindo às
regiões periféricas o centro produtivo. Soma-se a isso também, o fato de o Brasil desde sua colonização, ter o
estado representado pelas elites que governava o país segundo suas vontades, se apropriando do erário público
em benefício próprio, fazendo com que não houvesse uma dicotomia entre o que era publico e privado, sendo
assim, “essa equação afetou drasticamente o modelo de nossa urbanização”, o que Ferreira chamou de
“urbanismo à brasileira”. (FERREIRA, 2011)
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As influências político-econômicas nos espaços mundiais se dão nas cidades médias e
grandes, na maioria das vezes, de maneira vertical, ou seja, a cidade pode não manter
intercâmbio com sua vizinha imediata e, no entanto, pode manter relações intensas com outras
muito mais distantes, até mesmo em outro continente (SANTOS, 2008). Dessa forma, há uma
similitude nas cidades, que permite com que elas se pareçam cada vez mais entre si. Isso
ocorre com os espaços padronizados das cadeias dos grandes hotéis internacionais ou, ainda,
dos aeroportos, das redes de fast food, dos shoppings centers, dos parques temáticos, dos
condomínios fechados e demais espaços privatizados. Além disso, há um estilo de vida cada
vez mais parecido entre uma elite da informação, que ultrapassa as fronteiras culturais de
todas as sociedades (CASTELLS, 1999).
Essas mudanças que acabam criando certa homogeneidade dos espaços urbanos,
significa para alguns estudiosos uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo em que a
racionalidade técnica permite o desenvolvimento da sociedade de maneira mais equânime, ou
seja, onde a técnica permite o acesso a benefícios a um maior número de pessoas, porém sua
exacerbação gera a segregação, resultante das mutações econômica rumo em marcha global
para o “progresso”, gerando para outros os espaços opacos (SANTOS, 1993).
Embora “à brasileira” (FERREIRA, 2011) a homogeneidade pode ser encontrada nas
cidades médias e grandes, como no caso da cidade de São José dos Campos e pode ser
percebida no aumento da verticalização das cidades (SOUZA; COSTA 2010); no aumento da
mancha urbana (COSTA, 2001); das frotas de carros e, conseqüentemente, das malhas viárias
(MOURA, 2006) e, automaticamente, no aumento do número de prédios na região central das
cidades, bem como nos locais que, pela lógica da funcionalidade, acabam se transformando
em estacionamentos. Cresce também o número de condomínios fechados, isolados da região
central, com uma infra-estrutura auto-suficiente (GODÓI MARIA, 2008).
Esses acontecimentos reverberaram de alguma forma nas transformações e
construções dos espaços urbanos nos últimos quarenta anos na região do Vale do Paraíba,
especificamente na cidade de São José dos campos. No próximo capítulo, procura-se mostrar
como se deu o desenvolvimento desses aspectos nessa cidade.
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CAPÍTULO 2
BAIRRO DE SANTANA:
INDÚSTRIAS E MUTAÇÕES URBANAS CONTEMPORÂNEAS

O município de São José dos Campos se constituiu por vários períodos históricos,
seguindo modelos políticos e econômicos que se impuseram no espaço moldando-os. Uma
das fases mais conhecidas e que deixou marcas visíveis na paisagem da cidade é a Sanatorial,
que compreende o período que vai de 1924 a 1960. Período esse que abrigou os tuberculosos
(tísicos) de várias partes do Brasil, pelo simples fato de possuir um clima propício ao
tratamento da doença (ZANETTI, 2008).

Figura 1: Sanatório Vicentina Aranha 1960.
Fonte: Arquivo Público Municipal de SJC/ FCRR

Embora o município carregasse uma marca sanatorial, coexistiam paulatinamente
aspectos industriais, pois a partir de 1925 ocorreram mudanças estruturais na cidade,
principalmente na região de Santana, Zona Norte da cidade, notadamente a partir da
implantação da Indústria Têxtil Tecelagem Paraíba. De acordo com Oliveira, “a relevância da
instalação da Tecelagem Paraíba extrapolou consideravelmente o núcleo de Santana. De fato,
tratou-se de um marco referencial à história do próprio município, influenciando os caminhos
da cidade” (OLIVEIRA, 1999, p. 59).
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Com a instalação da Tecelagem, houve uma mudança no cotidiano da cidade, marcado
pelo novo perfil de moradores urbano/industrial, ou seja, operários da Tecelagem localizados,
em sua maioria, no Bairro de Santana que, outrora, possuía uma “tradição agrário-comercial
de pequeno núcleo” (OLIVEIRA, 1999). Essa mudança causou um aumento na população da
região de Santana, porém não houve significativamente um aumento em sua estrutura viária.
Nesse período, observa Oliveira, “os caminhos em Santana não se ampliaram muito; o
arruamento não cresceu em extensão (...). Nessa época, cresceu o número de habitação e essas
preencheram os vazios existentes nos caminhos já definidos”. (OLIVERA, 1999, p.62)

Figura 2: Planta de São José dos Campos de 1939 – Núcleo de Santana
Fonte: Arquivo Público Municipal de SJC/ FCRR

Observa-se que, na maioria das vezes, as construções dos espaços correspondem, num
primeiro momento, a uma determinação econômica exógena, que reverbera diretamente nos
espaços. Na cidade de São José dos Campos não foi diferente (FHIEDHILDE; KROM,
2008). Essa influência exógena pode ser percebida em 1946, com a chegada da primeira
multinacional a se instalar na cidade, a Rhodosá de Raion, ou Rhodia, como ficou
popularmente conhecida.
Diferente da implantação da Tecelagem Paraíba, que não promoveu mudanças na
estrutura das vias, a implantação da Rhodia fez com que o espaço do bairro de Santana
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começasse a ter outra estrutura de arruamento. Oliveira ressalta que “expandiram-se os
caminhos e instalaram-se várias residências no espaço entre a Praça de Santana e a Rhodia”
(OLIVEIRA, 1999, p. 72).

Figura 3: Planta de São José dos campos 1952-9
Fonte: (OLIVEIRA, 1999, p.77)

Se já havia ocorrido um aumento no núcleo de Santana com a vida da tecelagem, com
a Rhodia temos um maior adensamento na região, e um crescimento que se deu em ambos os
sentidos, ou seja, do bairro para a região central, e vice-versa. Oliveira ressalta que “a área
central começou sistematicamente, a englobar as áreas adjacentes, por outro lado, o próprio
crescimento de Santana levou à ocupação de novas áreas, aquelas disponíveis, em direção ao
centro” (OLIVEIRA, 1999, p. 87). Essas mudanças na configuração da cidade tiveram um
novo impulso na região do Vale do Paraíba a partir dos anos 1950, fruto das políticas de
industrialização nacional. Segundo Mello e Ribeiro,

Os modelos econômicos das eras Vargas e Kubitschek se diferem e tem por
obrigação atender demandas voláteis sujeitas às crises freqüentes de
economias instáveis a maior ou menor presença do Estado na coordenação
do processo de industrialização e por sua escala de atuação. No primeiro
caso (Vargas 1930/1945 1951/54) se caracteriza a produção de bens de
capital e a presença determinante do Estado como agente de planificação. Já
no segundo (Kubitschek 1956/61), 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 laissezfaire liberal que abria o mercado brasileiro à instalação das novas indústrias.
Este fato seria determinante na definição das vantagens locacionais de
alguns centros em detrimento de outros, fatores que seriam reforçados
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consideravelmente a partir dos governos militares. (MELLO; RIBEIRO,
2010, p. 76)

A intensa industrialização, ocorrida no período de 1940 a 1970 em São José dos
Campos como resultado de uma política desenvolvimentista nacional, ocasionou a expansão
do núcleo urbano da cidade. Esse fato demonstrou a necessidade de adaptação da região
central à nova economia industrial, pois se sabe que ainda no início deste século, a atividade
econômica predominante era a agrária (SOUZA; COSTA, 2010).

Tabela 1 – Instalação de indústrias no município de São José dos Campos - 19402003
Ano

n° de indústrias

1940

45

1950

65

1960

72

1970

284

1975

368

1980

351

1985

454

1996

865

1997

912

1998

918

1999

967

2000

988

2001

1.075

2002

1.161

2003

1.171

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. (SOUZA; COSTA, 2010, p.95).

