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PARÂMETROS DA OBRA DE FLÁVIO VILLAÇA 
 
 
 
RESUMO 
 

Este trabalho assenta seus estudos sobre a estruturação do espaço intraurbano no 
munícipio de Taubaté, localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, analisando a apropriação das vantagens e desvantagens no espaço produzido e a 
segregação espacial resultante, sob a ótica dos parâmetros de Flávio Villaça, já validados em 
seus estudos como um modelo de estruturação urbana presente em várias metrópoles 
brasileiras, mostrando que as classes de mais alta renda começaram a promover um processo 
de autossegregação que segue, até hoje, a mesma tendência: a de se concentrarem numa 
mesma região geral da cidade. Assim, procurou-se verificar por meio desse embasamento 
teórico e mapeamento da área de estudo por tipologias de localização, se esse modelo teria 
validade na produção do espaço urbano do município de Taubaté, considerando, dentre 
outros, as instituições, equipamentos e serviços públicos, como também os estabelecimentos 
privados de acesso coletivo. Constataram-se nesses estudos que as análises do autor sobre as 
formas de produção do espaço intraurbano presentes nas metrópoles brasileiras, também se 
materializam no município de médio porte como o representado por Taubaté, verificando-se a 
ocupação de uma região da cidade pelas classes de alta renda, promovendo a sua 
autossegregação, usufruindo de todos os equipamentos urbanos e infraestrutura que passam a 
ser direcionados para lá, assim como da acessibilidade produzida para beneficiar essa mesma 
classe, na zona oeste do município de Taubaté. Cabe destacar que este processo continua em 
desdobramentos, apresentando uma ampliação desta zona de ocupação por camadas de alta 
renda também em direção à zona sul, configurando um eixo sudoeste de segregação 
socioeconômica. 
 
 
Palavras chaves: Espaço Intraurbano, Segregação, Produção Social do Espaço. 
 
 



THE PLOTS IN URBAN SPACE: ANALYSIS OF SOCIAL PRODUCTION 
OF SPACE URBAN COUNTY TAUBATÉ – SP, BY PARAMETERS OF 

WORK FLÁVIO VILLAÇA 
 
 
ABSTRACT 
 

This thesis relies his studies on the structuration of Taubaté county intraurban space, 
located at Vale do Paraíba e Litoral Norte, analyzing the appropriation of the advantages and 
disadvantages in produced space and the resulting  spatial segregation, from the perspective of 
Flávio Villaça parameters, already validated in their studies as a model of urban structure 
present in several Brazilian cities, showing that the highest income classes started to display a 
segregation process which follows, until today, the same tendency: to focus on the same 
general region of the city. Thus, it was verified by means of this theoretical and mapping of 
the study area typologies by location, if this model would have validity in the production of 
Taubaté's urban space, considering, among others, institutions, equipments and public 
services, as well as private institutions of collective access. Were noted in these studies that 
the author analyzes on ways of producing intraurban space present in Brazilian cities, also 
materialize in the medium-sized city as represented by Taubaté, verifying the occupation of a 
city region by high-income classes, promoting their self segregation, enjoying all urban 
facilities and infrastructure that are being directed there, as well as accessibility produced to 
benefit the same class, in the western Taubaté. Note that this process continues unfolding, 
presenting an extension of this zone occupied by upper middle classes also towards the south, 
configuring an southwest axis of socioeconomic segregation. 
 
 
Keywords: Intraurban Space, Segregation, Social Production of Space. 
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PREÂMBULO 
 

Reminiscências da formação no programa de Pós-Graduação da Universidade                         

   do Vale do Paraíba, no curso de Planejamento Urbano e Regional. 

     
 

O dicionário Aurélio de Língua Portuguesa define o termo reminiscência como: “A 

capacidade de guardar e reconstituir ideias, conhecimentos e impressões adquiridas 

anteriormente, mesmo que de forma inconsciente, com a tendência da valorização de 

determinadas lembranças”. 

 

Se considerarmos que os objetivos de um curso de formação em Pós Graduação 

Stricto Sensu são a produção e a reprodução do conhecimento, todas as lembranças e 

impressões dela resultantes passam a constituir um cabedal de informações que se constituirão 

na principal ferramenta de aplicação na área de atuação da formação específica, neste caso, no 

planejamento do espaço urbano e seus reflexos em âmbito regional. 

 

Em se tratando do Curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional ministrado 

no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da UNIVAP, cujo objetivo é o de desenvolver 

uma abordagem interdisciplinar que permita analisar e compreender a dinâmica sócio-

espacial, relacionando-a com variáveis políticas, culturais, ideológicas, econômicas e físico-

territoriais, a reconstituição das ideias lá apresentadas, mesmo que de forma sucinta, pode 

servir para justificar a escolha da linha de pensamento que norteia este trabalho. 
 

  Oriundo de formação na área contábil e financeira, este pesquisador iniciou seus 

estudos em planejamento urbano no ano de 2006 ao ingressar no programa do IP&D, 

adquirindo ao cursar as disciplinas obrigatórias e eletivas, os conhecimentos básicos sobre os 

temas apresentados.  

 

Outra constatação foi a de que a turma era constituída por uma heterogeneidade de 

profissionais como contadores, economistas, geógrafos, professores, secretárias executivas, 

profissionais da área do turismo e engenheiros. 
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A partir das primeiras aulas já começa a se formar uma reflexão crítica sobre o 

processo de produção do espaço urbano e regional da sociedade contemporânea, percebendo-

se então, que o programa procurava mediante a troca de ideias e conhecimentos, num plano 

acadêmico voltado à investigação científica, promover a reflexão teórica e a análise crítica 

sobre o processo de urbanização e a das dinâmicas regionais. 

 

O curso dispõe de ferramentas específicas para os estudos nas temáticas abordadas, 

como softwares de sensoriamento remoto e geoprocessamento e isso permite a formação de 

um profissional com capacidade crítica para atuar como acadêmico ou como agente 

transformador da sociedade, seja na área de gestão pública e porque não também, em 

empresas privadas e do terceiro setor.  

 

O ensino e as linhas de pesquisa do programa foram bastante coerentes no que diz 

respeito à compreensão da realidade local, a cidade de São José dos Campos e regional, o 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. Também eram muito interessantes, variadas e provocativas as 

abordagens dos professores que ministram as disciplinas ofertadas, que tratavam de vários 

aspectos do planejamento urbano e do urbanismo, contextualizadas nas diversas teorias desses 

segmentos.  

 

A primeira impressão a respeito da linha de raciocínio que nortearia a condução das 

disciplinas do curso remeteu ao pensamento Marxista, menos pelo aspecto da teoria 

econômica relacionada a renda diferenciada e à exploração do trabalho desenvolvida pelo 

autor, mais por uma relação que se fez com essa teoria do ponto de vista da utilização da terra 

como um dos instrumento para a obtenção de mais valia por parte da burguesia - classe social 

que possuía o recurso indispensável para investimento nas atividades industriais em grande 

escala, o Capital - e que exerceu papel fundamental no momento histórico que ficou 

conhecido como “Revolução Industrial”, em meados do século XVIII. 

 

Os interesses daquela classe transformariam a relação das pessoas com suas 

propriedades no meio rural, dando início ao processo de urbanização que deveria atender às 

suas necessidades, uma vez que já começava a exercer a dominação dos fatores relacionados 

com a mão de obra e do espaço, o que ficou muito claro após a leitura de autores como Engels 

e Erick Hobsbawm. 
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Essa primeira impressão foi se solidificando e passou a se constituir em certeza a partir 

da leitura e discussão dos textos de Lefevbre, cujos conteúdos expressavam de forma 

inequívoca a influência das ideias marxistas - direcionadas pelo autor para as questões 

espaciais no âmbito regional, por meio da observação das dinâmicas da produção social que 

ali ocorrem.  

 

Outro autor estudado foi Harvey, que reconstruiu de maneira impressionante o nexo 

estreito entre a acumulação capitalista, a crise estrutural gerada por ela e o processo de 

urbanização das sociedades.  

 

A leitura de alguns textos desse autor nos fez compreender que o espaço, sobretudo o 

espaço urbano, transformou-se no principal palco de reprodução do capitalismo. Harvey se 

apoiou nessa hipótese de Lefebvre, para explicar como isto ocorreu, ou seja, como a formação 

e solução das crises capitalistas estão cada vez mais atreladas à produção do espaço. 

 

O aspecto social da produção do espaço também foi analisado quando da apresentação 

de temas como a Escola de Chicago - que discorria sobre correntes do pensamento de 

diferentes áreas e épocas que ficaram conhecidas por serem discutidas e desenvolvidas na 

cidade norte-americana de Chicago, utilizando-se de um conjunto de teorias de autores como 

Friedman e Burgess entre outros - cujos principais temas tratavam da configuração dos 

grandes centros urbanos, o futuro das cidades e do planejamento urbano americano.  

 

Uma importante linha de pensamento que permeou as ementas de algumas disciplinas 

do curso - a obra do geógrafo e cientista Milton Santos - mostrou por meio da grande 

capacidade de observação da realidade do seu autor, a transformação de uma ciência (a 

Geografia) que se limitava a fazer o estudo da paisagem, em uma ciência que passou a fazer a 

análise do espaço, de sua concepção e estruturação, permitindo que se pudesse criar categorias 

de análises, como por exemplo: enxergar os impactos provocados no ambiente urbano, pelos 

efeitos da globalização - outro tema recorrente no programa estudado nas disciplinas que 

tratavam dos aspectos do desenvolvimento econômico.  

 

O contato com essas teorias econômicas permitiu a compreensão do processo de 

regionalização no Brasil, tenha sido pela descoberta (por parte deste pesquisador) dos 
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conceitos estruturais do discurso e da análise regional, do espaço, paisagem, lugar, território e 

região, regionalização e regionalismo, ou pelas discussões a respeito dos paradigmas do 

desenvolvimento regional, sobre as novas classes de desigualdades socioterritoriais, dos 

desafios do planejamento regional, dos modelos de desenvolvimento urbano adotados e ou 

resultantes de políticas macro-econômicas, assim como do conhecimento desses modelos e 

suas influências na organização do sistema de cidades brasileiras, essencial para o 

entendimento do que desde o início do curso se chamava “macro planejamento urbano”.  

 

A bibliografia utilizada valorizou, entre outros, os estudos de: Sérgio Boisier, Ana 

Clara Torres Ribeiro - principalmente a crítica do processo de globalização e da urbanização 

brasileira de Milton Santos - e as discussões sobre desenvolvimento de Walter Stohr. 

 

Faz-se necessário comentar que do ponto de vista de um iniciante nos estudos do 

planejamento urbano, a maior surpresa se deu quando da compreensão do processo de 

desenvolvimento segundo as variáveis espaciais no fenômeno urbano e sua regionalização, 

destacando-se a importância dessas no processo de planejamento. 

 

Planejamento que, diga-se de passagem, foi o conceito que sofreu a maior 

transformação de todas na concepção do pesquisador, uma vez que passou a incorporar além 

da sua definição formal no campo da gestão, a perspectiva da ecologia humana, das redes 

urbanas, da metropolização, da globalização e principalmente dos efeitos da produção social 

do espaço. 

 

Destaque deve ser dado ao processo que deu início à formação de uma visão crítica da 

prática do planejamento, principalmente no urbano, enquanto instrumento da acumulação 

capitalista com a intervenção direta do Estado na produção do espaço, utilizando-se de 

instrumentos legais – como é o caso da Lei de Terras ou da Ideologia - e também quanto a 

ação dos diversos atores envolvidos nesse processo.  

 

A concepção do pesquisador sobre planejamento passou a levar em consideração uma 

argumentação dialética que envolve, além de informações explanatórias e tecnológicas 

(conhecimento científico e tecnológico), o papel técnico do planejamento, seu papel político e 

a identificação de uma rede de problemas específicos que originam um novo esforço de 
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planejamento e que procura desenvolver novas atitudes frente à possibilidade da compreensão 

da realidade no urbano e dos processos que podem desencadear a sua transformação. 

Cabe ressaltar que os conhecimentos adquiridos sobre o processo histórico de 

urbanização no Brasil, foram fundamentais no sentido de compreender o desencadeamento do 

processo de urbanização contemporâneo, a partir do estudo dos processos de  implantação e 

concentração das atividades produtivas industriais nas cidades, em especial, a partir da última 

década do século XIX e das primeiras do século XX no Brasil, expondo as relações entre as 

mudanças produtivas/tecnológicas e a organização do território urbano e regional, destacando 

tanto as crises decorrentes, bem como as alternativas para controle e organização do território 

e da sociedade.  

 

Também foi discutida a problemática da organização do trabalho x estruturação do 

território, a partir de um quadro introdutório sobre a Revolução Industrial (Inglaterra, séc. 

XVIII e XIX), discutindo a desestruturação do trabalho no campo e da ordem fundiária, as 

demandas do setor produtivo; propostas críticas, socialistas utópicos, marxistas, anarquistas, 

culturalistas, e progressistas.  

 

Para o desenvolvimento desses estudos foi utilizada uma rica bibliografia, com autores 

como Queiroz Ribeiro, Czaba Deak, Engels, Celso Furtado, Kowarick, Hobsbawm, Karl 

Marx, Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira, Caio Prado Jr., Raquel Rolnik, Paul Singer, 

Flávio Villaça, Emilia Viotti e Christian Topalov.  