Parte dessas vantagens locacionais encontrou sua base no II Plano de
Desenvolvimento Nacional – PND (1975-1979) que pregava em sua cartilha, entre outros
comandos, a desconcentração industrial da cidade de São Paulo e, conseqüentemente, a
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industrialização de algumas regiões, como o Vale do Paraíba. Essa política expandiu a infraestrutura do Estado, ao facilitar o espraiamento das atividades produtivas para regiões
próximas a metrópole (SOUZA; COSTA, 2010).
A escolha da cidade de São José dos Campos como lugar de investimento nacional se
deu em função de alguns benefícios que o município oferecia. Para isso ajudou a localização
do município, entre o eixo Rio - São Paulo, sendo ponto estratégico da economia nacional.
Além disso, a oferta de terrenos e concessão de incentivos fiscais por parte da Prefeitura
contribuiu para a instalação de indústrias na cidade (SOUZA; COSTA, 2010).
É importante lembrar que essas inserções no território Joseense só foram possíveis
com a inauguração da Via Dutra em 1950, e que ao longo dela instalaram-se várias
multinacionais, como a General Motors, a Ericsson, a Johnson & Johnson e a Kodak. De
acordo com Souza,

Na década de 1960, São José dos Campos já ocupava o 9º lugar entre os 25
principais municípios industriais do Estado de São Paulo, segundo o valor de
produção industrial, e ainda passou a ser considerada a principal cidade
industrial da região do Vale do Paraíba, posição ocupada anteriormente por
Taubaté. (SOUZA, 2008, p. 49)

Ainda nesse período, além das indústrias, foram implantados no município centros de
pesquisas avançadas, como o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), Instituto Tecnológico
Aeroespacial (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Essas instituições
fortaleceram a característica de cidade tecnológica e ainda elevou a notoriedade de São José
dos Campos no âmbito regional e nacional.
Com todas essas implantações, não demorou muito para que São José dos Campos
atraísse migrantes de várias regiões em busca de emprego, melhores salários e qualidade de
vida, o que proporcionou o aumento da população e, por conseguinte, o aumento da mancha
urbana.
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Figura 4: Crescimento da cidade entre 1953 e 1997.
Fonte: (COSTA, 2001, p.26)

Com esse crescimento, bairros e loteamentos residenciais começaram a surgir para
suprir a demanda. Dentro desse contexto é que no ano de 1957, se iniciou o loteamento da
Vila Rossi no Bairro de Santana, Zona Norte de São José dos Campos.

Figura 5: Loteamento Vila Rossi em 1957.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC 14/12/2010.
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2.1 Vila Rossi, no caminho do “progresso”

O espaço que recebeu o nome de Vila Rossi foi propriedade dos irmãos Pierino Rossi
e Carlino Rossi. Esse loteamento recebeu aprovação da prefeitura de São José dos Campos em
23 de agosto de 1957, com número do processo de aprovação 1029/1957. Essa área, num total
de 36.834,00 m foi dividida em 98 lotes, localizados no Bairro de Santana, Região Norte de
São José dos Campos, conforme Divisão de Parcelamento do Solo. (Figura 5).
A Vila Miguel Eras era na verdade, um anexo da Vila Rossi e ficou assim conhecida
por ter seu acesso a Rua Miguel Eras.

Figura 6: Levantamento topográfico planimétrico Vila Miguel Eras (Vila Rossi).
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC 14/12/2010.

Não se sabe ao certo, como se deu a constituição total dessa vila, o único documento
encontrado no processo de remoção, relata a concessão de uma casa ao Sr. José dos Santos
que fora removido de uma área central 10 para a Vila Miguel Eras:
10

Área de interesse da prefeitura, para desobstruir a passagem para o que viria a ser a Avenida Fundo do Vale, e
também posteriormente o Paço Municipal da cidade. (ROSA FILHO, 2007)
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Prefeitura de São José dos Campos
Caixa Postal 204
Estado de São Paulo

São José dos Campos, 25 de Outubro de 1979.

Prezado Senhor (a)

Ratificando entendimentos anteriores havido com V.Sa, é apresente, ante a
necessidade inadiável de desocupação da área necessária à abertura da via de acesso ao
paço municipal, para ultimar sua remoção do imóvel em que, comprometendo-se,
outroassim esta municipalidade a instalá-lo no imóvel especialmente construído na
Travessa Miguel Eras, sob comodato com prazo indeterminado, obedecido o limite
máximo de 30 (trinta) dias a contar desta data.
Outrossim, fica V. Sa. cientificado de que a indenização referente às benfeitorias
do imóvel a ser expropriado no importe de
Cr$ 61.081,00 – José dos Santos (conforme avaliação do exp. Int. 126/79/- DJ) será
paga, mediante recibo, tão logo esta municipalidade possa dispor do imóvel.

Cordialmente
Luiz Carlos Pêgas
Diretor Depto Jurídico
Casa n 14
Miguel Eras
Adaptado de expropriação de imóvel
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010

Portanto é no ano de 1979, a primeira vez que se tem notícia oficial da existência da
Vila Miguel Eras.
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Figura 7: Foto aérea da área da Rhodia. 1985.
Verde: Vila Miguel Eras
Vermelho: Área de estudo para a realização da Via Norte
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010

Pela pesquisa pudemos observar que a concessão do uso do solo na Vila Miguel Eras
ocorreu por se tratar de uma Zona Especial de Proteção ambiental – ZEPA, e sendo assim não
permite moradia (PMSJC, 2001).
O histórico dessa Vila consta que no ano de 1979 a Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, começou a convencer a população local, na região conhecida como Linha
Velha 11, a deixar suas residências para dar acesso ao que seria o futuro Paço Municipal
(ROSA FILHO, 2007). Essa remoção, porém já havia sido iniciada em 1967 com o Prefeito
da época, Elmano Ferreira Veloso. De acordo com Rosa Filho,
A primeira ação documentada do poder público sobre as favelas em São José
dos Campos ocorreu na década de 1960. Mais precisamente, ocorreu em
1967, quando o prefeito da cidade, o Sr. Elmano Ferreira Veloso
comprometeu-se em indenizar parte dos moradores da favela linha velha,
mediante sua saída do local para a construção da Avenida Fundo do vale
(ROSA FILHO, 2007, p.82).

11

Av. Teotônio Vilela, região baixa entre duas elevações, em que separa a região leste do centro da cidade,
também conhecida do Fundo do Vale.
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Figura 8: Obras na Av. Teotônio Vilela (Fundo do Vale) 1970/ 1980
Fonte: Arquivo Público Municipal / FCCR.

Uma vez fixados os primeiros moradores em fins da década de 1970, a Vila Miguel
Eras foi-se adensando até constituir em 1985 suas características que se mantiveram até o ano
de 2008, ou seja, a rua ao meio, e os dois lados da rua.

Figura 9: Levantamento topográfico planimétrico da Vila Miguel Eras.
Fonte:Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010.
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Cabe lembrar também que “em 1992, a gestão executiva municipal, sob o comando da
médica Ângela Guadagnin do PT de SJC elegeu com prioridade investimentos na urbanização
de favelas e também na regularização de loteamentos clandestinos” (ROSA FILHO, 2007, p.
87). Foi também da prefeita em 1992, a concessão de uso do solo por 10 anos para os
moradores da Vila Miguel Eras

Figura 10: Revogação da concessão de direito real de uso 2006
Fonte: Secretaria de Obra. PMSJC- 14/12/2010

Dessa forma, pelos cálculos, os moradores da Vila Miguel Eras teriam até o ano de
2002 para permanecerem no local. Portanto, segundo documentos da Prefeitura, a partir de
2004 começaram os estudos de levantamentos técnicos para a implantação da Via Norte.
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Figura 11: Seção geológica – 2004.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010

Dessa forma, no que caracteriza a Vila Rossi, praticamente todas as mudanças
ocorridas no espaço físico não alteraram tanto sua paisagem, até o ano de 2008, quando 63
famílias foram removidas de uma parte do bairro, para a implantação da primeira etapa da Via
Norte, conhecida como Vila Miguel Eras.

Figura 12: Casa (extinta) Vila Miguel Eras.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010
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Figura 13: Vila Miguel Eras, antes da implantação da Via Norte em 1997.
Verde: Rua Miguel Eras.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010

Figura 14: Vila Miguel Eras, com o início da implantação da Via Norte, em 2008.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC- 14/12/2010 PMSJC

A maioria dos moradores removidos foi direcionado para as casas do programa
habitacional da Prefeitura de São José dos Campos, construído no Bairro Vila Leila em 2008.
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Figura 15: Casa Vila Leila (2010)
Fonte: (LIMA, 2010)

Figura 16: Via Norte- sentido Bairro (Inauguração 26/ 02/ 2011. )
Fonte: (LIMA, 2011)
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2.2 Papel da organização do sistema viário na lógica da estruturação do espaço
intra-urbano de São José dos campos – SP.

Em São José dos Campos a partir da década de 1950, com o advento das primeiras
indústrias e consequentemente com o aumento da população, a administração pública
começou a se preocupar com as vias de circulação na cidade, que na época já enfrentava
problemas ligados à incapacidade de absorver os fluxos (MOURA, 2006). Como forma de
resolver esse problema, houve a intervenção do poder público junto ao município, como
consta no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), de 2006:
O processo de industrialização da década de 1950 causou uma intensa
urbanização, marcada por grandes fluxos migratórios, que alteraram
sobremaneira os hábitos de vida e a configuração física da Cidade. Esse
crescimento e essas alterações começaram a gerar conflitos sociais e
econômicos e o poder público passou a intervir no processo, com a
implantação em 1954, do primeiro Código de Obras do Município, que era
associado a um “Zoneamento de Massa”, objetivando proteger a população
dos possíveis incômodos das atividades industriais. (SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, 2006, p. 22)

Em aproximadamente 50 anos, a população joseense mais que dobrou, implicando
numa readaptação de seus espaços urbanos para atender a demanda demográfica. A reboque
dessas mudanças soma-se a importância do crescimento da frota de veículos e,
consequentemente, da malha viária.
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Figura 17: Censo Demográfico (1940 –2010).
Fonte: (IBGE, 2010).

Em 1958 foi elaborado, conjuntamente com o Centro de Pesquisas Urbanísticas da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o primeiro Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado Municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). Esse
plano vinha solucionar os problemas relacionados à inexistência, até àquele momento, de
legislação específica de zoneamento, loteamentos e uso do solo, o que dificultava os gestores
para a aplicação de um planejamento ordenado na cidade (MOURA, 2006).
Dentre as preocupações com o planejamento da cidade havia um estudo para sanar o
descompasso entre o sistema de tráfego existente no município e a demanda crescente intra e
intermunicipal, o que fez surgir na década de 1960 a idéia de um projeto de anel viário, como
proposta de intervenção para desafogar o trânsito de passagem (MOURA, 2006), ou seja, o
trânsito entre cidades, e não propriamente a circulação interna.
Porém, somente na década de 1960 é que os desdobramentos do projeto resultaram na criação
de um anel, em uma de suas ligações, que sai da região central ligando as regiões Lesteoeste 12 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1969). Segundo Moura,
Partindo do trevo da rodovia Presidente Dutra, o eixo viário é constituído
pela Avenida Dr. Nelson D’Ávila (de mão dupla de direção) alcançando o
anel da região central,onde se ramifica através da rua Rui Barbosa (zona
norte), da rua Pedro Álvares Cabral (a única via de acesso à região Leste) e a
avenida Doutor Ademar de Barros ( à região Oeste). (MOURA, 2006, p.93)
12

Plano Diretor do Município de São José dos Campos, estudo preliminar. Plano em anexo, p.75.
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Lembrando que a estrutura viária era “essencialmente de um eixo perpendicular à via
Dutra” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1969, p.75), o atual anel viário (fig. 18) em processo de
implantação corresponde parcialmente à idéia do projeto original (fig. 19).

Figura 18:Complexo viário da cidade. (2011)
Fonte: Skyscrapercity (2007)
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Figura 19: Anel Viário (década de 1980)
Fonte: (MOURA, 2006, p.46)

Como já evidenciado nesse trabalho, a Região Norte da cidade, devido ao aumento
populacional, e consequentemente de automóveis, fez com que o poder público convergisse
sua atenção para a região. Dessa forma, embora ainda não se tenha concluído o projeto, sabese que a parte relacionada à Região Norte foi finalizada em 26 de fevereiro de 2011,
denominada de Via Norte.
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Figura 20: Projeto completo da Via Norte.
Fonte: Secretaria de obras. PMSJC –14/12/2010

Segundo a prefeitura, a principal função da via é de prover uma alternativa de
interligação do centro com o setor Norte da cidade (bairro Santana), servindo também aos
bairros situados à margem esquerda do Rio Paraíba – destacando-se aqueles na região
denominada Alto da Ponte (Jardim Altos de Santana, Vila Dirce, Jardim Telespark e outros);
Vila São Geraldo e Vila Paiva, os quais se interligam com a margem direita por meio de duas
pontes existentes: Minas Gerais e Telespark (SÃO JOSE DOS CAMPOS, 2001).
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Figura 21: Zona Norte de São José dos Campos
Fonte: Google Earth (2010).

Outra função, de acordo com a administração pública, seria fornecer uma rota
alternativa para os deslocamentos que demandam a SP 050 (Estrada Velha de Campos de
Jordão), atendendo a localidades turísticas como São Francisco Xavier e outras, sem passar
pelas atualmente saturadas Avenidas Olívio Gomes ou Rui Barbosa (MOURA, 2006).

46

Esse estudo parte da premissa da necessidade de transformação de um espaço para
responder, de maneira lógica e racional, as mudanças pelas quais a sociedade passa, em que a
estrutura de suporte (a estrutura viária), adquire importância primordial (SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, 1969), especificamente, em decorrência do aumento da frota de veículos.
Nas médias e grandes cidades essas características são assumidas cada vez mais pelas
vias de circulação, por meio das ruas, avenidas, estradas, e vias expressas, que crescem cada
vez mais em decorrência do aumento da frota de veículos (VASCONCELLOS, 2006).
Essas mudanças na morfologia dos espaços urbanos, principalmente no aumento das
vias de circulação, são uma das principais características do mundo contemporâneo, e possui
uma palavra chave: a fluidez, estando essa característica presente em vários setores da
sociedade, desde o processo de produção fabril, com suas logísticas e estratégias, priorizando
a redução de custos e agilidade na produção e distribuição de mercadorias, até nos mercados
virtuais, onde ocorrem as transações econômicas.
Por esse viés, entende-se que o espaço urbano, ou melhor, sua conquista, está atrelada
ao lucro, e que quanto mais acessível uma cidade se torne, maior será sua rentabilidade aos
mercados econômicos, o que faz com que ocorra a disputa por esses espaços.
Portanto, os mercados disputam esse tempo, ou seja, o tempo exato, o tempo preciso, o
just in time. Dessa forma, o espaço urbano deve estar adaptado a essa exigência permitindo a
rápida mobilidade das pessoas e mercadorias, o que implica em condições favoráveis de
acessibilidade e mobilidade, assegurada por meio das vias de circulação em médias e grandes
cidades. Segundo Villaça,
Há uma forte disputa entre as classes sociais em torno do ambiente
construído. Entretanto, o que as classes sociais realmente disputam quando
da produção desse ambiente, é mais que o comando do espaço urbano em si:
é o controle do tempo dispendido em deslocamentos intra-urbanos, já que o
tempo não pode ser controlado diretamente, O homem controla o tempo
indiretamente, atuando sobre o espaço (VILLAÇA, 1986, p. 87-88).