 

Se considerarmos que o tema de uma dissertação de Mestrado pode surgir em função 

do fascínio que ele provoca ao ser apresentado ao pesquisador e que ele necessariamente não 

é fruto da observação, das atividades profissionais ou experiências do mesmo, pode-se afirmar 

que o tema deste trabalho surge no momento em que discute nas disciplinas de Processo 

Histórico da Urbanização e Metodologia do Planejamento Urbano, os efeitos do chamado 

macro planejamento no espaço urbano, mais especificamente no espaço intraurbano. 

 

Assim, questões apresentadas por um dos mais importantes pesquisadores do 

urbanismo no Brasil, o Dr. Flávio Villaça, como: A autossegregação das classes de mais alta 

renda em determinadas regiões de cidades de médio e grande porte, que ali se apresenta de 

forma proposital, planejada; o discurso ideológico promovido por parte do poder público - no 

sentido de legitimar as ações que serão necessárias para atender aos interesses de uma classe 
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dominante e justificar a segregação imposta às classes dominadas - em regiões distantes 

“longe” de tudo; os investimentos em infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos que vão 

se localizar estrategicamente em uma região da cidade “perto” de tudo; a produção de 

acessibilidade para uma população específica que possui o carro como principal meio de 

transporte; a criação de novas centralidades provocando a degradação dos antigos centros 

históricos; tomam os pensamentos do pesquisador e modificam a forma pela qual ele passa 

enxergar e compreender a paisagem e a produção social do espaço da cidade onde reside, 

neste caso, o município de Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista. 

 

Não nos parece exagero, portanto, utilizar o termo “trama” no título deste trabalho, 

considerando que a expressão, neste caso, pretende demonstrar que existe um acerto, uma 

combinação entre partes, de forma não expressa - embora sejam firmados contratos e até 

publicadas normas e legislações que podem ser interpretadas como a expressão desses acertos 

- mas tácita e acobertada, cujos desdobramentos – promovidos pelos respectivos atores já 

descritos acima e sempre justificados pelo discurso ideológico – ficarão impressos na 

paisagem, permitindo que possa verificar as vantagens relativas apropriadas pelas elites e as 

desvantagens impostas às camadas de baixa renda.  

 

Assim, o conhecimento desses aspectos faz com que dentre as diversas possibilidades 

de pesquisa vislumbradas no decorrer do curso, esta possa se concretizar na forma de uma 

dissertação que procura verificar se esses elementos - descritos por Villaça em obras como: 

“O que todo cidadão precisa saber sobre habitação” e “O Espaço Intraurbano” - se aplicam em 

um município de médio porte como Taubaté. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho assenta seus estudos sobre a estruturação do espaço intraurbano no 

munícipio de Taubaté, localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, analisando a apropriação das vantagens e desvantagens no espaço produzido e a 

segregação espacial resultante, sob a ótica dos parâmetros de Flávio Villaça, já validados em 

seus estudos como um modelo de estruturação urbana presente em várias metrópoles 

brasileiras, mostrando que as classes de mais alta renda começaram a promover um processo 

de segregação que segue, até hoje, a mesma tendência: a de se concentrarem numa mesma 

região geral da cidade. 

 

O estudo parte das análises de Villaça sobre as causas e as conseqüências do problema 

da habitação no Brasil, relatadas na obra “O que todo cidadão precisa saber sobre habitação”, 

que buscam explicar como o capitalismo provocou uma separação entre os locais de moradia 

e de trabalho juntamente com a expropriação do trabalhador de seus meios de produção.  

 

Essa separação viria ser a base da estrutura interna da cidade capitalista, o que somado 

com a expulsão das camadas mais pobres para a periferia, faria surgir uma das maiores 

aflições para essa classe: a ida e volta do trabalho, assim como para a execução de qualquer 

outra atividade na região central da cidade.  

 

Também se utiliza de outra obra de Villaça: “O espaço Intraurbano”, na qual o autor 

afirma que: “A cidade passa a ser produzida, pois uma superficial observação já nos indicaria 

que as classes sociais não estão distribuídas aleatoriamente pelo espaço da cidade”.  

 

Nessa obra, Villaça demonstra como as classes de renda mais alta concentram-se em 

determinadas regiões nas capitais estudadas por ele - como São Paulo em seu quadrante 

sudoeste e no Rio de janeiro em bairros como Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, assim 

também como em Salvador (Barra da Graça, Ondina, Rio Vermelho), Belo Horizonte e Porto 

Alegre (zona sul das cidades). 

 

Utilizando-se dessas obras como referência para a análise que se pretende fazer da 

área de estudo deste trabalho e partindo-se da constatação da relevância e consistência dos 
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estudos de Villaça - que validaram um modelo de estruturação urbana em várias metrópoles 

brasileiras, desde a segunda metade do século XIX, no qual “as classes de mais alta renda 

começaram a promover um processo de segregação que segue, até hoje, a mesma tendência, e 

que em todas elas, sem exceção, a tendência é dessas classes se segregarem em uma região 

geral da cidade” - pretende-se verificar a aplicabilidade do modelo de estruturação do espaço 

urbano, por ele proposto, no município de Taubaté-SP.  

 

Espera-se que a observação e análise da apropriação do espaço urbano de um 

munícipio com população estimada pelo IBGE em 2012, em torno de 290.000 habitantes, sob 

a ótica dos estudos de Flávio Villaça, possa servir como uma representação de processos 

semelhantes que ocorram no Brasil, para localidades com perfil demográfico semelhante.  

 

Representação esta que pode se confirgurar na possibilidade da elaboração de uma 

modelagem – utilizando-se os parâmetros elaborados por Villaça e até agragendo-se a eles, 

outros que nos pareçam adequados, como por exemplo: aspectos relaciondados com as 

questões culturais específicas de cada local -  e que ajudem a explicar os fenômenos ocorridos 

no espaço urbano de municípios semelhantes a Taubaté. 

 

A possibilidade de se criar essa modelagem, utilizando-se dos parâmetros 

estabelecidos por Villaça e a determinação de outros que venham auxiliar no processo de 

compreensão da produção do espaço urbano de outros municípios, enseja não só a 

aplicabilidade desta pesquisa, como também a sua continuidade. 

 

1.1 Problema 

 

Considerando que o tema recorrente nas reflexões de Flavio Villaça são as estratégias 

das classes de alta renda na apropriação do espaço urbano em áreas de melhor localização e 

maiores atrativos resultando na sua autossegregação; 

 

Considerando que o pesquisador tenha validado em seus estudos um modelo de 

estruturação urbana em várias metrópoles brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador, Recife, Porto Alegre, desde a segunda metade do século XIX, no qual “as classes de 

mais alta renda começaram a promover um processo de segregação que segue, até hoje, a 

mesma tendência, e que em todas elas, sem exceção, a tendência é dessas classes se 
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segregarem em uma região da cidade”; teria validade esse mesmo modelo à realidade da 

produção do espaço urbano que se pretende apresentar sobre o município de Taubaté – SP? 

 

1.2 Justificativa 

 

A realização desta pesquisa se justifica pela necessidade de se compreender o processo 

de estruturação urbana que vem ocorrendo no município de Taubaté a partir, principalmente, 

de meados da década de 1980, quando se intensificam ou se tornam mais explícitos os efeitos 

de um fenômeno que, de certa forma, sempre existiu: a luta travada entre os interesses de 

apropriação dos espaços urbanos das classes de alta renda, sua segregação voluntária e a 

conseqüente segregação imposta às classes dominadas (ou de baixa renda).  

 

Nesse sentido, o modelo de estruturação urbana, proposto pelos estudos de Flávio 

Villaça, poderia ser utilizado para que se pudesse verificar sua aplicação no espaço urbano de 

Taubaté, permitindo que se compreenda “como” e para “quem” se dão as vantagens e 

desvantagens relativas na produção social desse espaço.  

 

 O “como” da questão se refere às dinâmicas que poderiam explicar a escolha que as 

elites de Taubaté fariam no sentido de privilegiar os lugares nos quais irão promover a sua 

auto-segregarão e que conseqüentemente, desencadearão a segregação imposta para a 

população mais pobre. Já o “quem” procuraria demonstrar que existem outros atores 

envolvidos nessa “trama”, como o poder público que promoveria o discurso ideológico 

justificando as ações de melhoria nas regiões escolhidas pela elite e os incorporadores 

imobiliários que atuariam no sentido de parcelar o solo, transformando-os em mercadorias 

atrativas para essas mesmas elites. 

 

1.3 Objetivo 

 

O objetivo do trabalho é discutir se o modelo de estruturação urbana sugerido por 

Flávio Villaça, que descreve as estratégias das classes de alta renda na apropriação do espaço 

urbano em áreas de melhor localização e maiores atrativos resultando na sua autossegregação, 

com tendência de ocupação de uma região geral da cidade – ou como se tem discutido nos 

últimos anos, o estabelecimento de “múltiplos lugares exclusivos”, promovendo o redesenho 

do território com “ilhas de exclusividade” - é válido também para que se compreenda o 
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processo de produção urbana no município de Taubaté, cidade com perfil de porte médio, 

com aproximadamente 280.000 habitantes, na região metropolitana do Vale do Paraíba 

Paulista, que por sua vez possui população em torno de 2.300.000 habitantes. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Pretende-se atingir o objetivo deste trabalho, buscando obter a compreensão do 

problema apresentado, utilizando-se de informações em cinco grandes dimensões de estudos, 

a saber: 

 

Na dimensão teórica, apresentar-se-ão os estudos de Flávio Villaça sobre a estruturação 

do espaço urbano, como principal eixo teórico do trabalho.  

 

Dentro de uma dimensão histórica, procura-se apresentar conceitos e estudos que 

contribuam para o trabalho, na compreensão do processo de urbanização das cidades 

brasileiras, tendo como referência alguns aspectos relacionados com o município de Taubaté-

SP, assim como na evolução do seu processo de urbanização.  

 

Na dimensão espacial, pretende-se fazer cartograficamente, o apontamento por 

tipologias das localizações onde se podem encontrar os aparelhos urbanos existentes no 

município de Taubaté (principalmente públicos e de uso coletivo), assim como das áreas 

industriais, dos bolsões de pobreza, dos condomínios e loteamentos de alto padrão, dos 

bairros com a maior concentração de residências de alto padrão – identificando assim o que 

Villaça denominou “autossegregação” – e as vias de acesso que permitem a produção do 

efeito do “perto” e do “longe”.  

 

Numa leitura da paisagem, procura-se registrar por meio fotográfico em Taubaté, o que 

Villaça descreve em sua obra como “a cidade pobre, ou fora de mão, na periferia”, e a cidade 

rica, o discurso ideológico, a produção do efeito do “perto” e do “longe”, o abandono do 

centro original e as novas centralidades produzidas para atender aos interesses dos segmentos 

dominantes.  

 

Na dimensão socioeconômica, serão apresentados dados que possam auxiliar na 

compreensão da apropriação das vantagens e desvantagens da produção social do espaço no 

município.  

 
Assim, no primeiro capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica do trabalho, 

apresentando questões sobre habitação, a produção social do espaço urbano, a estruturação 
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desse mesmo espaço e informações sobre o processo de urbanização no Brasil, sob o ponto de 

vista de Flávio Villaça. 

 

Em seguida, no capítulo dois, apresenta-se a área de estudo e faz-se uma descrição do 

processo histórico de urbanização do município de Taubaté – SP, assim como os aspectos 

sociais, econômicos e espaciais resultante dele.  

 

O capítulo três apresenta cartografias do município e as indicações por tipologias do 

processo de urbanização que se configurou principalmente a partir da década de oitenta, para 

logo depois mostrar as condições de urbanização apontadas pelo mapeamento apresentado, 

que podem mostrar o desenho do processo de valorização de determinadas regiões da cidade - 

gerando o que Villaça chama de autossegregação das classes de alta renda -  em contraposição 

com o processo de abandono e degradação da região central, assim como, do efeito da 

espoliação urbana que promove a segregação imposta para as camadas de baixa renda do 

município. 

 

No quarto capítulo, pretende-se fazer a discussão do trabalho e apresentar os 

resultados da pesquisa realizada, promovendo o cruzamento entre os dados observados no 

trabalho de campo – via fotos registradas pelo autor - e as informações apontadas no 

mapeamento e as conclusões de Villaça sobre o processo de produção do espaço urbano, 

discutindo-se então, se o modelo de leitura das cidades elaborado pelo autor é valido para 

Taubaté e, consequentemente, representativo para o Brasil. 

 

As considerações finais encerram o trabalho buscando também apresentar as 

conclusões da pesquisa, mostrando se foi possível atingir o objetivo a que se propôs o 

trabalho, seguidas pelas referências bibliográficas utilizadas. 

 

2.1 Materiais 
 

 O trabalho utilizou equipamento de informática – Notebook LENOVO modelo 20080 

- para a digitação do trabalho com softwares de edição de texto como o “Word”, além de 

outros softwares específicos para tratamento e manipulação de figuras, como o “Paint”.   
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 Utilizou-se máquina fotográfica digital Sansung para a captação de imagens - mais de 

300 fotos, sendo 20 delas selecionadas pelo autor para fazer parte do trabalho - cuja finalidade 

seria a de fazer um registro visual do que se considera a constatação na paisagem, no espaço 

urbano de Taubaté, dos fenômenos estudados e comprovados por Villaça em seus estudos.  

 

Os mapas foram gerados no ArcGis  versão 9.3, a  partir do Estudo Técnico de 2011 

da Emplasa, tendo sido  realizado o georreferenciamento da figura JPG, para que a mesma 

fosse sobreposta pelos limites regionais do Vale do Paraíba. Junto ao georreferenciamento foi 

utilizado o Shapefile da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde por 

meio dos limites regionais foram vetorizados pontos, com objetivo de tornar o mapa o mais 

fiel possível à fonte. Para todos os produtos foram adicionados orientação geográfica (seta 

norte), escala e legendas quando necessário. Nos mapas que dão ênfase ao espaço específico 

do município de Taubaté foram adicionados grades de coordenadas. Esta regra foi ignorada na 

representação regional, devido aos limites estaduais que indicam a localização nos mapas 

gerados.  