Podemos observar que nessa modernidade líquida (BAUMAN, 2001), a palavra
acessibilidade assume seu principal papel junto ao planejamento urbano, porém para que haja
acessibilidade é necessária uma gama de condições “como a questão de infra-estrutura,
sistema de transportes, qualidade/quantidade satisfatória do serviço oferecido, meios materiais
para usufruí-lo, etc. (MOURA, 2006).
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Por um pensamento crítico, entendemos que enquanto uns se movimentam e criam
oportunidade e lucro, existe uma gama de pessoas que estão imobilizadas, presas, confinadas
a espaços opacos (SANTOS, 2008).
Segundo Santos “quem menos tem poder de movimento mais depressa vê
desvalorizar-se seu produto e meio de trabalho” (SANTOS, 2008, p. 87).
Como podemos ver na citação abaixo:

Os especialistas em transportes medem as viagens feitas pelos habitantes das
cidades e sabem que o numero de viagens (por habitante por dia) é muito
maior entre as classes de mais alta renda do que entre as de renda mais
baixa. (VILLAÇA, 1986, p.87)

É também que:
Outro aspecto a ser considerado é que há apenas uma transposição
disponível por sentido sobre a ferrovia para atendimento da demanda
considerada: Avenida Olívio Gomes no sentido centro-bairro e Avenida Rui
Barbosa (Viaduto dos Expedicionários) no sentido bairro-centro, não
havendo qualquer outra transposição ao longo do trecho da ferrovia situado
na área urbana de São José dos Campos. Portanto, caso ocorra alguma
restrição ou impedimento na operação de uma dessas transposições –
decorrente de acidente ou outros motivos, haveria conseqüências negativas
significativas para a fluidez do tráfego e acessibilidade dos locais envolvidos
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2001, p. 4).

É evidente que as construções de vias de acesso resultam, muitas vezes, na remoção de
famílias, além de ajustar a cidade dentro de uma lógica rodoviarista, onde a apropriação dos
espaços pela classe dominante cria para si o “perto” e o “longe” para os outros (VILLAÇA,
1986).
A cidade, por outro lado, ajusta-se ao veículo que predomina na classe
dominante. O automóvel “pede” um tipo de cidade e a classe dominante
produz (pelo menos na região onde ela trabalha e mora) esse tipo de cidade
na qual é extremamente difícil viver sem automóveis. (VILLAÇA, 1986,
p.88)

Além das disputas pelos melhores espaços, que se dão através das relações de poder, a
transformação de um espaço dessa abrangência implica, na maioria das vezes, também no
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rompimento de relações sociais estabelecidas e o deslocamento espacial cria um sentimento
de desconforto (HALBWACHS, 1990).
Dessa forma, nossa inquietação gira em torno de saber se houve a preocupação do
poder público em remover a comunidade da Vila Miguel Eras, usando de diferentes
estratégias para evitar resistências e descontentamentos, como ocorreu com outras remoções?
Quais lógicas e racionalidades estão presentes nesse processo? Qual lógica e racionalidade
seriam essas? Haveria nesse caso específico um encontro de racionalidades? A do poder
público (lógica global) com uma lógica local (moradores)? Qual o papel da memória nesse
processo?

Figura 22: Demolição Vila Miguel Eras
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC/SP (14/12/2010)

Antes, porém de aprofundarmos nossa discussão no terceiro capítulo sobre como se
deu a remoção dos moradores da Vila Miguel Eras e qual o papel da memória nesse processo,
cabe-nos apresentar um preâmbulo sobre qual o conceito de espaço e lugar que iremos
trabalhar.
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2.3 A Coexistência dos Espaços

São muitas as análises relacionadas ao espaço e ao lugar. Dentre elas, duas linhas de
estudo nos interessam, uma que aborda o espaço geográfico e a outra, o espaço antropológico.
O espaço geográfico, portanto físico e estrutural, se revela em termos de uma materialidade
(HARVEY, 2002; SANTOS, 2006); enquanto o espaço antropológico construído a partir da
experiência do vivido, é dotado de uma função e é concebido como aquele onde se
manifestam as relações de sociabilidade (TUAN, 1980; BUTTIMER, 1985), chamado aqui de
lugar praticado (CERTEAU, 2008). Embora conceitos distintos, um não elimina o
entendimento do outro.
Será dessa forma que entenderemos o espaço que propomos discutir.
Lembramos que o espaço não é estático, assim com a sociedade que o dá sentido. Ele
está sempre em movimento, em constante transformação, num processo contínuo em que
novos espaços interagem com os velhos, anulam-se, ora uns se sobressaem a outros, ora
outros são incorporados, ora se fundem (SANTOS, 2008).
Porém, entendemos que num primeiro momento, é por meio da dimensão econômica
que apreendemos a complexidade que envolve a construção dos espaços. No entanto, também
acreditamos que a especificidade do lugar age ativamente sobre o espaço concebido, dentro,
logicamente, da ordem geral capitalista. De acordo com Certeau,
O espaço é um lugar praticado. Assim a rua geograficamente definida por
um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo,
a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um
sistema de signos – um escrito. (CERTEAU, 2008, p.202)

O lugar “é mais do que a vida diária vivida. É o momento quando o concebido, o
percebido e o vivido atingem uma certa coerência estruturada” (MERRIFIELD apud
FERREIRA, 2000, p.16), ou seja, a vida se dá na fusão desses espaços. O espaço é
considerado
Uma instância da sociedade, ao mesmo título que a instância econômica e a
instância cultural-ideológica. Isso significa que, como instância, ele contém
e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é
por ele contido. A economia está no espaço, assim como o espaço está na
economia. O mesmo se dá com o político-institucional e com o culturalideológico. Isso quer dizer que a essência do espaço é social. (SANTOS,
2006, p. 76)
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Dessa forma, o que se observa é que o local não é só o produto (resultado) como
também o meio (o processo), pelo qual os espaços acontecem e se transforma em lugares
praticados. Por esse viés, não há um engessamento do local em favorecimento da inserção da
ordem global/mundial, e sim uma nova concepção, um novo modo de viver a partir dessas
influências, não só no espaço, mas também na maneira de como os indivíduos interagem com
o meio (SANTOS, 2008).
Por essa razão não há como fazer uma análise utilizando um só vetor, o econômico,
pois existem outras implicações que fogem da ordem do discurso científico, da utilidade, da
funcionalidade dos espaços (TUAN, 1980; BUTTIMER, 1985).
Por outro lado, observar o lugar só através dos aspectos fenomenológicos seria uma
ingenuidade, e de certo modo, reducionista, pois a concepção da totalidade implica num
ecumenismo, o que se opõe à concepção somente empírica, ou a concepções só fenomênicas e
contingentes (SANTOS, 2004), como também separar o espaço numa lógica cartesiana, não
seria, acreditamos uma maneira mais apropriada de análise do espaço, por conta da sua
complexidade. Nesse sentido compreender o lugar é
Compreender uma relação possível entre questões políticas e econômicas e
teias de significações e vivências expressas localmente sem perder-se de
vista suas relações estruturais globais ou as novas relações espaciais
determinadas por um mundo em constante mutação. É exatamente esta
essência constantemente em movimento, esta capacidade de responder aos
estímulos internos e externos com diferentes velocidades, esta qualidade da
permanência (material, afetiva e simbólica) associada à permeabilidade, a
processos internos e internos influenciadores de sua modificação (material,
afetiva e simbólica) que faz com que o lugar seja um permanente desafio a
sua compreensão e a compreensão do mundo. (FERREIRA, 2000, p.81)

É com esse conceito de lugar que iremos trabalhar.
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CAPÍTULO 3
MEMÓRIA E PLANEJAMENTO URBANO: ORDENS, LÓGICAS E
RACIONALIDADES

Como nos lembra Le Goff, “o conceito de memória é crucial” (LE GOFF, 2003, p.39).
De fato é amplo e desafiador abordar o conceito de memória. Sabe-se que a memória é a
propriedade de armazenar certas informações, através de funções psíquicas, em que o homem
pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas (LE
GOFF, 2003). A memória é inerente à existência humana. Ela sofre atualizações constantes,
através de um processo dialético, de conflitos e adaptações. Segundo Le Goff,
A apreensão da memória depende deste modo do ambiente social (espaço
social) e político (política): trata-se da aquisição de regras de retórica e
também da posse de imagens e textos (imaginação social, imagem, texto)
que falam do passado, em suma, de certo modo de apropriação do tempo
(ciclo, gerações, tempo/temporalidade). (LE GOFF, 2003, p.419)

Existem duas formas de memória, a individual e a coletiva, que se imbricam. A
primeira, sustentada pelo filósofo francês Henri Bergson, que atribui à memória individual
seu caráter subjetivo, “enquanto atributo exclusivamente da consciência humana” (Apud
SANTOS, 2003, p. 20). Já o seu ex-aluno, o sociólogo Maurice Halbwachs, “acreditou na
anterioridade e na determinação de idéias sustentadas coletivamente sobre pensamentos e
atitudes individuais” (Apud SANTOS, 2003, p. 21).
Dessa forma, podemos perceber que um conceito não elimina o outro, eles coexistem e
na maioria das vezes, respondem uns aos outros. Segundo Santos,
A memória está presente em tudo e em todos. Nós somos tudo aquilo que
lembramos; nós somos a memória que temos. A memória não é só
pensamento, imaginação e construção social; ela é também uma determinada
experiência de vida capaz de transformar outras experiências, a partir de
resíduos deixados anteriormente. (SANTOS, 2003, p.26)

Portanto, a memória não é somente a capacidade de guardar fatos, acontecimentos,
registros (mnemônica), de forma estática, como se estivesse congelada no tempo. Ela é
dinâmica e ganha novo sentido sempre que “as preocupações do momento constituem um
elemento de estruturação da memória”. (POLLAK, 1992, p.4)
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Neste estudo, as memórias dos moradores da Vila Leila e da Vila Rossi foram
estudadas na sua individualidade, buscando conhecer um pouco da vida dos moradores e de
suas recordações com relação ao antigo bairro. Mas elas serviram como suporte para construir
a memória coletiva, ou social, proposta por Halbwachs (1990). Por meio da memória social,
foi que a Prefeitura planejou a nova moradia no espaço da Vila Leila, como forma de
amenizar o impacto provocado pela remoção das famílias.

Figura 23: Casa (extinta) Vila Miguel Eras.
Fonte Secretaria de Obras. PMSJC/SP (14/12/2010).

Lembramos aqui que a memória, como recordações de algo que aconteceu no passado,
recente ou remoto, é calcada numa base material, espacial, geográfica, seja ela esboçada por
meio da casa, da rua ou das palavras, ou por meio da memória do outro (coletiva), ou seja, de
algo que existiu materialmente (HALBWACHS, 1990).
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3.1

Percepção do espaço: dos que ficaram na Vila Rossi 13
Segundo Halbwachs,
Quando pessoas vivem por muito tempo em um local adaptado a seus
hábitos, não apenas seus movimentos, mas também seus pensamentos se
regulam pela sucessão das imagens materiais que os objetos exteriores
representam para eles. (HALBWACHS, 1990, p. 163)

Jandira, moradora da Vila Rossi há cinqüenta anos, respondendo se mudaria da Vila
Rossi comentou: “quem sabe um dia, mas por enquanto não, pois foi nessa casa que criei
meus sete filhos, que fiz minha vida” (JANDIRA, 20/07/2010). Como já relatado, nossos
pensamentos e idéias precisam de um suporte para se materializar, e toda vez que esses
objetos sofrem alterações, conseqüentemente, de alguma forma, sentimos essas mudanças
(HALBWACHS, 1990), pois nossas idéias se materializam, fixam-se nas coisas e acumulamse sob a forma de objetos materiais (SANTOS, 2004).
Durante as entrevistas foram relatados por alguns moradores os sentimentos pelo bairro
antigo, com um leve tom nostálgico, do apego aos objetos e lembranças remotas, através de
espaços como a casa antiga, a primeira praça, o campinho improvisado. Contudo, embora os
moradores guardassem os aspectos salutares do passado, a maioria foi otimista e viu a
implantação da Via Norte como a marca do progresso, do futuro, do desenvolvimento. Como
alguns responderam:

É o progresso! E é bom, pois antigamente era tudo atrasado, era tudo difícil.
Eu acho que tá evoluindo (GILDA, 20/07/ 2010).
O que foi ruim pra mim no momento foi o (fim do) sossego, porque nós não
tínhamos o fluxo de carros que nós temos hoje nessa rua, então tudo era
destinado a Rua Olívio Gomes e a (Avenida) Princesa Isabel, mais isso não
serve como crítica não. Isso aí, em minha opinião, é um mal necessário, e
não pensando em mim não, eu penso de maneira global, (...) foi um mal
necessário (...) e o preço do progresso, é o mal necessário (ARI,
19/07/2010).

Porém a reluta às mudanças, pelo que parece, é dissimulada até o momento em que
essas mudanças representam, na visão dos moradores, perspectiva de “progresso”. Hobsbawn,
tentando entender o sentido do passado na contemporaneidade observa que,

13

E não foram fisicamente afetados com a construção da Via Norte.
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A novidade, ou mesmo a inovação constante é aceita mais prontamente na
medida em que se refira ao controle humano sobre a natureza não humana,
por exemplo, à ciência e à tecnologia, já que grande parte desse controle é
obviamente vantajoso mesmo para os mais tradicionalistas (HOBSBAWN
1998, p.29).

Fato curioso é observar que parece ter havido um “encontro de racionalidades”, ou
seja, a racionalidade técnica, funcionalistas, que corresponde a maior parte das alterações e
construções de novos espaços pelo mundo, e um “novo” modelo de inserção, pois embora
tenham eliminado o espaço de convivência da comunidade de outrora, ela também trouxe para
alguns o sentimento de inclusão, pois aprovavam a construção da via, e de alguma forma,
tinham o sentimento de pertencimento em relação a via.
É o que podemos observar na resposta de uma moradora quando disse que, com a nova
via de acesso, “agora ficou mais fácil. A gente vai para a cidade, pro cemitério, para o Alto de
Santana, rapidinho. Facilitou muito a vida da gente” (GILDA, 20/07/ 2010). Segundo Santos,
A paisagem assim como o espaço, altera-se continuamente para poder
acompanhar as transformações da sociedade. A forma é alterada, renovada,
suprimida para dar lugar a uma outra forma que atenda às necessidades
novas da estrutura social (SANTOS, 2004, p.54).

Conforme relato de um morador que vive há trinta anos na região, a remoção
desestabilizou a comunidade: “Agora, para mim socialmente não foi muito bom não, porque
eu tinha muitos amigos meus que moravam ali (Vila Miguel Eras), muitos deles a gente
perdeu contato” (ARI, 19/07/2010). Com relação às mudanças e benefícios que a construção
da via trouxe aos moradores, o depoente ressalta:

Mas muda mesmo, tudo muda. Cê imagina: Ninguém anda na Rui Barbosa
no final da tarde, não dá. Para tudo. Alguém precisava resolver aquilo, né?
Então construíram a via, né! Porque resolve o problema de toda a região, os
amigos foram embora, mas fazer o que. É o preço do progresso (ARI,
19/07/2010).

Os espaços das autovias enfraquecem as referências coletivas, gerando um
individualismo exacerbado. Esses espaços são chamados por Marc Auge de não-lugar, e se
caracterizam por não ser relacional, identitário e histórico. Como exemplo de não-lugares
podemos citar as auto-estradas, os aeroportos e os supermercados (AUGE, 2008). Segundo o
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autor: “a supermodernidade 14 é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si
lugares antropológicos, e que não integram os lugares antigos” (AUGE, 2008, p.73).
Podemos dizer que o anel viário é um desses espaços na cidade de São José dos
Campos, uma construção viária urbana destinada apenas, em sua maior parte, ao tráfego de
carros, reflexo de uma política de transporte público urbano que preza pelo transporte
individual em detrimento de um transporte público e de qualidade (MOURA, 2006).

Figura 24: Frota municipal de veículos em relação ao Estado e ao País.
Fonte: IBGE (2011).