 

A vetorização utilizada neste estudo consiste em “desenhar” um polígono, ponto ou 

linha por meio de software SIG, da Malha Urbana de Taubaté. A vetorização dos produtos 

classificados para o Município de Taubaté neste estudo foram escaneados por meio de mapas 

cadastrais, com a delimitação das localizações (rodovias, loteamentos e equipamentos). Para a  

identificação de loteamentos e localidades das respectivas fotos foram utilizados polígonos 

para a melhor representação. Já os equipamentos (Indústrias, Ensino, Shoppings, Banco, 

Centro de Compras, Prédio Publico, Clínicas/Hospital) foram feitos por meio de Shapefile de 

pontos. Os pontos que identificam as rodovias que atravessam o município de Taubaté foram 

gerados por meio de linhas. 

A vetorização em polígonos das localizações das fotos, não obedeceu a critérios 

específicos, assim o polígono indica que as fotos foram feitas dentro de um local qualquer do 

polígono desenhado, sem muita precisão quanto a real localização. 
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3 CAPÍTULO 1 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 A fundamentação teórica deste trabalho se apoiará nas obras “O que todo cidadão 

precisa saber sobre habitação” (Global Editora, 1986) e “O Espaço Intraurbano no Brasil” 

(Studio Nobel e FAPESP, 2001) de autoria de Flávio Villaça. 

 

Um dos principais pensadores das questões relacionadas à urbanização, Flávio José 

Magalhães Villaça, natural de Cruzeiro, no Vale do Paraíba - SP, 1929, é arquiteto e 

urbanista graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo. 

 

A FAUUSP como é conhecida, contribui com o desenvolvimento dos estudos sobre a 

realidade urbana brasileira, formando pesquisadores das mais variadas tendências do 

pensamento urbanístico. 

 

Villaça tem Mestrado pelo Georgia Institute of Technology, em 1958, e Doutorado em 

Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, em 1979), com Pós-Doutorado no departamento de Geografia da Universidade da 

Califórnia, Berkeley, em 1985 e Livre Docente, também pela Universidade de São Paulo, em 

1989. 

 

O pesquisador atuou por vários anos como consultor de planejamento urbano e 

assessor de diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, tais como as prefeituras 

municipais de São Paulo, Belo Horizonte e São Bernardo do Campo, Secretaria Estadual do 

Planejamento do Estado de São Paulo, Emplasa, CEPAM e o antigo Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (Serfhau) e em várias organizações privadas como Hidroservice e 

SAGMACS. 

 
A Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicada ao Complexo Social 

(SAGMACS) foi criada no Brasil em 1947 com sede em São Paulo. Inicialmente, estava 

vinculada ao Mouvement Économie et Humanisme, fundado na França em 1943 por Lebret, 

que encontrou no Brasil um contexto social e político o qual julgou bastante promissor e 
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adequado para a aplicação de suas ideias sobre economia humana e desenvolvimento 

harmônico.  

 

Naquele período, o Brasil vivia sob a presidência de Dutra, detinha considerável saldo 

na balança comercial, obtido em decorrência do comércio exterior e desenvolvimento da 

indústria para suprir necessidade dos países aliados em guerra.  

 

A cidade de São Paulo figurava como principal sede da produção industrial no país, 

absorvendo intenso crescimento populacional, o que lhe permitiu superar o Rio de Janeiro em 

população e tornar-se a maior cidade do país na década de 1950. 

 

Para Cestaro (2009) “A SAGMACS configurou-se como um organismo voltado para a 

pesquisa urbana e o planejamento territorial, não descartando também a temática do 

desenvolvimento econômico harmônico, relacionando dados de economia com os aspectos 

políticos, culturais e sociológicos na busca da compreensão das condições de vida da 

população”. A partir destes aspectos, verificou-se o espaço para o trabalho interdisciplinar e a 

interlocução entre diferentes áreas do saber.  

 

Leme (2005) cita que: 

 

No Brasil, talvez devido ao fato de Lebret ter encontrado maior acesso 
junto a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ao invés da 
Faculdade de Filosofia, que via seus métodos como antiacadêmicos e 
pouco científicos, a SAGMACS além dos economistas, geógrafos e 
sociólogos, contou também com a vinculação dos arquitetos e 
engenheiros, o que aproximou Économie et Humanisme a realizar um 
trabalho voltado para questões urbanas, assim, a SAGMACS atuava 
desde sua fundação no levantamento de questões urbanísticas, sempre 
buscando conhecer de forma empírica os problemas da cidade 
relacionando aos complexos sociais, consolidando-se como 
importante órgão de consultoria na área de urbanismo e planejamento 
urbano a partir do estudo.  

 

Cestaro (2009) afirma que: 

 

A metodologia da SAGMACS consistia basicamente em desvendar as 
condições de vida da população. Para tanto, era necessário ir a campo, 
conhecer tais condições e verificar a cidade real, fato que no trabalho da 
“Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana” acabou por revelar a situação 
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de vida e as condições urbanísticas dos bairros da periferia de São Paulo, de 
maneira jamais estudada até então pelos demais trabalhos de urbanismo. 

 

Deste modo, a metodologia desenvolvida pela SAGMACS colocou os técnicos 

diretamente com a realidade da população, revelando novos aspectos das cidades, bem como 

da paisagem periférica que não era revelada pelos trabalhos de planejamento urbano da 

primeira metade do século XX, os quais levavam em consideração e priorizavam as áreas 

centrais em detrimento da cidade como um todo. 

 

Segundo Villaça (1999): 

 

Os trabalhos realizados pela SAGMACS consistiam em pesquisas 
urbanas, a partir de um trabalho empírico, capazes de desvendar 
importantes dados sobre as condições de vida da população e sobre o 
grau de urbanização das cidades brasileiras. E, nos anos 1950, esta 
metodologia ainda não havia sido incorporada pela urbanística 
brasileira, que se mostrava mais preocupada em dar respostas rápidas 
aos problemas das cidades, sem uma análise profunda dos motivos 
que ocasionavam tais problemas. 

 

Assim, a SAGMACS propunha a criação de polos de desenvolvimento e soluções para 

cidades multinucleadas, a fim de se evitar a concentração das melhores condições nas áreas 

centrais, levando-se também os equipamentos públicos e comerciais às áreas mais afastadas, 

inseridas nos bairros da periferia.  

 

Esses fatores foram considerados inovadores para o pensamento urbanístico brasileiro, 

ainda que não pudessem ser considerados como um trabalho propositivo, a exemplo dos 

trabalhos dos engenheiros e urbanistas das décadas de 1940-1950. 

 

Segundo Villaça (1999):  

Em quinze anos de atuação, a SAGMACS realizou importantes 
trabalhos de pesquisas urbanas e de ordenação do território, 
alcançando notoriedade e reconhecimento devido ao emprego de 
métodos inovadores e da introdução do trabalho interdisciplinar. 
 
O estudo da Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana veio a se 
tornar a maior pesquisa urbana, jamais realizada no país, o que 
demonstra a importância dos trabalhos urbanísticos realizados pela 
SAGMACS, pois além da cidade de São Paulo, a equipe de Lebret 
atuou em diferentes regiões do país, tanto para o setor público quanto 
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para o privado, na elaboração de planos, pesquisas, estudos e análises 
técnicas. 

 

Assim, pode se perceber que a SAGMACS abriu um importante campo metodológico 

para a compreensão das condições de vida dos habitantes da cidade, bem como na tentativa de 

se enfrentar problemas de desigualdades sociais. 

 

  Cestaro (2009) comenta que: 

 

Além da contribuição metodológica, cabe salientar quanto a formação 
de novos quadros para o urbanismo brasileiro, a partir da atuação de 
Lebret e SAGMACS, uma vez que as pesquisas realizadas pelo grupo 
demandavam numerosas equipes, atraindo estudantes e jovens 
profissionais, que puderam através dos trabalhos de campo conhecer 
melhor a realidade social urbana, rompendo assim com os trabalhos 
técnicos exclusivos aos gabinetes. Alguns dos técnicos vinculados a 
SAGMACS permaneceram figurando entre os organismos de estudos 
e pesquisas urbanas, mesmo após o término da instituição, após o 
golpe militar de 1964. 

 

Villaça (1999) comenta que: 

 

Com a inserção de alguns de seus antigos colaboradores, como Celso 
Lamparelli, Antonio Claudio Moreira, Mario Laranjeira de Mendonça, 
Flávio Villaça, Luiz Carlos Costa, entre outros, que passaram a atuar 
nos quadros da docência acadêmica junto à Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da USP, a metodologia utilizada pela SAGMACS, pôde 
ser melhor difundida e também aperfeiçoada, abrindo campo para a 
inserção da pesquisa urbana e regional e a introdução das demandas 
sociais dos habitantes junto aos trabalhos e planos de urbanismo 
desenvolvidos a partir da década de 1960. 

 

1.1 O que todo cidadão precisa saber sobre habitação 

 

Este texto está se pautando pelo livro “O que todo cidadão precisa saber sobre 

Habitação” de 1986, de autoria de Flávio Villaça, publicado pela Global Editora como parte 

da coleção “Cadernos de Educação Política”. 

 
 
 
 
 



35 

1.1.1 O Problema da Habitação 
 

A leitura inicial de “O que todo cidadão precisa saber sobre habitação” já é suficiente 

para que se perceba que Villaça considera que a terra e sua propriedade devem ser entendidas 

como questões de grande importância no que diz respeito ao problema da habitação, 

considerando-se os interesses do sistema capitalista. 

 

 Para Villaça (1986, p.10) “todo ser humano precisa de privacidade, abrigo para 

desenvolver sua vida pessoal e social, proteção contra as intempéries, agressões da natureza e 

dos seus próprios semelhantes, que problemas decorrem desse fato e dizem respeito à 

dificuldade que os homens têm que enfrentar para conseguir esse abrigo”.  

 

 Villaça (1986, p.12) afirma que: “A dificuldade, de acordo com o discurso da classe 

burguesa sobre a questão, sempre existiu e sempre existirá, em menor ou maior grau, aqui e 

ali; argumento utilizado para tentar explicar à classe dominada, o fracasso daquela em 

equacionar os problemas dessa”. 

 

 Essas ideias são produzidas e difundidas ao longo das décadas, na tentativa de 

transformá-las em verdades aceitas sem discussão ou em “dados” da realidade, fazendo 

parecer que o problema é muito complexo e de difícil, ou mesmo impossível, solução.  

Percebe-se assim, o conceito ideológico de um problema habitacional insolúvel para a 

sociedade civil organizada, inclusive para o Estado. 

 

 Nas palavras de Bolaffi, (1979 apud VILLAÇA 1986) lembra que são formulados 

falsos problemas, como o do déficit habitacional (não que eles não existam), para que a classe 

dominante possa depois dizer que vai resolver ou atacar essa questão, legitimando e 

justificando medidas que servirão a outros propósitos do seu interesse. 

 

1.1.2 O Capitalismo e a Habitação 
 

 Villaça (1986, p.15) entende que: “Um dos traços marcantes e necessários do 

capitalismo é a separação entre o trabalhador e os seus meios de produção, passando esses 

meios a propriedade do capitalista”. 
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Para o autor o capitalismo explorou ao máximo os ideais de liberdade provenientes do 

sistema de produção, criando a imagem do “homem livre”; livre do senhor feudal, livre para 

trabalhar onde quisesse (desde que fosse trabalho assalariado), livre para escolher o patrão 

que quisesse (desde que este o aceitasse).  

 

Mas, esse homem ”livre”, é um homem despejado, não só dos meios de trabalho, 

como também de sua casa. Difundindo a ideia do trabalho assalariado e da mercantilização de 

todos os produtos desse trabalho, o capitalista faz crer que tudo o que o homem precisar daí 

para frente poderá ser adquirido no mercado, pelo salário, estabelecido pelo valor de troca. 

 

 Villaça (1986, p.17) afirma que:  
 

A casa é uma mercadoria especial, ela está “amarrada” à terra, isso 
impede que ela como os demais produtos do trabalho, seja produzida em 
algumas localizações centralizadas e depois distribuída aos consumidores 
(grifo nosso). Essa dificuldade representa um obstáculo ao modo de 
produção, circulação e consumo de mercadorias, exigidas pelo sistema 
capitalista. 

 

 A propriedade privada da terra também se constitui em obstáculo para aquisição da 

mercadoria casa, pois onera violentamente o preço desse produto, fazendo com que as 

camadas mais pobres passem a morar nas piores localizações da cidade, em geral nos 

subúrbios ou na chamada “periferia”, subequipada. 

 

 Segundo Villaça (1986, p.19): 

 

O longo período de produção e consumo é outra característica que dificulta a 
plena transformação da casa em mercadoria, por conta de uma duração 
extremamente longa do período de rotação do capital. Isto significa que o 
capitalista investe uma quantia inicial de capital, com o qual compra no 
mercado, as mercadorias terreno, material de construção e mão-de-obra, 
criando assim, o produto casa.  

 

 Villaça (1986, p.21) adverte que:  
 

Este produto incorpora então o valor adicional decorrente do trabalho humano 
na produção do valor habitação. Quando vende a mercadoria, o capitalista 
embolsa o valor excedente, mesmo que haja intermediários no processo. 
Quanto mais rápida ocorrer essa rotação (e essa rapidez é vital no processo de 
acumulação capitalista), mais vezes o capital será investido e mais ele 
crescerá. 
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 As ações e negociações – e lembremos aqui outra vez o significado do termo “trama” 

do título – irão conduzir o processo de zoneamento da cidade e podem ser (em nosso 

entendimento), a forma pela qual se vinculará a mercantilização da moradia à gestão da 

cidade. 

 

A habitação, no entanto, é uma mercadoria que tem o tempo como uma de suas mais 

importantes variáveis no seu processo de produção e consumo, por conta disso, desenvolveu-

se o artifício do financiamento, um novo agente intermediário que faz com o capitalista receba 

mais rapidamente o capital inicialmente investido, devidamente valorizado.  

 

 Villaça (1986, p.22) explica que: “Tudo isso faz com que a associação de imensos 

capitais se concentre nas mãos de alguns, fazendo surgir o ‘capitalista associado’ ao lado do 

‘capitalista singular’, aumentando sobremaneira também, o sistema de crédito”. 

 

 O imóvel alugado passa a ser cada vez menos interessante para o mercado, pois alonga 

ainda mais o retorno do capital investido. Assim o modelo de casa alugada deixa de ser 

interessante, fazendo desaparecer os empreendimentos destinados exclusivamente a aluguel, 

promovendo aqueles destinados às incorporações visando à venda de apartamentos e 

condomínios, cuja principal característica é a de desenvolver o senso de propriedade com 

riqueza. 

 

  Villaça (1986, p.23) comenta que: “Finalmente cabe destacar que o papel da habitação 

no chamado “custos de reprodução da força de trabalho” é relevante, uma vez que quanto 

menor o valor da riqueza social gasto para abrigar o trabalhador, tanto maior será a parcela 

dessa mesma riqueza que sobrará para entrar no sistema de acumulação gerando o lucro”. 

 

1.1.3 Políticas Públicas 
 

 Para Villaça (1986, p.23): “Faz-se necessário verificar até que ponto a atuação do 

governo (Estado), com respeito às suas políticas públicas (aqui no caso, sobre habitação, mas 

não só sobre isso), correspondem ao seu discurso, pois na maior parte do tempo, o governo 

procura esconder as conseqüências daquilo que faz e esconder seus reais objetivos”. 
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 Villaça (1986, p.25) cita que: “O governo pode anunciar, por exemplo, uma 

determinada política de habitação urbana baseada na construção de casas populares, ou 

mesmo de bairros residenciais e afirmar que seu objetivo é oferecer moradia (e assim diminuir 

o déficit habitacional) a população de baixa renda”. Cabe supor que o verdadeiro objetivo, 

entretanto, pode ser o de estimular a acumulação do capital nos setores de construção civil, 

amparando grandes construtoras.  

 

Na opinião de Villaça (1986, p.26): “Uma política pública quase sempre, visa vários 

objetivos, muitas vezes contraditórios”.  

 

Villaça (1986, p.27) também questiona: “Construir e financiar a compra da casa 

própria é o melhor meio de oferecer habitação popular aos trabalhadores brasileiros? E 

comenta que: A política habitacional brasileira tem sido, provavelmente, a política pública 

mais investigada e debatida neste país, especialmente a partir de 1964” 

 

1.1.4 Resolver o problema da habitação 
 

 Para Villaça (1986, p.28):  

 

A ideologia burguesa, como destacado anteriormente,  juntamente com o 
Estado e a classe média, têm segundo o autor, oferecido respostas aos 
questionamentos sobre a falta de moradia, ou moradia em péssimas 
localizações, alegando ocorrerem esses fenômenos, por conta do Brasil ser 
um país pobre e assim não ter condições de oferecer habitações razoáveis à 
maioria do povo, o que só poderia ocorrer com o desenvolvimento 
econômico do país. 

 

 Porém, o país se desenvolve (e já estamos na condição de “país emergente”, 

juntamente com outras grandes nações como China, Índia e Rússia) e os mesmos problemas 

ainda afligem a população mais pobre, com aumento de favelas e bairros sem qualquer infra-

estrutura. 

 

 A verdade é que o “progresso” no capitalismo corresponde a acumulação da riqueza 

nas mãos de uns poucos e, consequentemente, o aumento da pobreza de muitos. Essa verdade 

pode ser verificada ao olharmos para nossas cidades. 
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 A solução do problema da moradia para Villaça (1986, p.32): “... não está na esfera 

técnica, mas sim na adoção de políticas públicas que de fato implementem, por exemplo, os 

direitos preconizados em nossa legislação, como remuneração mínima condizente com um 

padrão de vida que proporcione satisfazer suas necessidades de alimentação, transporte, 

vestuário...e moradia!!”. 

 

 Villaça (1986, p.34) entende que: “O padrão habitacional “ótimo” ou “adequado” é 

aquele que a classe trabalhadora acha que pode conquistar através do avanço social, 

econômico, político. Chegar a esse padrão constitui-se numa luta constante dos trabalhadores 

por melhores condições de vida, moradia, alimentação, etc.”. 

 

1.1.5  A habitação no Brasil urbano 

 

Para Villaça (1986, p.35): “O problema da habitação urbana no Brasil começa a se 

constituir na segunda metade do século XIX, com a penetração (da mesma forma que ocorreu 

na Inglaterra, cem anos antes) em nossas sociedades, dos meios de produção capitalista”. 

 

 O “homem livre”, tanto brasileiro como estrangeiros despejados das suas terras, dos 

seus meios de produção, começa chegar as nossas cidades, dando origem ao problema da 

habitação. O cortiço (construído inicialmente para aluguel, com pouca ou nenhuma infra-

estrutura) acaba se transformando na solução do mercado.  

 

 Villaça (1986, p.36) explica que:  

 

Ameaçada pelo Cortiço que crescia vertiginosamente nas capitais e era foco 
de epidemias, mas ao mesmo tempo precisando dele, pois era lá que morava 
a sua mão de obra, a burguesia tenta regular essa convivência e sempre 
alegando motivo de saúde pública, cria dispositivos legais para sua 
demolição ou cerceamento de suas construções, o que de forma velada, 
representavam a vontade das camadas de mais alta renda, em afastar os 
cortiços das áreas onde habitavam, protegendo os valores imobiliários dos 
seus bens, o que se verifica até os dias de hoje. 

 

 Inicia-se, então, a longa aliança entre os interesses imobiliários e a legislação 

urbanística, com a presença de “novos ricos” capitalistas e membros da “velha” aristocracia, 

num trabalho ideológico, fazendo infundir os valores do modo capitalista de produção. 
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 Segundo Villaça (1986, p.37):  

 

Uma resposta do capitalismo aos cortiços foi a criação de vilas operárias, que 
se pretendiam transformar-se em solução para o problema da habitação, cuja 
origem estava nos socialistas utópicos, um setor da sociedade que chocado 
com os horrores do capitalismo, dedicaram-se a estudar uma nova ordem 
social, buscando ‘organizar’ a sociedade e que vilas operárias foram 
construídas mundo afora e seu fracasso foi total, não só porque eram 
construídas em número insuficiente, mas também porque foram usadas como 
meio de exercer um controle descabido sobre a força de trabalho, impondo a 
seus moradores um estilo de vida rígido e puritano como interessava aos seus 
patrões. 

 

 A classe dominante teria mais facilidade em conviver com as vilas, mas um “detalhe” 

não poderia ser esquecido: as vilas não poderiam ser construídas em locais nobres ou 

potencialmente nobres do ponto de vista econômico e social, o que deixa claro suas intenções 

segregacionistas. 

 

 Com o passar do tempo, “a cidade” acabou chamando para si a incumbência (para o 

bem ou para o mal), de alojar os pobres e as vilas operárias desapareceram totalmente. 

 

 Villaça (1986, p.38) comenta que:  

 

A cidade no caso representa as forças (classes dominantes) que determinam 
o abandono dos mais carentes, ao mesmo tempo em que tenta fazer com que 
ao Estado seja imputada a responsabilidade da solução do problema da 
habitação, por meio da implementação de uma legislação urbanística 
(Códigos de Postura e Obras, Loteamentos e Zoneamentos), ou ainda, 
fazendo com esse mesmo Estado elabore programas de subsídios para 
construção de casas populares. 

 

 Villaça (1986, p.39) também comenta que:  

 

A classe dominante sempre lutará por soluções que promovam acumulação, 
soluções de mercado, ficando clara a nosso ver uma contradição na qual se 
debate a burguesia: tendo que reconhecer por lado que não há condições de 
satisfazer as necessidades de habitação da população de baixa renda, 
transferindo o problema para o Estado e procurando por outro lado, evitar a 
todo custo que o mesmo Estado aplique vultosos recursos na produção de 
moradias subsidiadas e que no Brasil, especialmente a partir da década de 
20, casas e apartamentos vem sendo produzidos de maneira crescente como 
mercadorias, assim como lotes (alguns confundem com terra) e loteamentos, 
assim, a escolha das suas localizações, bem como a escolha das atividades 
urbanas e estabelecimentos que abrigam serão feitas segundo interesses do 
mercado. 
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 Esses interesses seriam contemplados tornando-os exequíveis a partir de Códigos que 

pudessem regulamentar a produção e comercialização de produtos imobiliários. 

 

 Villaça então questiona: “Como entender então, que a burguesia consiga aprovar 

Códigos que ela diz serem de interesse da cidade, quando na verdade só atendem uma 

minoria?”. 

 

 Para Villaça (1986, p.40):  

 

A resposta pode ser dada ao lembrarmos que esta classe não consegue 
demonstrar com fatos que ela é capaz de oferecer habitação decente para 
todos, restando-lhe a alternativa de fazer isso por meio de palavras e falsas 
idéias, semelhante ao que é feito com relação à legislação trabalhista, onde 
se define um mínimo padrão de referência (não por acaso o termo salário 
mínimo), para que se possa institucionalizar uma certa “ordem” no mercado. 

 

 Para Villaça (1986, p.40):  

 

No caso da habitação, essa ordem e esses padrões só vigorarão para o setor 
do mercado imobiliário envolvido na produção e comercialização de casas e 
lotes para as classes médias e altas, não sendo aplicável no mercado de 
habitação popular, o que demanda um enorme trabalho ideológico para 
sustentar tal situação e dar a impressão que os governos com tais leis, estão 
zelando pelo interesse público (grifo nosso). 

 

 Villaça (1986, p.44) afirma que:  

 

No plano ideológico, a classe dominante difunde a ideia de que só a casa 
própria dá a segurança econômica e social frente às incertezas do futuro. 
Hoje a posse de uma casa própria não só confere mais status como facilita as 
relações econômicas, abre portas para empréstimos e constitui forma 
bastante segura de investimento como defesa contra a inflação. É claro que 
essa ideia pode ser falsa, mas o mundo real construído pela burguesia tornou 
verdadeiro. 

 

 Coube às Caixas Econômicas, já no início dos anos 40, aumentar significativamente o 

volume de financiamentos de casas e apartamentos, cabendo ao âmbito federal atuações mais 

destacadas com a criação de Institutos de Aposentadoria e Pensões que atendiam 

majoritariamente seus associados, que não sem coincidência, pertenciam às classes média e 

alta. 
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 Segundo Villaça (1986, p.49):  

 

Já para as camadas de baixa renda, sob a égide do populismo, foi construído 
um pequeno número de habitações, todas subsidiadas. O subsídio, no 
entanto, segundo dizem Azevedo e Gama de Andrade, revelou-se um poço 
sem fundo, pois esbarrava na lógica do próprio populismo. Como exigir que 
se pague por um bem que até então se distribuía quase sem ônus?. 

 

 A periferia, subequipada e por isso mesmo, com terrenos baratos, formada a partir de 

loteamentos ilegais, passa a ser a partir dos anos 50 a forma predominante de moradia das 

camadas populares na maioria das grandes cidades e partir da década de 70, predomina na 

maioria das cidades do país. 

 

 Villaça (1986, p.50) mostra que:  

 

Outra forma maciça de habitação que começa a crescer é a favela. Por conta 
disso, a ideologia burguesa faz investida no sentido de promover a aceitação 
desta submoradia, explorando sentimentos de solidariedade e amizade que se 
desenvolvem a partir deste processo de produção de uma casa pelo sistema 
de “ajuda mútua”, reforçado pelas ideias do arquiteto John Turner, que 
propunha ser a moradia um processo que devia ser encarada não só em 
termos de suas características físicas, mas também, em termos de seu 
significado para seus usuários e que as famílias deveriam acompanhar e 
controlar todo o processo de produção de suas casas. 

 

 Villaça (1986, p.63) comenta que:  

 

Na verdade essas ideias só podem nos levar a reflexão de que tal processo de 
controle só seria interessante para as camadas mais pobres desde que elas o 
fizessem utilizando seu tempo livre, com seus parcos recursos e ainda contra 
um Estado fiscalizador e punitivo, enquanto que as classes de renda mais 
alta, se alojariam em apartamentos padronizados e produzidos por grandes 
empresas em larga escala. 

 

 É aqui que o Estado é chamado a contribuir para através de legislação urbanística, 

controlar as condições de venda e qualidade do produto “lote” e do produto “casa”, 

prescrevendo a ideologia da “cidade civilizada”, transformando assim o problema das classes 

dominantes em problemas “da cidade”, que passa a ser identificada com aquela parte onde a 

classe dominante tem seus interesses, onde mora e principalmente circula.  
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Assim, a classe dominante dirá que “a cidade”, (grifo nosso), crescerá de forma 

caótica, sem zoneamento ou a regulamentação de loteamentos, ao mesmo tempo em que, será 

forçada a reconhecer que se o lote dos pobres for produzido segundo os requisitos da lei, será 

caro demais. 