São vários os impactos negativos do uso do transporte individual motorizado,
principalmente causado pelos automóveis. Um deles é que “as pessoas são forçadas a adaptarse às novas condições” (VASCONCELLOS, 2006, p.34?). Além do que,

As crianças e os jovens são especialmente afetados por este impacto,
enquanto interagem socialmente e desde a primeira infância são
“informados” de que o espaço não pertence a eles, mas sim aos veículos
motorizados, impondo um padrão de comportamento que vai durar por toda
a sua vida (VASCONCELLOS, 2006, p.31).

14

Expressão usada para conceituar o período pós-industrial, pós II Guerra, em que vários autores também
utilizam com outros nomes, como pós-modernidade, capitalismo tardio, ultra-modernidade, neoliberalismo.
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Podemos dizer que nesse sentido, como já evidenciado nesse trabalho, esse projeto
viário, como outros, está respondendo à atual lógica global, “que afeta quase todos os
aspectos do que fazemos. Para bem ou para o mal, estamos sendo impelidos rumo a uma
ordem global que ninguém compreende plenamente, mas cujos efeitos se fazem sentir sobre
todos nós” (GIDDENS, 2006, p.17).
Dessa forma, São José dos Campos corresponde a mesma determinação, está entre as
cidades que possui um alto valor técnico agregado gerando sinergias, através dos seus centros
de pesquisas tecnológicas, atraindo investimentos de grandes multinacionais (SOUZA, 2010).
Isso faz com que o seus espaços sejam modelados no mesmo sentido, criando uma
homogeneidade em suas paisagens (HARVEY, 2002), principalmente no que diz respeito à
paisagem urbana.
Esses altos investimentos reverberam diretamente na questão imobiliária, que estimula a
especulação de espaço em áreas inicialmente baratas, porém, com localização interessante
para a atuação do mercado, que vê na região uma possibilidade de rentabilidade como
podemos perceber no material distribuído como propaganda com efeitos imobiliários:

São José dos Campos
Uma cidade planejada, com excelente perfil para o crescimento
Com invejável índice potencial de consumo de R$ 4 bilhões por ano e renda
per capta de R$ 13.814,00, uma das maiores do Brasil, São José dos Campos
é, depois de São Paulo, a cidade que mais atrai negócios no Estado.
Seu parque industrial recebeu investimentos de mais de US$ 6,5 milhões
para sua ampliação, entre 2000 e 2006. Composto por mais de 1.000
indústrias, é bastante diversificado, pois suas indústrias são responsáveis
pela produção de equipamentos eletro-eletrônicos, fotográficos, produtos
químicos, automóveis, aviões, foguetes espaciais, satélites etc.
A qualificação dos profissionais é outro ponto positivo de São José dos
Campos. A cidade concentra Instituições Educacionais e de Pesquisas de
renome mundial, como CTA, ITA, INPE, UNIVAP, UNESP, EEI, FAAP,
FATEC, ETEP, UNIP e CEPHAS.
É a primeira cidade do interior do Estado em arrecadação de ICMS, que
representa cerca de 7 Bilhões, possuindo o maior centro de compras do Vale
do Paraíba, com shoppings centers, calçadão e comércios diversos.
Além disso, foi considerada uma das melhores cidades do país para se viver,
com ótima infraestrutura: 13 clubes privados com quadras de tênis, campo
de golfe e completo equipamento poliesportivo, além de 5 shoppings, 77
agências bancárias e hotéis de classe internacional.
Fácil acesso pelas Rodovias Presidente Dutra, que liga São Paulo a Rio de
Janeiro; SP-50 ligando São José a Campos de Jordão e Sul de Minas;
Rodovia dos Tamoios interligando a cidade ao litoral norte do Estado de São
Paulo. O Aeroporto Internacional de São José dos Campos tem capacidade e
estrutura para armazenagem de produtos, pista de pouso regular e vôo para
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as principais Capitais do País. Está habilitado para tráfego de vôo cargueiro,
próximo aos aeroportos Internacionais de Campinas e Guarulhos. Civil e
Militar, utilizado para transporte de carga e passageiros, com capacidade
para receber qualquer tipo de aeronave. (GERAÇÕES IMÓVEIS, 2011)

Assim, o poder público é mobilizado a transformar a cidade em uma “máquina de
crescimento”, através de um branding urbano (JEUDY, 2005) visando sempre sua boa
colocação no ranking das cidades com funções globais, dispondo de recursos públicos para
serem investidos em infra-estrutura, necessária para atrair investimentos imobiliários e
negócios privados (FIX, 2001).

3.2 Percepção do novo espaço: dos que partiram da Vila Miguel Eras rumo à Vila Leila,
em 2008

Durante o processo de remoção das famílias da Vila Miguel Eras, a prefeitura realizou
várias reuniões com os moradores, que elegeram uma comissão para averiguar o andamento
das obras. Segundo esses documentos, chamados relatórios de reunião, os moradores da
antiga Vila Miguel Eras tinham a opção de escolherem seus vizinhos, fato que foi
comprovado na pesquisa de campo e conforme fragmento de um relato de reunião dos
moradores com agentes municipais abaixo:

Em seguida os moradores e lideranças presentes foram divididos em
03 grupos, onde discutiram e listaram 05 regras de convivência entre
vizinhos, também foi solicitado para que cada família escreva seu
nome e o de quem deseja para ser seus vizinhos do lado direito e
esquerdo. (Secretaria de Habitação, 17/08/2007).
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Figura 25: Reunião com os moradores
Fonte: (Secretaria de Habitação. PMSJC 17/08/2007).

Durante uma entrevista, a moradora Beth, ao responder à pergunta se ela havia
escolhido a casa a ser ocupada na nova vila, asseverou:

Não, não, a gente escolheu foi os vizinhos (...). Assim, teve tipo uma
dinâmica né, assim, é (foi perguntado) quem você gostaria que morasse perto
de você, ai eu gostaria que fosse, mas não de você falar pra ela entendeu? (a
futura vizinha) Ai você escrevia lá. Eu gostaria que fosse a Zilda. (BETH, 29
/10/2010).

Quando perguntado se a nova composição do espaço, tendo como sugestão os vizinhos
deu certo, a moradora certifica: “Deu certo! (...) Ela (a Zilda) é minha vizinha, agora mora do
lado de casa, como antes” (BETH, 29 /10/2010).
Para Halbwachs (1990), o lugar da reconstrução da lembrança não é o acontecimento
único, isolado, mas o tempo de um determinado grupo. É o grupo e não o indivíduo que
garante a permanência do passado no presente. Talvez essa fosse à intenção da administração
pública em São José dos Campos, empenhando-se em identificar e preservar as marcas do
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passado para, dessa forma, amenizar o impacto do deslocamento como estratégia de assegurar
a tranquilidade da remoção.

Figura 26: Demolição Vila Miguel Eras.
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC (2007)

Os lugares de memória exercem esta função. Este transbordamento da memória se
justificaria pelo “desejo de nos ancorar em um mundo caracterizado por uma crescente
instabilidade do tempo e pelo fraturamento do espaço vivido” (HUYSSEN apud
MARANHÃO FILHO, 2010, p. 20).
A experiência do mundo compartilhada, segundo Ricoeur, “repousa numa
comunidade tanto de tempo quanto de espaço" (RICOEUR, 2007, p. 140). A memória foi
utilizada como mecanismo capaz de ancorar o indivíduo psíquica e socialmente onde lembrar
funciona como mecanismo de amparo e estabilidade. Trazer à tona o submerso ajuda no
processo da representação. Essa representação, segundo Halbwachs, é fruto dos quadros
sociais da memória, onde as relações não são relações unicamente individuais, mas
dependentes do meio e dos grupos de referência, como no caso estudado, dos moradores da
antiga Vila Miguel Eras.
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Para Halbwachs (1990), se o indivíduo recorda, é porque no tempo presente seus
pares o fazem lembrar. O maior número de nossas lembranças nos vem quando são
provocadas pelos grupos sociais que nos rodeiam.
A memória emerge de um grupo que ela une. A memória se enraíza no concreto, no
espaço, no gesto, na imagem, no objeto. O lugar acumula fatos em seu espaço, sobre os quais
se estabelecem os significados e subjetividades. Grupos de indivíduos percebem, de formas
diferenciadas o espaço compartilhado. Mas essa percepção, com um mínimo de coletivização
em seus significados, passa a ser referência para todos os cidadãos, que passam a perceber os
lugares como lugares de referência. Essa memória do lugar “reassegura aos cidadãos a
permanência de seus referenciais básicos, da continuidade de sua história, da constância de
suas estórias, da vida de sua cultura” (CASTELLO, 2000, p. 6).
Sabemos que em todo processo de remoção há um rompimento com o passado físico,
uma vez que tudo aquilo que compunha o passado ficou para traz. Dessa forma, o passado “é
uma dimensão permanente da mente humana, um componente inevitável das instituições, dos
valores e de outros padrões da sociedade humana” (HOBSBAWN, 1998, p.76). Por uma
lógica cronológica, para que haja o presente, esse traz outras características diferentes do
passado, para que se justifique como presente.
Podemos dizer que nesse sentido, os elementos do passado se faz presente, de uma
forma sutil, mas importante, pois por mais que fossem excluídos daquele antigo espaço, foram
inclusos sob outra lógica. Parece estar havendo um híbrido, onde embora seja imensurável a
perda dos laços humanitários daquele espaço de outrora, ambos os lados se sentem
confortáveis, conforme entrevistas e pesquisa pós-ocupacional. 15