 

 O Estado então, fechando os olhos para esses loteamentos, permite que se alastrem por 

todas as cidades do país. Só os loteamentos para as classes média e alta são aprovados ou 

sequer submetidos à aprovação, sendo a vasta maioria da terra urbana, vendida “na planta”. 

 

 Villaça (1986, p.72) também informa que:  

 

A maioria dos críticos da política habitacional brasileira concorda, por 
exemplo, que o verdadeiro objetivo do BNH (Banco Nacional da Habitação), 
nunca foi oferecer casa própria para a população de baixa renda, mas utilizar 
a casa própria, para promover a acumulação, legitimando-se face à 
população dominada à custa da qual se dava essa mesma acumulação, 
fazendo isso, segundo Guglielmi, a partir dos recursos extraídos do próprio 
mercado, com subtrações do consumo (dos assalariados) e destinados à 
produção, onde são acumulados, enquanto sua reposição e remuneração são 
procedidas pela esfera do consumo, onde se realiza o processo da extração 
de mais valia. 

 

 O efeito dessa política habitacional provocou também efeitos no sistema de 

infraestrutura, uma vez que para atender a demanda cada vez maior por serviços como 

fornecimento de água e tratamento de esgoto, grandes empresas estaduais de saneamento 

fossem criadas, em substituição das empresas municipais, centralizando o capital disperso por 

entre muitas e pequenas empresas municipais, o que fez com essas cidades perdessem verbas 

que foram concentradas nas mãos dessas “superempresas de saneamento”, empobrecendo 

esses mesmos municípios, tornando-os cada vez mais dependentes econômica e politicamente 

- outra faceta do processo de dominação. 

 

1.1.6  A habitação e a cidade  
 

 A fragmentação das atividades econômicas movidas pela necessidade de crescente 

especialização é uma das principais características do sistema capitalista (grifo nosso), além 

é claro, da necessidade de mercantilizar os serviços e de transformar em mercadorias os 

produtos do trabalho. No que diz respeito à habitação, essas características também são 
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pertinentes, pois a casa, no modo de vida determinado pelo capitalismo, já não possui as 

mesmas características de meados do século XIX. 

 

 Para Villaça (1986, p.83): “os serviços passaram a ser produzidos no sentido de extrair 

mais valia e produtos que tinham características estritamente domésticas, produzidos com 

valor de uso, passaram a ser produzidos como valores de troca, como mercadorias”. 

 

 Villaça (1986, p.84) exemplifica que:  

 

Na casa já não se fazem mais festas, ou mesmo velórios, não se hospeda 
mais amigos ou parentes, não se come, não se faz mais casamentos ou 
batizados, não se trata mais os doentes, não se cultiva mais frutas e verduras 
nem se criam galinhas, assim como não se produz mais o pão, agora tem-se 
todos os serviços disponíveis na cidade, o Buffet, o serviços de velório pago, 
os supermercados, clínicas médicas, hotéis, restaurantes e padarias, agora 
vive-se na cidade e não mais na casa. 

 

 Isso provocou grandes modificações na forma, tamanho e funções da moradia, que 

cada vez mais se resume a local de repouso, onde só se passam as noites entre uma e outra 

jornada de trabalho ou estudo. 

 

 O capitalismo provocou uma separação entre os locais de moradia e de trabalho 

juntamente com a expropriação do trabalhador de seus meios de produção, (grifo nosso). 

Essa separação viria a ser a base da estrutura interna da cidade capitalista, o que somado com 

a expulsão das camadas mais pobres para a periferia, faria surgir uma das maiores aflições 

para essa classe: a ida e volta do trabalho. 

 

 Villaça (1986, p.85) conclui que:  

 

Os principais lugares onde o cidadão urbano hoje se “ancora” são os locais 

de moradia e de trabalho, entre esses locais faz-se necessária uma série de 

deslocamentos que acabam, por conta de uma distribuição não uniforme 

desses espaços entre as diversas classes, se transformado em um enorme 

fardo para alguns (os mais pobres e mal localizados) e vantagens para outros 

(os mais ricos e bem localizados), criando-se a percepção da produção social 

do longe e do perto. 
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1.1.7 A cidade produzida 

 

 Para Villaça (1986, p.86): “Ocorre na cidade uma disputa pelo controle de tempos e 

custos de locomoção, a disputa em torno do perto e do longe” (nossos grifos). 

 

 Segundo Villaça (1986, p.87):  

 

Esta disputa não significa, no entanto, que o “perto” é sempre o mais 
procurado, pois o que se percebe em grande parte das grandes cidades é que 
a burguesia busca residir em subúrbios longínquos, a procura de ar puro e do 
verde, que só é possível devido à disseminação do automóvel e da 
construção de autoestradas que “encurtam” as distâncias e permite que essas 
parcelas não espalhem seus bairros residenciais, mas também, seus 
escritórios, seus Shopping Centers e seus locais de lazer. A ampla 
possibilidade de deslocamento passa a ser vital para o homem urbano,  sendo 
inclusive dado revelador de riqueza e desenvolvimento e  acrescenta que: 
Especialistas em transporte medem as viagens feitas pelos habitantes das 
cidades e sabem que o número de viagens é muito maior entre as classes de 
mais alta renda do que entre as de renda mais baixa, então, o que as classes 
sociais realmente disputam quando da produção do ambiente, é mais do que 
o comando do espaço urbano em si: é o controle do tempo despendido em 
deslocamentos intra-urbanos. 

 

 A cidade então, se ajusta ao meio de transporte (automóveis) das camadas de alta 

renda, por meio das autoestradas, que por sua vez, fazem nascerem subúrbios residenciais 

“longínquos”, tornando-os assim ”perto”, também desencadeiam a criação de Shoppings, 

centros de compras, edifícios, escritórios, que por sua vez exigem cada vez mais formas de 

acesso, como as próprias autoestradas, viadutos, pontes, rotatórias que permitam rápidas 

ligações e grandes avenidas. 

 

 Assim, a questão da moradia não se limita a casa, sua forma, seu tamanho. Interessam 

também, sua localização, sua vizinhança, os serviços próximos, as distâncias aos locais do 

emprego, enfim, interessa o bom “ponto” e o “fora de mão”. 

 

Villaça (1986, p.89) pretende dizer é que: “a cidade é produzida, pois uma superficial 

observação já nos indica que as classes sociais não estão distribuídas aleatoriamente pelo 

espaço da cidade”.  

O autor faz isso demonstrando como as classes de renda mais alta concentram-se em 

determinadas regiões nas capitais estudadas por ele, com São Paulo (no quadrante sudoeste), 
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também demonstrando o que ocorreu no Rio de janeiro (bairros como Barra da Tijuca, 

Leblon, Ipanema), Salvador (Barra da Graça, Ondina, Rio Vermelho), Belo Horizonte, Porto 

Alegre (zona sul da cidade). 

 

 Villaça (1986, p.90) destaca que:  

 

Em todos esses casos é que os bairros onde se concentram as classes 
dominantes aproximam-se um do outro e passam a ocupar uma mesma e 
única (muitas vezes) região da cidade, que o próprio centro da cidade 
também se desloca na mesma direção de crescimento das camadas de mais 
alta renda e que essa segregação é crescente, ou seja, a cidade cada vez mais 
se divide em duas: de um lado, a cidade dos que comandam e participam da 
sociedade, e do outro a cidade dos comandados, dos marginalizados, dos que 
estão de fora. 

 

 Nesse deslocamento, quanto mais perto o centro fica para a classe dominante, mais 

fica para a classe dominada, mesmo que para isso, tenha-se que vencer grandes dificuldades 

do sítio natural, como o aterramento nas margens das orlas, de mangues, pântanos, como 

ocorreu no Rio do Janeiro, por exemplo.  

 

 Além do comércio e dos serviços privados, a burguesia transfere para a “sua” região, 

seus clubes, escolas, igrejas, cemitérios, sistema bancário, enfim, todo equipamento urbano 

que possa satisfazer seus interesses e que por acaso estivessem “fora de mão”. 

 

 Villaça (1986, p.98) também questiona: “Mas, e o Estado? Como se comporta diante 

dessa transformação territorial comandada pela classe dominante e pelo seu sistema de 

mercado imobiliário?”.  

 

Para Villaça (1986, p.100):  

 

O Estado faz enormes investimentos em infra-estrutura urbana, 
principalmente no sistema viário, abrindo assim, frentes para o mercado 
imobiliário, não faltando por parte do autor vários exemplos, como as 
grandes avenidas abertas nas capitais estudadas (Rio Branco no Rio, Faria 
Lima em São Paulo), os equipamentos urbanos construídos (Centro 
Administrativo de Salvador). 

 

 Isso se verifica no município de Taubaté, que representa a área de estudo deste 

trabalho, com a construção de pelo menos quatro grandes vias de acesso que ligam as regiões 
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com predominância de condomínios de luxo e bairros com residências de alto padrão, as 

avenidas. 

 

 O Estado também transfere suas próprias instalações para a mesma região de 

crescimento da classe dominante, mostrando assim, seu grau de comprometimento com essa 

classe.  

 

 Em Taubaté, por exemplo, os prédios da Prefeitura Municipal, da Receita Federal, da 

Procuradoria Pública, da Secretaria da Fazenda Estadual, deixaram imóveis que alugavam na 

região central e se transferiram para a região com predominância da classe de alta renda - o 

bairro da Independência ou em suas cercanias.  

 

Finalmente, a classe dominante produz também uma ideologia que facilita seu controle 

sobre a produção do espaço construído urbano, fazendo com que se chame de “cidade”, 

aquela parte da cidade nas quais tem interesse, pois assim fazendo, pode justificar as leis e 

obras destinadas às melhorias. 

 

 Ela também cria formas de convencimento que a cidade possui um “novo centro”, 

aquele que está “perto” da região onde ela se localiza, fazendo parecer que a região central 

original é o “centro velho”, alegando que ele agora está deteriorado, abandonado, decadente 

(abandono promovido por ela mesma, pois retira dele os seus principais equipamentos como 

lojas e serviços, transferindo-os para “o seu” novo centro).  

 

 Villaça (1986, p.103) determina que:  

 

A ideologia dominante” procura assim, esconder o real processo de 
construção da cidade, fazendo parecer que o “perto’ e o ”longe” são dados 
pela natureza e não um processo ativado pelo homem, ferramenta essa 
utilizada pela classe dominante para promover o controle da produção do 
ambiente urbano, segregando-se em uma região da cidade, de onde oferece a 
si própria, as melhores condições para a sua reprodução, dominação e 
acumulação do capital. 

 

 

1.1.8 A terra urbana 
 

 Em suas considerações finais, Villaça (1986, p.115) afirma que:  
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Estudos sobre a exploração que a classe trabalhadora vem sofrendo sob o 
sistema capitalista tratam da expropriação do valor do trabalho no processo 
produtivo, seiva vital da acumulação do capital, porém, de alguns anos para 
cá, estudiosos como o Prof. Villaça, investigam também a extorsão que se dá 
no rebaixamento das condições de vida urbana desses trabalhadores, por meio 
da produção do espaço construído e a que esse rebaixamento, Lúcio Kovarick 
dá o nome “espoliação urbana”, (grifo nosso) e que segundo ele, não só 
através da habitação e do saneamento, mas também através da produção do 
“perto e do longe”, da distribuição territorial, da poluição atmosférica, enfim, 
de todos os elementos que constituem o ambiente construído. 

 

 Villaça (1986, p.119) conclui que:   

 

A propriedade privada da terra, que antes possuía valor de uso e agora 
tem valor de troca, transformando-se em mercadoria, permitiu que se 
estabelecesse um dos principais instrumentos do processo de 
acumulação do capital, contribuindo, portanto para a injustiça social; 
sem controle, ou melhor, sob o controle daqueles (classe dominante, 
em conluio com o Estado) que não tem interesse no planejamento e 
implementação de programas de urbanização, no desenvolvimento 
urbano e na oferta de habitação decente. 

 

 
1.2 O Espaço Intraurbano no Brasil 

 

Este texto busca fazer um resumo do livro “O Espaço Intraurbano no Brasil” de 

autoria de Flávio Villaça, publicado em 2001, pela Editora Studio Nobel em parceria com a 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) no qual Villaça procura 

entender as localizações intra-urbanas, a constituição e os movimentos do espaço intra-urbano 

nas metrópoles brasileiras – entendido como uma estrutura territorial. 

 

A tese do autor é a de que, para metrópoles brasileiras e quase certamente também 

para as latino-americanas -, a força mais poderosa (mas não a única) agindo sobre a 

estruturação do espaço intraurbano tem origem na luta de classes pela apropriação 

diferenciada das vantagens e desvantagens de pontos no espaço construído e na segregação 

espacial dela resultante, sendo esta uma condição necessária para o exercício da dominação 

por meio do espaço intraurbano. 
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1.2.1 O Espaço Urbano 
 

Para Villaça (2001, p.19): “Os diferentes pontos no chamado espaço urbano, oferecem 

diferentes possibilidades com todos os demais pontos. Assim, o espaço urbano é 

intrinsecamente desigual, sendo que o aspecto que se destacará na obra de Villaça, tratará da 

desigualdade relacionada à disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura e à qualidade 

das edificações, entre o centro e a periferia”. 

 

Na concepção de Villaça (2001, p.77):  

 

Considerando o que grande parte da literatura espacial progressista, este 
espaço intra-urbano refere-se na verdade, ou ao processo de urbanização 
genericamente abordado, ou a espaços regionais, nacionais, continentais e 
até planetários, sendo que a definição que mais se aproxima da verdadeira 
dimensão de espaço intra-urbano, é aquela que trata dos arranjos internos 
dos espaços regionais, não devendo se fazer confusão entre a estrutura do 
espaço urbano (intra) e a estrutura do espaço tido como regional, nacional, 
continental.  

 

 O autor não vê sentido em se tratar o espaço urbano, que seja do ponto de vista “intra”, 

não cabendo, portanto, falar-se em estruturação ou reestruturação do espaço urbano regional, 

mas tão somente em estruturação ou reestruturação do espaço intra-urbano ou do espaço 

regional separadamente. 

 

 Para Villaça (2001, 128):  

 

Há consenso atualmente de que espaço urbano é produzido pelo trabalho 
social despendido na produção de algo socialmente útil (produtos em si: 
edifícios, ruas, praças, outro produzido pela aglomeração, dado pela 
localização dos edifícios, praças, ruas), logo esse trabalho produz um valor e 
que há décadas, Lênin, por exemplo, já estabelecia a relação entre valor da 
terra e acessibilidade, ao apontar a especulação (sic) fundiária promovida 
pelos bancos, aproveitando-se das vias de transporte e que este sistema 
interurbano de transporte, quando oferece a possibilidade de transporte de 
passageiros, atrai a ocupação urbana nos pontos acessíveis, ou 
potencialmente acessíveis, visto que altera o valor de uso da terra, gerando 
uma oferta de novas localizações que são ocupadas por uma parte do 
excedente de população e por atividades geradas a partir da região central 
em expansão. 
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1.2.2 A Segregação 

 

Para Villaça (2001, p.149): “Há traços inequívocos que desde meados do século XIX, 

a classe social com renda acima da média (e aqui vamos tratar essa classe com expressões 

como burguesia, classe dominante, reconhecendo assim, a sua hegemonia) vem tendendo a se 

segregar em uma única região da metrópole”. 

 

 Este processo de segregação constitui-se em um traço comum em todas as nossas 

metrópoles (nas principais capitais brasileiras: a zona sul no Rio de Janeiro e em Belo 

Horizonte, no quadrante sudoeste em São Paulo, no nordeste em Salvador, no oeste depois no 

sul em Salvador e no leste em Porto Alegre, assim como, também se poderá verificar esse 

fenômeno na região oeste do município de Taubaté, no Vale do Paraíba, área de estudo deste 

trabalho). 

 

 Segundo Villaça (2001, p.192):  

 

Essa segregação é lenta e apresenta evidências históricas, como se pode 
verificar nos inúmeros levantamentos feito pelo autor, citando como 
exemplo o processo de decadência de bairros como do Brás, na zona leste de 
São Paulo, no início dos anos 70, cujo fluxo de pessoas que freqüentavam 
suas cantinas e restaurantes, se transferiu para o bairro do Bixiga, na zona 
oeste, devido ao fato da zona leste ter sofrido um processo de 
empobrecimento da população de baixa e média renda a partir desse período, 
empobrecendo conseqüentemente aquele centro de compras e lazer, fazendo 
assim com que ele ficasse “fora de mão” na concepção da classe com renda 
mais alta.  

 

Assim, quanto mais a burguesia se concentrava no quadrante sudoeste, mais a zona 

leste ficava longe. 

 

Outro exemplo também citado pelo autor, com relação à segregação da classe de mais 

alta renda, foi a fuga da aristocracia carioca que morava na Tijuca e o declínio da zona oeste 

do Recife como região de concentração da burguesia. 
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1.2.3 As Novas Centralidades 

 

Segundo Villaça (2001, p.237):  

 

Em seu deslocamento espacial, essas classes, por meio do mercado 
imobiliário, tende a fazer com que o centro principal cresça, continuamente 
ou não, na sua mesma direção, desenvolvendo assim, o que popularmente se 
chama de “centro novo”, que fica localizado na região de concentração das 
camadas de renda mais alta, fazendo com que o centro tradicional ou original 
seja abandonado pela burguesia e tomado pelas camadas populares, assim, 
nossas metrópoles acabam sendo divididas em duas cidades: a dos ricos e a 
dos mais pobres e excluídos. 

 

 Os centros originais passam a receber então a denominação de deteriorados, ou ainda 

decadentes. O vocábulo deteriorado não transmite apenas a idéia de uma simples constatação, 

mas tem a tarefa de se transformar também em uma explicação, uma interpretação de um 

processo social. 

 

 Para Villaça (2001, p.251)  

 

Talvez, o processo mais notável de produção do espaço sob o comando das 
camadas de mais alta renda seja a inter-relação que elas e seus bairros 
residenciais mantêm com os centros principais, pois quanto mais essas 
camadas se concentram em determinada região da cidade, mais elas procuram 
trazer para essa mesma região, importantes equipamentos urbanos, como 
hospitais, clínicas, escritórios, prédios de órgãos públicos. 

 

1.2.4 O Estado 

 

Exemplos não faltam na obra de Villaça, do que o trabalho classifica como “trama” - 

ou para usar uma terminologia mais branda: uma espécie de negociação – entre as elites, os 

incorporadores imobiliários e o poder público, para atender aos seus interesses e que fazem 

referências às transferências de equipamentos públicos (casas de saúde, Jockey Club, colégios 

tradicionais, aparelhos do Estado) da zona central e oeste de então, para a zona sul, que 

passaram a ser ocupadas pela aristocracia carioca já no início do século XIX. 

 

 Outro exemplo da trama de relações que une governantes, loteadores, proprietários de 

terras e obras pública, dado por Garcez (1970 apud VILLAÇA, 2001), foi o encaminhamento 

territorial da atual Universidade Mackenzie, em São Paulo nos idos de 1900, quando 



52 

Chamberlaim, o então proprietário da Escola Americana da Igreja Presbiteriana, relutante em 

transferir sua escola para o Alto de Higienópolis, foi convencido disso em função da 

construção de obras de melhoria da “cidade” como do Viaduto do Chá e consequente 

valorização de loteamentos da região próxima àquele bairro. 

  

Villaça (2001, p.266) lembra que: 

 

O Estado também atua através da sua legislação urbanística, feita pela e para 
a burguesia, que coloca na clandestinidade e na ilegalidade a maioria dos 
bairros e das edificações das cidades, por meio de leis sobre zoneamento, 
impossibilitando que grande parte de loteamentos e edificações populares 
obedeçam a essa legislação em áreas que são de interesse das classes mais 
altas, promovendo o movimento contrário (facilitação ou mesmo abandono 
total de fiscalização) em áreas mais afastadas, menos valorizadas, onde 
conseqüentemente não haja interesses das classes dominantes, 
transformando-as em áreas da classe dominada. 

 

 A força mais poderosa (mas não a única) que atuou sobre a estrutura urbana (que na 

definição de Villaça corresponde a um todo articulado de partes que se relacionam, na qual 

alterações em uma das partes, ou em uma relação, acarretam alterações nas demais partes e 

regiões), foi o domínio, pelas burguesias, das condições de deslocamento espacial do ser 

humano enquanto consumidor, fazendo com que certas regiões (por conta da inacessibilidade 

socioeconômica das camadas populares ao centro principal) se tornassem eminentemente 

populares. 

  

Para Villaça (2001, p.290):  

 

A dinâmica do processo de acumulação determina a forma da produção e 
transformação do espaço urbano, mas só isso não é suficiente para explicar 
esse fenômeno. A crise fiscal, ou de intervenção pública, assim como crises 
no sistema financeiro internacional (embora digam respeito ao que aqui 
determinamos como espaço regional) promovem mudanças significativas no 
espaço urbano, uma vez que fazem com que grandes quantias sejam retiradas 
de investimentos financeiros e transferidas para o segmento imobiliário nas 
áreas centrais das cidades. 
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1.2.5 A Localização 

 

Para Villaça (2001, p.304): 

 

Essa dominação por meio do espaço urbano dá ás classes dominantes, 
vantagens como a otimização (não necessariamente minimização) dos gastos 
de tempo despendido no deslocamento dos seres humanos, ou seja, a 
acessibilidade às diversas localizações urbanas, especialmente ao centro, ao 
fazê-lo tornam piores as condições de deslocamento das demais. Isso se 
promove a prática, com a criação de um sistema viário que atenda 
determinada região, transformando o sistema de localizações que definem o 
que é bom ponto e o que é fora de mão (grifo nosso). 

 

 A localização ou o “ponto” é o valor de uso produzido pelo trabalho coletivo na 

construção da cidade, significando que se paga por algo, não pelo terreno, não pela edificação, 

não pelas suas instalações, mas sim pela localização em adquiri-lo. 

 

 Santos (1987 apud VILLAÇA 2001) que revela toda a riqueza do conceito de 

localização e a importância da acessibilidade:  

 

Cada homem vale pelo lugar onde está: seu valor como produtor, 
consumidor e cidadão, dependem de sua localização no território. Seu valor 
vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 
diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, preço) independentemente 
de sua própria condição (formação, salário, virtudes), elas passam a ter um 
valor diferente segundo o lugar onde vivem”. “Por isso, a possibilidade de 
ser mais ou menos cidadão depende, em grande parte, do ponto do território 
onde se está”. 

 

A localização em relação a outros objetos ou conjuntos de objetos e a localização 

urbana é um tipo específico de localização, ou seja, aquela na qual as relações não podem 

existir sem um tipo específico de contato: aquele que envolve os deslocamentos dos 

produtores e consumidores entre os locais de moradia, de produção e de consumo. 

   

Milton Santos (1987) também nos explica que:  

 

A atividade imobiliária deriva, em última análise, da conjugação de dois 
movimentos convergentes: a superposição de um “sítio social” ao sítio 
natural e a disputa entre atividades e pessoas e que o desnível entre as 
condições de deslocamento das classes sociais geram uma disputa, uma luta 
transforma o espaço em um espaço vital da luta de classes. Essa luta acaba se 
constituindo no elemento determinante do espaço intra-urbano. 



54 

 Villaça (2001, p.310): 

 

As indústrias também entram nessa disputa. Suas localizações dentro do 
espaço intraurbano (ao contrário dos interesses de suas localizações no 
espaço regional - transporte de mercadorias e cargas) são determinadas pelos 
interesses de deslocamento dos capitalistas, dos trabalhadores e pelos 
interesses das atividades terciárias e de habitação, pois no tocante às 
localizações intra-urbanas, todas as atividades, por mais distintos que sejam 
seus requisitos, têm um interesse em comum: a acessibilidade ao centro. 

 

 Inicialmente a proximidade com o centro, combinada com atrativos do sítio natural, 

foram as causas determinantes da definição das direções de expansão das burguesias, mas à 

medida que a metrópole se estruturava, definiam-se as áreas “convenientes” e 

“inconvenientes” para as burguesias.  

 

 Com base nas informações apresentadas pelo autor, percebe-se que em todas as 

metrópoles pesquisadas, as classes de mais alta renda apresentaram a tendência a se segregar 

numa única região geral e a manter a mesma direção em seu deslocamento territorial, mesmo 

quando desapareceram os atrativos do sítio natural. 

 

 Para Villaça (2001, p.315): 

 

O controle da produção no espaço urbano exercido pelas classes dominantes, 
também pode ser observado sobre os equipamentos centrais e não centrais, 
nos serviços públicos, Shopping Centers, atraindo-os para a sua direção de 
deslocamento, o que levou as classes dominadas a produzir seus próprios 
sub-centros em áreas estratégicas atendendo a grandes regiões populares, o 
que nos faz perceber que esse controle social-econômico-espacial não se 
limita ao contraste centro x periferia. 

 

 Em geral, nossas metrópoles apresentam uma segunda área de concentração de alta 

renda, além da principal (o que também se pode verificar na área de estudo deste trabalho, o 

município de Taubaté, como veremos mais adiante). Tais áreas, entretanto, congregam uma 

parcela mais reduzida das burguesias metropolitanas e ocupam um segundo lugar um tanto 

quanto longínquo. 

 

 Os processos de segregação descritos no trabalho do Prof. Villaça parecem não ser 

exclusivos de nossas metrópoles, havendo registros de que, pelo menos há quatro décadas, os 

mesmos processos ocorriam nos Estados Unidos. Em seus estudos, Homer Hoyt, chega a 
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conclusões idênticas às de Villaça (embora, segundo esse autor, não as explique), ao ponto de 

mostrar que nas metrópoles americanas estudadas, as áreas residenciais das camadas de alta 

renda tiveram seu ponto de origem próximo ao centro varejista e de escritórios, ponto este em 

que os grupos de mais alta renda trabalham bem afastados daquela parte da cidade onde estão 

as indústrias e armazéns. 

 

 Citando seis aspectos que tratam da questão da segregação, descritos por Hoyt (1959 

apud VILLAÇA, 2001, p.317) comenta que: “Em cada cidade a direção e o padrão de futuro 

crescimento das áreas residenciais das camadas de alta renda, tendem a serem governados por 

alguma das seguintes combinações”, fazendo um comentário para cada ponto descrito pelo 

autor: 

 

1 – Se dão a partir de um dado ponto de origem ao longo de determinadas vias, ou em direção 

a outro núcleo existente de edificações, ou centros comerciais; o que na visão de Villaça é 

perfeitamente compreensível, uma vez que o sistema viário nas cidades americanas é muito 

mais rico que nas cidades brasileiras, mesmo porque, as taxas de motorização das camadas de 

alta renda americanas eram muito mais elevadas que as taxas no Brasil já na década de 1930 e 

1940; 

 

 Villaça explica ainda que a pobreza do nosso sistema rodoviário dentro do espaço 

urbano em nossas metrópoles, fez com que nossas burguesias, mantivessem posições mais 

centrais e tivessem preferência pelas vias intraurbanas na direção de seus bairros, do que pelas 

rodovias, tendência que nos parece, permanece até hoje.  