15

Vide anexos G e H.
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Figura 27: Demolição Vila Miguel Eras
Fonte: Secretaria de Obras. PMSJC (2007)

Segundo Hobsbawn, “uma dominação total do passado excluiria todas as mudanças e
inovações legítimas, e é improvável que exista alguma sociedade humana que não reconheça
nenhuma delas” (HOBSBAWN, 1998, p 23). Uma vez não estando mais em seus antigos
espaços, os sujeitos acabam criando uma “âncora” que os liga ao passado, dessa forma
adaptando os espaços, no sentido de confortá-los (HALBWACHS, 1990).
Porém é bom ressaltar: não acreditamos que há um controle total das pessoas,
condicionando-as. Há sim uma resistência, um meio, um atalho, que foge da rigidez da ordem
imposta (CERTEAU, 2008). Isso pudemos constatar quando, durante a reunião do dia 28 de
março de 2008, a prefeitura sugeriu o nome do novo bairro de Residencial Padre Wagner
Rodolfo, fato que não agradou aos moradores, por não ser de maioria católica, conforme
trecho abaixo:

(...) ressaltou que ele (o morador) “não tem nada contra o padre”, só acha
que o nome do bairro deve ser escolhido pelo grupo. A assistente social
explicou sobre o processo de mobilização e organização comunitária, disse
que entende que há entre eles uma diversidade de escolhas e práticas
religiosas, destacando-se no grupo, os evangélicos. Reforçou que os
moradores devem se organizar para escolha dos nomes. (Relato de reunião.
PMSJC. Secretaria de Habitação. Assessoria de desenvolvimento comunitário em
28/02/2008).
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Dessa forma, entende-se que o espaço seria o lugar do reconhecimento das
identidades. De acordo com Halbwachs, “é preciso que estejamos ou que encontremos
condições que permitam combinar melhor a ação para que a lembrança reapareça e seja
reconhecida” (HALBWACHS, 1990, p.52). Uma vez que o espaço físico não é o mesmo,
existe uma forma de usar as pessoas como “bloco testemunho”, ou seja, tentar trazer as
referências do antigo lugar, para o novo espaço de ocupação.
Por esse viés, para os removidos “perder seu lugar no canto de tal rua, à sombra de
tal muro ou de tal igreja, seria perder o apoio de uma tradição que os protege, sua única
razão de ser” (HALBWACHS, 1990 p. 138).
Nesse sentido, juntar os moradores num mesmo espaço faz com que eles rememorem
aquele espaço antigo, que de alguma forma permanece “vivo” para eles, já que os permite têlo na memória, seu principal suporte. Entendemos a importância das pessoas num processo
de reconhecimento do passado, como fator de integração, de comunidade, porém há também o
uso de símbolos/signos, que passam a representar os objetos ou as pessoas in locus
(HALBWACHS, 1990).
Ao percorrermos o novo bairro (Vila Leila), nos deparamos com a Rua Benedito
Venâncio de Lima (figura 28), e percebemos que o nome da rua também tinha migrado para o
novo bairro, conforme trecho do documento de concessão administrativa:
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Figura 28: Nome da rua remanejada do antigo bairro (2010)
Fonte: (LIMA, 2010)

Condições: Cláusula Primeira – A CONCEDENTE, autorizada que foi pela
Lei Complementar nº 070/92, de 23 de dezembro de 1992, concede ao
CONCESSIONÀRIO, gratuitamente e pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar
da assinatura deste contrato, o uso de terreno de domínio público municipal,
situado na Travessa existente na Rua Miguel Eras, atualmente denominada
Travessa Benedito Venâncio de Lima, nº 150, na Vila Rossi 16.
(SECRETARIA DE HABITAÇÃO/PMSJC, 2007)

Dessa forma, podemos dizer que foram utilizados critérios pelo poder público para
amenizar os impactos da remoção em São José dos Campos. Referências do passado foram
empregadas para suprir uma insegurança da ausência, para preencher um espaço do
esquecimento ou para reparar uma identidade machucada (SARLO APUD MARANHÃO
FILHO, 2010). As lembranças “fazem com que os lugares longínquos respondam à
necessidade de um continuum significativo e interpretável do tempo”, que a experiência
contemporânea fragmentou (MARANHÃO FILHO, 2010, p. 19).
A experiência migratória leva em consideração um sentido de origem comum.
Michael Pollak (1992) pontua como elementos constitutivos da memória os acontecimentos
16

Documento de Concessão Administrativa - Fonte: PMSJC (Ver anexo I)
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vividos pessoalmente; os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a
pessoa se sente pertencer; as pessoas ou personagens; e os lugares.
Pode-se dizer que nas experiências migratórias a questão dos lugares fica muito forte.
A identidade do morador removido da Vila Miguel Eras foi um fenômeno que se produziu em
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. A memória e a
identidade do grupo migrado foram negociadas, e não foram fenômenos que devam ser
compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992), mas
historicamente construídos dentro de um espaço e um tempo delimitado.
Pelo que podemos observar, houve de fato um grau de satisfação muito alto por parte
dos moradores em relação ao novo bairro, conforme depoimento de um dos moradores: “O
que foi bom aqui, é que a gente aqui, cada um tem o seu lugar, o seu espaço, (...) Eu acho
legal cara, não tenho do que reclamar não, as casa tudo bem feitinhas, e eu estou ampliando a
minha” (MARCOS, 29/10/2010).
Outro fato que nos permite assegurar que a memória dos antigos moradores foi
preservada no novo espaço, diz respeito à homenagem aos moradores falecidos do antigo
bairro:
(...) Sr César também membro da comissão de moradores, levantou o tema
dos nomes das ruas. Informou que será enviado documento para a Câmara
Municipal solicitando que as ruas do Conjunto recebam nomes de moradores
antigos da Vila Rossi, já falecidos. O responsável pela entrega deste
documento na Câmara será Sr. João 17. (SECRETARIA DE
HABITAÇÃO.PMSJC, 2007)

Dessa forma, podemos dizer que a memória foi utilizada pelo poder público para
amenizar os impactos da remoção. Pode-se concluir que a memória favoreceu o discurso
oficial, e foi usada para confortar os moradores deslocados, mantendo os vizinhos e nomes
das ruas, conforme propaganda veiculada pela prefeitura em 2009:
Moradores do Residencial Vila Leila, na região norte da cidade, revelaram,
por meio de uma pesquisa que, 88% das famílias beneficiadas com moradias
neste bairro têm satisfação em morar no local. O conjunto foi entregue pela
Prefeitura em julho de 2008. As famílias foram transferidas da Vila Rossi
(região norte) para o novo residencial 18. (SECRETARIA DE
HABITAÇÃO.PMSJC, 2007)
17

Relato de reunião. PMSJC. Secretaria de Habitação. Assessoria de desenvolvimento comunitário em
24/04/2008).