 

Essa afirmação pode ser validada ao se constatar que no objeto de estudo desta 

pesquisa, a área urbana de Taubaté-SP, verificou-se nos últimos três anos – e até 

recentemente, na fase de elaboração deste trabalho - investimentos realizados pelo poder 

público no recapeamento, alargamento com criação de faixas adicionais e melhorias em cinco 

vias de acesso - as Avenidas Independência, Itália, Dom Pedro I, Marrocos e Charles 

Schneider - transformando as mesmas em “rodovias intraurbanas”, com mão única no sentido 

bairro-centro no caso das três primeiras e centro-bairro nas duas últimas, com velocidade de 

até 60 Km/h, viabilizando assim a locomoção das elites que naquela região se estabeleceram, 

não havendo a mesma “preocupação” em outras regiões da cidade, por parte dos órgãos de 

trânsito do município.  
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2 – Progridem em direção a terrenos altos, livres de risco de inundações e a se distribuir ao 

longo das bordas de rios, lagos, oceanos, nos locais onde tais bordas não são ocupadas por 

indústrias, permanecendo lá por longos períodos de tempo, no formato de apartamentos (teria 

sido o caso de Copacabana, no Rio de Janeiro), elementos esses que Villaça garante, se 

aplicam às cidades estudadas por ele no Brasil; 

 

3 – Crescem em direção às áreas que apresentam uma região rural livre e aberta, afastando-se 

de “becos sem saída”, bloqueados por barreiras naturais ou artificiais. Nesse aspecto, Villaça 

cita o exemplo da mobilização das camadas de alta renda do Rio de Janeiro, que por meio de 

sua influência junto ao Estado, fez com que pontes, aterros, túneis, planos inclinados e 

custosas obras viárias fossem feitas permitindo que dificuldades naturais fossem removidas 

das áreas que pretendiam tomar; 

 

4 – Crescer em direção dos lideres da comunidade, informação confirmada por Villaça que 

apresenta dados sobre a tendência que nossos líderes têm de seguirem sempre na mesma 

direção, desde a chegada ao Brasil da corte portuguesa; 

 

5 – As tendências de movimento de escritórios, bancos, lojas, que puxam os bairros 

residenciais mais caros na mesma direção geral da cidade; já aqui, Villaça comenta que suas 

conclusões mostram o contrário, que são os escritórios e lojas, que crescem na direção dos 

bairros residenciais de mais alta renda e não o contrário; 

 

6 – Promotores imobiliários podem desviar a direção de crescimento das áreas residenciais de 

alta renda. Villaça aqui também esclarece a explicação mostrando que as burguesias é que 

escolhem a localização e direção do crescimento de seus bairros, levando em consideração os 

atrativos naturais do sítio e a possibilidade de “amarração” que podem ser feitas com suas 

atividades comerciais, de trabalho, ou seja, em virtude da sua inserção na estrutura urbana que 

elas próprias produzem, assim, os promotores são os agentes das opções dessa classe. 

 

1.2.6 A Incorporação e seus agentes 

 

Villaça (2001, p.322) entende que “na promoção imobiliária está o elemento de 

ligação entre, de um lado, as transformações macroeconômicas nacionais e, de outro, a 
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reestruturação urbana e também explica que os lucros de incorporadores, derivados do 

processo de transformação do uso do solo, provocam as transformações intra-urbanas”. 

 

 Para Villaça (2001, p.334): 

 

A moderna incorporação imobiliária atua dentro de um conjunto de forças, 
dentre as quais se destacam a crescente concentração do capital imobiliário 
que por sua vez faz crescer a massificação da demanda na qual se inclui a 
produção ideológica de novos estilos de vida e de novas formas de morar, da 
difusão do automóvel (crédito farto e condições ímpares para aquisição do 
bem) e finalmente a difusão dos Shoppings Center.  

 

Assim, tudo se transforma em mercadoria e o capitalismo tem trabalhado para 

transformar o “ponto” em uma mercadoria também. 

 

 Para Villaça: “Aparentemente, esses processos tendem a ser mais acentuados, óbvios e 

visíveis, quanto mais profunda a desigualdade social na metrópole”. 

 

 Além de imprimir a uma determina região geral da cidade um padrão ambiental e 

estético inexistente no restante do espaço urbano, através da aparência das ruas e edifícios, as 

burguesias implantam nessa região a melhor infraestrutura da cidade, especialmente a viária, 

transformando esse espaço em um tecido de tal forma que o cotidiano daquelas camadas se 

desenrola predominantemente naquela região.  

 

1.2.7 A Ideologia 

 

Villaça (2001, p.341) comenta que:  

 

O Estado para lá também se transfere e ideologicamente, essa região começa 
a ser reconhecida como “a cidade” e o restante passa a ser encarado como 
subúrbio ou periferia e considerado “longe”, por mais central que possa ser a 
sua localização. Ideologia [...] é aquela versão da realidade social dada pela 
classe dominante com vistas a facilitar a dominação e para isso, esconde-se 
das pessoas o modo real da produção de suas relações sociais. Assim, a 
classe dominante legitima a exploração e a dominação social, fazendo que 
tudo pareça verdadeiro e justo. “As ideais da classe dominante passam ser 
dominantes em uma sociedade, num determinado período histórico. 
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 Esse movimento de deslocamento das classes de renda mais alta, se dá segundo o 

autor, na forma de setores, pois os bairros residenciais dessa classe se movem em direção 

radial ao centro, o mesmo concorrendo com os setores de serviços e comércio, enfim, eles não 

“pululam” esparsamente pelo espaço urbano, sendo que a direção pode mudar como ocorreu 

em São Paulo, no Rio e em Recife, no final do século XIX, mas uma vez alterada, continuam 

naquela direção por um longo período de tempo, fazendo com que ocorra assim, a otimização 

dos deslocamentos espaciais. 

 

1.2.8 O “perto” e o “longe” 

 

Para Villaça (2001, p.351):  

 

Em muitos casos, as camadas de mais alta renda se afastam dos seus centros 
para ocupar bairros mais modernos espaçosos e com mais verde - como se 
pode verificar inclusive, no caso de Taubaté, com relação ao deslocamento 
das classes de mais alta renda para os bairros próximos ao Distrito de 
Quiririm -, entretanto, compensa esse afastamento com vias expressas, auto-
estradas, altas taxas de motorização, trazem também para perto da sua nova 
localização, o centro da cidade, os serviços, os Shopping Centers, os 
aparelhos do Estado e os centros de negócios que agora se constituem de 
uma infra-estrutura de telecomunicações, comunicações, serviços urbanos, 
baseados em instituições tecnológicas e institucionais e com isso, otimizam 
seus tempos e gastos de deslocamentos. Ai está então, o sentido que se deve 
conferir à produção do perto e do longe (grifo nosso). 

 

 Os locais passam então a possuir a imagem que convém as classes dominantes, que 

segundo seu interesse em valorizá-los ou não, determinam para que sevem: a Avenida 

Paulista, por exemplo, foi desviada pela burguesia, por conta da necessidade de se reconhecer 

como nova centralidade, ao posto de “símbolo de São Paulo”, pois foi lá que se instalou o 

centro financeiro do país, as comemorações futebolísticas, os centros de cultura; entretanto, as 

manifestações mais populares ficam restritas ao centro antigo, no Vale do Anhangabaú, como 

correu com os comícios do movimento “Diretas Já”. 

 

 Isso também pode ser verificado em Taubaté, desde que se criou o espaço da “Avenida 

da Alegria do Povo Taubateano” no final da década de 80, próxima a entrada do Bairro 

Independência (nova centralidade promovida pelas classes de renda mais alta), retirando da 

Avenida Quatro de Março, importante via de acesso ao centro original, festividades, 

comemorações e eventos. 
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 Por outro lado, a forma de moradia das famílias de alta renda é determinada pela sua 

demanda por certas localizações. O processo de produção do espaço urbano e essa demanda 

determinam as oscilações do preço da terra em torno do seu valor. 

 

 Em suas considerações finais, Villaça (2001, p.355) ressalta que:  

 

Da acessibilidade depende a possibilidade de se viver na cidade e para viver 
é necessário produzir e reproduzir a vida material é necessário trabalhar; 
para isso, o homem urbano precisa se deslocar espacialmente e nisso 
despende energia e perde tempo. A perda de energia pode ser recuperada, 
mas a perda de tempo não, por isso, este fato predomina sobre o primeiro e 
determina a estruturação do espaço urbano. 

 

 O espaço se torna desigual, por conta dos pontos de acessibilidade e essa desigualdade 

reforça a polarização entre centro e periferia e vai além dela, tornando-se uma estratégia das 

classes dominantes para otimizar a apropriação em proveito delas, criando vantagens nesse 

espaço desigual. 

 

 Chega-se assim à união espaço tempo, pois a mais poderosa força que atua sobre a 

estruturação do espaço intraurbano é aquela que determina o controle do tempo dos 

deslocamentos dos seres humanos. 

 

 



60 

4 CAPÍTULO 2 
 

1 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – O MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ – SP – ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E ESPACIAIS 

RESULTANTES DO SEU PROCESSO DE URBANIZAÇÃO. 
 

1.1 A localização e dados sócio-econômicos 

 

Taubaté é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

sendo sede administrativa da sua Sub-Região 02, cuja situação geográfica  – localizada entre 

os dois maiores centros produtores e consumidores do Brasil – São Paulo e Rio de Janeiro – 

sendo cruzada em todo sentido longitudinal de sua área urbana pela Rodovia Presidente 

Eurico Gaspar Dutra – BR 116 -, é fator decisivo para o processo de  industrialização e 

avanço tecnológico na região.  

 

O processo acelerado de crescimento das cidades tem provocado a formação de 

extensas áreas urbanas contínuas, em escala metropolitana, com grande concentração 

populacional, desafiando governos ao redor do mundo.  

 

Diante desse fato e sob a orientação da Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano, 

iniciou-se o processo de institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, como desejavam prefeitos e parlamentares da região (EMPLASA, 2012).  

 

Com esse objetivo foi possível criar a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte com base em critérios legais e técnicos, além de princípios que justificam a sua 

institucionalização. Também foram levadas em conta características territoriais de inovação, 

biodiversidade e desenvolvimento sustentável (EMPLASA, 2012).  

 

A Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, já nasceu grande, constituindo-se na 

décima região metropolitana do País e com uma população aproximada de 2,3 milhões de 

habitantes, 5,5% do total do Estado (EMPLASA, 2012). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio�
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A região está, estrategicamente, situada entre as duas Regiões Metropolitanas mais 

importantes do País: São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, destaca-se nacionalmente por 

intensa e diversificada atividade econômica e concentra 82,7% do PIB estadual e, 

aproximadamente, 27,7% do nacional (EMPLASA, 2012). 
 

Figura 1 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Fonte: Adaptado de Emplasa (2012). 

 

A Sub-Região 02 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é 

composta pelo municípios de: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São 

Luiz do Paraitinga e Tremembé.  

 

Taubaté e Pindamonhangaba, situados no eixo da Rodovia Presidente Dutra, 

apresentam economias mais diversificadas e dinâmicas. Taubaté se destaca nos setores 
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automobilístico, alimentício e químico; Pindamonhangaba baseia sua economia na 

agropecuária, com incentivos ao setor industrial (EMPLASA, 2012).  

 

Na porção norte, os municípios serranos de Campos do Jordão, Santo Antônio do 

Pinhal e São Bento do Sapucaí (estâncias climáticas) promovem o turismo de inverno. Ao sul 

da Rodovia Presidente Dutra, Tremembé e São Luiz do Paraitinga (estâncias turísticas), ao 

lado de Redenção da Serra, Natividade da Serra e Lagoinha, são reconhecidos pela qualidade 

do artesanato local, festas religiosas e ecoturismo (EMPLASA, 2012). 

 

Figura 2 – Destaque de Taubaté na Sub-Reagião 02 – Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte  

 
   Fonte: Adaptado de Emplasa (2012) 

 

Taubaté dista 130 quilômetros da capital do estado, São Paulo; 280 km do Rio de 

Janeiro; 90 km de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo e 45 km de Campos do Jordão, na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ubatuba�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Caraguatatuba�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_do_Jord%C3%A3o�
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Serra da Mantiqueira. A população da sub-região de Taubaté no ano de 2012 era de 567.905 

habitantes e PIB de quase 17 bilhões de reais (EMPLASA, 2012). 

 

Figura 3 – Destaque do Município de Taubaté em sua Microrregião Administrativa  
 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Taubaté (2013) 

 

O município possui o segundo maior polo industrial e comercial de sua mesorregião, 

abrigando empresas como Volkswagen, Ford, LG, Alstom, Usiminas, Embraer (Centro de 

distribuição), entre outras. O município também abriga o Comando de Aviação do Exército. 

 

Segundo a estimativa de 1º de julho de 2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o município possuiá 283 899 habitantes, ocupando a décima posição dentre os 

municípios mais populosos do interior de São Paulo e sendo o 23º mais populoso município 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford�
http://pt.wikipedia.org/wiki/LG�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alstom�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usiminas�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_distribui%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_distribui%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_de_Avia%C3%A7%C3%A3o_do_Ex%C3%A9rcito�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo�
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do estado. Já a fundação SEADE do Governo do Estado de São Paulo aponta em 1º de julho 

de 2012 uma população residente de 284.441 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010; FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE 

ANÁLISE DE DADOS, 2012). 