18

Propaganda da prefeitura. Cidade em movimento. www.sjc.sp.gov.br janeiro/2009. (Ver anexo F)
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Considerações finais

Não seria conveniente acreditar que todos os acontecimentos político-econômicos em
nível mundial, reverberassem diretamente aqui no Brasil sem nenhum filtro. Até por conta de
termos outro time, outra lógica, ou seja, fruto de outro modelo de colonização, de
industrialização, de formação da nossa “burguesia”, e de diferenças na constituição dos
espaços.
Porém cidades médias, como o caso de São José dos Campos, apresentam na
construção e manutenção de seus espaços urbanos, uma lógica muito semelhante a dos países
centrais, ou pelo menos, buscam tal semelhança.
Percebemos essa busca, grosso modo, desde quando a cidade tenta apagar a memória
sanatorial, presente na cidade principalmente em seu auge durante nas décadas de 1920 a
1940, com seus tísicos, seus sanatórios, suas pensões, para dar vazão a uma cidade
tecnológica, do futuro, cidade dinâmica aliada ao progresso, que se inicia nos anos 50, com a
implantação da Rodovia Presidente Dutra e logo após, com as instalações das multinacionais
a sua margem.
As transformações em vários aspectos fazem parte da história do homem, sendo assim,
seria ingênuo esperar um congelamento do tempo e espaço, o que dirá numa sociedade
efêmera, líquida em que vivemos e presenciamos hoje. Ela passa a idéia da rapidez, da
fluidez, e dessa forma a acessibilidade se torna a palavra chave, um trunfo, sinônimo de
conquista econômica, de rentabilidade, de lucro. Essas mudanças e os questionamentos que
elas suscitaram levaram a essa pesquisa, que marcou profundamente a forma como passamos
a encarar os fenômenos urbanos.
Dentre as expressivas mudanças, em várias ordens, o que mais nos chamou atenção
foram as intervenções nos espaços urbanos, notadamente a construção das vias expressas,
edificadas por meio de um discurso que prega a maior acessibilidade nas cidades,
minimizando tempo e custo, e aumentando o lucro, a renda, gerando capitais que se
multiplicam. Nesse sentido, observamos uma forte semelhança entre a cidade de São José dos
Campos e a lógica presente em várias cidades pelo mundo: a cidade acessível, onde se
observa, visivelmente, a lógica da locomoção, da acessibilidade, dos vai e vem dos
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automóveis, dos que se locomovem, e o dos que não se podem locomover, por não fazerem
parte dessa política rodoviarista.
Nesse sentido, esse trabalho investigou como se deu a construção da Via Norte (Via
Expressa), na Zona Norte de São José dos Campos, especificamente na região de Santana.
Mais propriamente o que implicou essa construção para a população local.
Sabemos que, na maioria das vezes, a construção dessas vias implica na remoção de
comunidades inteiras, rompendo laços identitários das pessoas com seus lugares da infância,
com suas percepções simbólicas, com seu “universo particular”. No entanto, o que pudemos
observar é que a remoção dos moradores da Vila Miguel Eras se deu diferentemente de outras
remoções que ocorreram na cidade.
A última remoção que teve forte repercussão na mídia local e que gerou um grande
desgaste por parte do poder público e dos moradores, foi a remoção do “Morro do Regaço”
entre 2003/2004. Resquício dessa situação pode ser encontrada ainda hoje, quando alguns
moradores se recusaram a ir para as moradias concedidas pela prefeitura e ocupam as casas
pertencentes a RFFFSA, no Bairro da Vila Maria.
Na remoção da Vila Miguel Eras, ao contrário de outras ações públicas com a mesma
finalidade em outros espaços, houve uma maior “participação popular”. Nas reuniões
realizadas por agentes municipais, foi dada aos moradores a possibilidade de escolherem seus
vizinhos, o que foi atendido pela administração pública. Também se atenta ao fato da
prefeitura ter transportado para o novo espaço o nome da rua do bairro antigo, e de se possível
também, acatar a sugestão dos moradores em homenagear os já falecidos, com nomes das ruas
do novo bairro.
Não sabemos dizer, ao certo, se essa lógica veio de dentro da prefeitura ou se foi uma
ação que aconteceu por parte da reivindicação dos moradores. A prefeitura alega que apenas
atendeu as reivindicações dos moradores. No entanto, tanto nos documentos produzidos pela
prefeitura quanto nos depoimentos orais dos moradores, fica claro que houve um ajustamento
nesse novo modelo de remoção. Também não podemos afirmar, categoricamente, que essa
estratégia por parte do poder público é atípica, ou seja, só foi usada especificamente nesse
processo, ou se é um modelo que pretendem seguir. Essa resposta demanda uma pesquisa
mais aprofundada que, desafiadoramente, lançamos aos pesquisadores do planejamento
urbano.
Por ora, poderíamos arriscar a dizer que ocorreu um blend, um híbrido, na maneira de
conduzir essa remoção, ou seja, num primeiro momento, associou-se assepsia e
acessibilidade, pois, a Vila Miguel Eras estava em área pública, constituída de casas bem
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simples, precárias, em sua maioria, em estado de improviso, ocupado por uma população de
baixa renda. Junta-se a isso a necessidade de criar um novo acesso à região central.
Pode-se dizer que não se trata, grosso modo, de uma exclusão das pessoas, mas de
uma inclusão dentro de outra lógica. Nesse novo modelo, a memória exerce o papel de
assegurar o êxito da remoção, ao permitir que o sentimento de pertencimento do lugar seja
também deslocado juntamente com os moradores, que mantém suas referências espaciais e
sociais.
Seria essa a forma ideal de remoção a ser adotada pela administração pública? Essa
resposta, só o tempo vai nos responder. Em suma, pelo índice de satisfação dos moradores da
Vila Miguel Eras, com suas casas delimitadas, organizadas, e com a posse do título de
propriedade, e pela tranquilidade da prefeitura em abordar o assunto, ceder materiais e
entrevistas, nos parece que a política de remoção adotada pela prefeitura de São José dos
Campos foi um sucesso.
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Anexo A: Expropriação de imóvel – 1979 (PMSJC)
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Anexo B: Termo de consentimento livre e esclarecido

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar
na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado (a) Via Norte e seus reflexos :
Vila Rossi, memórias de um lugar desenvolvida (o) por Charles de Lima. Fui informado (a),
ainda, de que a pesquisa é coordenada / orientada pela professora Dra. Valéria Zanetti a quem
poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº
(12) 91057755 ou e-mail vzanetti@univap.br
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o
sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que,
em linhas gerais é pesquisar se houve mudanças na vida cotidiana e na memória dos
moradores com a implantação da Via Norte.
Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da
Saúde.
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-estruturada
/a ser gravada a partir da assinatura desta autorização.
Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / pesquisa / programa
a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou
constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
São José dos Campos, ____ de _________________ de _____
Assinatura do (a) participante: ______________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a): ____________________________
Assinatura do (a) testemunha (a): ____________________________
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Anexo C: Questionário aplicado

Via Norte e seus reflexos: Vila Rossi, memórias de um lugar
Entrevista Individual

Nome:

Idade:

Endereço:

Tel:

Naturalidade:

Sexo:

Quanto tempo em SJC (Vila Rossi):

Profissão:
O que mais você sente falta da Vila Rossi, em relação a este novo lugar?
O que mais gostava de fazer, quando estava em casa?
Fale um cômodo da casa, que mais confortava você? Por quê?
Fale de um olhar que não sai da sua cabeça? Por quê?
Valeu à pena mudar para cá? Quais são as coisas boas e más de ter vindo para cá?
As crianças brincavam lá? O que tinha lá e não tem aqui?
Você voltaria para lá? Por quê?
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Anexo D: Certificado do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo E: Dados principais do loteamento Vila Rossi
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Anexo F: Propaganda da Prefeitura de São Jose dos Campos - 2009
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Anexo G: Pesquisa Pós-ocupacional (1) – PMSJC- 2009
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Anexo H: Pesquisa Pós- Ocupacional (2) – PMSJC - 2009
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Anexo I – Documento de Concessão Administrativa
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Anexo J: Relatório de Reunião
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Anexo K: Relatório de Reunião
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Anexo L: Relatório de Reunião