No mês de julho de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral registrava 215 151 eleitores na 

cidade.  Taubaté subiu sete posições no ranking dos municípios mais ricos do país, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2008, estava em 61º lugar e subiu para a 

54ª posição em 2009. 

 

Em 2009, o valor do produto interno bruto foi de 8.324 bilhões de reais. Já em 2010, 

esse valor saltou para 9.778 bilhões de reais. O que significou aumento na renda per capita de 

R$ 30.445 para R$ 35.083 por ano. 

 

Segundo dados de 2012 do IBGE, dos 5.566 munícipios brasileiros, 20 cidades 

possuem entre duzentos e trezentos mil habitantes, perfazendo aproximadamente 6 milhões e 

quinhentas mil  pessoas, ou seja, 3,5% da população brasileira, números que expressam a 

importância  dos estudos que se pretende fazer em Taubaté. 

 

Tradicionalmente a cidade é dividida pelos seus moradores da seguinte forma, os 

bairros acima da Rodovia Presidente Dutra, na região montanhosa é conhecida como "Parte 

Alta", os bairros abaixo da linha férrea, na área de várzea é conhecida como "Parte Baixa", 

ficando o eixo central entre a rodovia e a linha do trem da RFFSA, conforme listagem  que se 

pode ver no quadro 01. 

 

Em destaque na cor vermelha na relação apresentada a seguir, podem-se identificar os 

nomes de condomínios das classes de alta renda e de loteamentos já consolidados, que 

embora na sejam bairros, são considerados como se fosse uma espécie de ponto de referência, 

inclusive pelo poder público. 

 

Estes nomes constam em placas de trânsito, sinalizando acessos e direções na cidade, 

também aparecem em folders de promoções das mais variedades modalidades de 

comercialização e até como endereçamento de documentos, cartas e materiais entregues pelas 

agências dos Correios. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto�
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Em alguns casos, algumas destas referências acabam se transformando também em 

indicações de linhas de transporte urbano, como os que são colocados e painéis de ônibus e 

Vans de transporte alternativo.  

 

Quadro 1 – Relação dos Bairros de Taubaté-SP 

PARTE CENTRAL 
 
• Centro 
• Chácara Dr. Hipólito 
• Chafariz 
• Jardim Eulália 
• Jardim Humaitá 
• Jardim Mansur 
• Jardim Maria      

       Augusta 
• Jardim Santa Clara 
• Jardim Santa Cruz 
• Jardim do Sol 
• Jardim Russi 
• Vila São Carlos 
• Distrito Industrial do  

      Una I 
• Gurilândia 
• Vila Olímpia 
• Jardim Ana Emília 
• Jardim Ana Rosa 
• Loteamento Bardan 
• Parque Paduan 
• Parque  

      Taubatéguassu 
• Residencial Sítio 

      Santo Antônio 
• Shalom 
• Vila São José 
• Chácara Pastorelli 
• Conjunto Urupês 
• Independência 
• Jaboticabeiras 
• Jardim das Nações 
• Jardim de Alá 
• Jardim dos  

      Pássaros 
• Jardim Marajoara 
• Santa Luzia 
• Residencial Vale  

      dos Príncipes 
• Vila Paulista 
• Alto São João 
• Bom Conselho 
• Central Parque 
 
 

PARTE BAIXA 
 
• Água Quente 
• Areão 
• Barranco 
• Chácara do  

      Visconde 
• Emecal 
• Esplanada Santa 

      Terezinha 
• Estiva 
• Granja Daniel 
• Granville 
• Jair Freire 
• Jaraguá Novo 
• Jaraguá Velho 
• Jardim Boa Vista 
• Jardim Califórnia 
• Jardim Canuto  

      Borges 
• Jardim Garcez 
• Jardim Morumbi 
• Jardim Mourisco 
• Jardim Resende 
• Jardim Santa   

      Catarina 
• Jardim Santa Inês 
• Jardim Santa Isabel 
• Monção 
• Parque Aeroporto 
• Parque  

      Bandeirantes 
• Parque Ipanema 
• Parque Mauá 
• Parque Piratininga 
• Parque Planalto 
• Parque Sabará 
• Parque São  

      Cristóvão 
• Parque São Luís 
• Rancho Grande 
• Vila Aparecida 
• Vila Albina 
• Vila das Graças 
• Vila Marli 
• Vila Nogueira 
• Abaeté 

PARTE ALTA 
 
• Alto do Cristo 
• Alto São Pedro 
• Barreiro 
• Belém 
• Campos Elíseos 
• Cataguá 
• Cataguá Way 
• Chácara Belo 

       Horizonte 
• Chácara Dallas 
• Chácaras Reunidas  

       Brasil 
• Cidade de Deus 
• Cidade Jardim 
• Dalla Rosa 
• Estoril 
• Fonte Imaculada 
• Imaculada 
• Jardim América 
• Jardim Bela Vista 
• Jardim Continental I 
• Jardim Continental II 
• Jardim Hípica  

      Pinheiro 
• Jardim Julieta 
• Jardim Paulista 
• Granja Bela Vista 
• Marlene Miranda 
• Montebelo 
• Morada do Vale 
• Morada dos Nobres 
• Quinta das Frutas 
• Quinta dos  

      Eucaliptos 
• Residencial Colinas 
• Residencial Paraíso 
• São Gonçalo 
• Vila Regedor 
• Bosque da Saúde 
• Chácara São Judas 
• Chácara Silvestre 
• Itaim 
• Parque Três Marias 
• Terra Nova 
• Distrito Industrial do  
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BAIRROS RURAIS 
 
• Baracéia 
• Barreiro Rural 
• Borba 
• Caieiras 
• Carapeva 
• Constroem 
• Mangalot 
• Monjolinho 
• Paiol 
• Pedra Grande 
• Pedra Negra 
• Piedade 
• Pinheirinho 
• Pouso Frio 
• Registro 
• Remédios 
• Rocinha 
• Santa Luzia Rural 
• Sete Voltas 
• Vila Velha 
 

• Jardim Bela Vista 
• Bonfim 
• Bosque Flamboyant 
• CECAP I,II,III e IV 
• Chácara Florida 
• Distrito Industrial do  

      Piracancaguá 
• Esplanada  

      Independência 
• Greenpark 
• Jardim das  

       Indústrias 
• Jardim Marieta 
• Jardim Oásis 
• Jardim Primavera 
• Jardim Santa Teresa 
• Ouroville 
• Portal da  

      Mantiqueira 
• Quiririm 
• Residencial Novo  

      Horizonte 
• Santa Fé 
• Taubaté Village 
• Vila Costa 
• Vila Edmundo 

      Una II 

Fonte: Prefeitura Municipal de Taubaté-SP – Portal Taubaté (2013). 

 

1.2 Um pouco de história 
 

Este conteúdo foi pautado pelo texto produzido pela Prefeitura Municipal de Taubaté e 

postado no “Portal Taubaté” em outubro de 2013 e apresenta de forma resumida, uma 

descrição do processo de formação histórica, econômica e do desenvolvimento urbano do 

município, conforme descrição nos tópicos 1.2. - 1.2.1. e 1.2.2. 

 

“Antiga aldeia de índios Guaianás, conhecida por Itaboaté, o Município que é um dos 

mais antigos do Brasil, nasceu numa área levemente ondulada, entre o córrego do Convento 

Velho e um afluente, hoje canalizado. O topônimo Taubaté originou-se do tupi "Tab-a-etê", 

taba verdadeira, residência do chefe ou, segundo outros, "Tauha-b-etê", muito barro ou argila.  

 

Consta que, em 20 de janeiro de 1636, o sertanista Jacques Félix, natural de São Paulo, 

foi incumbido pelo Capitão-mor Francisco da Rocha, então governador da Capitania de 
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Itanhaem, de desbravar o sertão, com o intuito de demarcar as terras da capitania de São 

Vicente, de propriedade de Dona Mariana de Souza e Guerra, Condessa de Vimieiro.  

 

Deslocando-se com sua família, grande número de escravos índios e cabeças de gado, 

Jacques Félix conseguiu impor-se na região conquistada e em 30 de junho de 1639 o Capitão-

mor da Capitania, Vasco da Mota, concedeu terras de sesmarias aos povoadores.  

 

Em 13 de outubro de 1639 o sertanista recebeu ordens de informar sobre a data de 

conclusão das obras, a fim de que povoação fosse erigida em Vila, o que se verificou em 5 de 

dezembro de 1645, com o nome de São Francisco das Chagas de Taubaté. Essa proclamação 

foi feita por Antônio Barbosa de Aguiar, Capitão-mor Governador, Ouvidor e Alcaide-mor da 

Capitania da Condessa de Vimieiro.  

 

Em 1646, novamente, Jacques Félix foi encarregado de penetrar o sertão, em busca de 

minas, o que fez, transpondo a Mantiqueira, pela garganta do Embaú e atingindo o planalto do 

rio Verde. Outros o sucederam, como Antônio Rodrigues Frazão, que em 1693 descobriu ouro 

nos sertões de Cuiaté, e Bartolomeu Bueno de Siqueira, as minas de Itaverava.  

 

A notícia das expedições desencadeou a corrida do ouro, a ponto de determinar em 

1695 o estabelecimento da Casa de Fundição, no antigo largo do Convento, hoje Praça 

Monsenhor Silva Barros. Foi a primeira instalada no Brasil. Nessa época, Taubaté surge como 

centro de irradiação de bandeiras começando a se projetar no cenário da vida colonial.  

 

Passada a fase do ouro, aparece o período cafeeiro e, já em 1854, o Município se 

classifica entre os maiores produtores de café do Vale do Paraíba, onde ainda se cultivava a 

cana de açúcar, que ocupava posição de destaque na produção do Estado.  

 

1.2.1 A glória e decadência da cafeicultura  
 

A cafeicultura teve início no município na metade do século XVIII. No século XIX, 

mais precisamente em 1842, devido ao seu tamanho e a sua importância na região, Taubaté 

recebe do barão de Monte Alegre o título de cidade.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII�
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Com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1875, a cidade passa a ter 

uma característica urbana que lhe daria nova configuração, embora sentida posteriormente na 

medida em que o sistema viário viesse aumentando e a ocupação do território – após os 

limites impostos pelo assentamento dos trilhos – determinasse uma nova morfologia. Em 

razão da localização da ferrovia – que ocupa o mesmo espaço desde sua inauguração – 

consolida-se, na época, o papel de importância da cidade no cenário regional. 

 

Em 1900, a cidade alcançou a maior produção cafeeira do Vale do Paraíba. Nessa 

época, o município atingiu a maior população do interior do estado, com 36 000 habitantes, o 

que equivalia à população da capital paulista, a São Paulo de então. 

 

No dia 26 de fevereiro de 1906, na gestão do presidente Rodrigues Alves, foi assinado 

o Convênio de Taubaté pelos presidentes dos estados (hoje, "governadores") de São Paulo 

(Jorge Tibiriçá Piratininga), Rio de Janeiro (Nilo Peçanha) e Minas Gerais (Francisco Antônio 

de Sales).  

 

O convênio tinha, como objetivo, incentivar a produção de café através do controle 

das plantações e dos valores das taxas para exportação e para o consumo interno. Em 1920, a 

cafeicultura entrou em decadência. A rizicultura, beneficiada pelo Rio Paraíba do Sul, foi uma 

das alternativas na época. 

 

1.2.2 A industrialização 

 

Fatores como o fim do ciclo do café, a mão de obra barata disponível no município e a 

fácil comunicação com as cidades Rio de Janeiro e São Paulo levou Taubaté a se 

industrializar. A Estrada de Ferro Dom Pedro II (Central do Brasil) e a Rodovia Presidente 

Dutra passavam pela cidade. Posteriormente, as eclosões das duas guerras mundiais e as 

consequentes demandas de exportação do país alavancaram a produção industrial do 

município.  

 

O declínio acentuado na produção do café nas primeiras décadas do século XX 

provocou uma necessidade de mudança na atividade econômica de todo o Vale do Paraíba, 

muitos fazendeiros falidos tiveram de vender suas propriedades, assim, a atividade econômica 

antes concentrada integralmente na monocultura do café agora se tornava diversificada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigues_Alves�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conv%C3%AAnio_de_Taubat%C3%A9�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Tibiri%C3%A7%C3%A1_Piratininga�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo_Pe%C3%A7anha�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ant%C3%B4nio_de_Sales�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ant%C3%B4nio_de_Sales�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rizicultura�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Dom_Pedro_II�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Presidente_Dutra�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Presidente_Dutra�
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As duas primeiras indústrias de Taubaté foram a Companhia de Gás e Óleos Minerais 

de Taubaté (1833) e a Companhia Taubaté Industrial - C.T.I. (1891), sendo que esta última 

absorveu em seu quadro de funcionários grande parte dos imigrantes e antigos moradores da 

zona rural, que vieram para a cidade após a decadência do café, onde se fabricavam "morins" 

(tecidos brancos e finos de algodão), que eram vendidos para grande parte do Brasil.  

 

Até os dias atuais, alguns dos prédios que abrigaram a indústria se mantêm 

preservados na Praça Felix Guisard (conhecida como Praça da CTI), próxima ao Centro da 

cidade. 

 

Além das duas empresas pioneiras em Taubaté, outras de menor porte se juntariam a 

elas durante as primeiras décadas do século XX: as Indústrias Reunidas Vera Cruz, em 1923 

(tintas); a Companhia Fabril de Juta, em 1927 (sacaria); a Corozita S.A., em 1935 (botões) 

entre outras.  

 

1.2.3 Processo de urbanização no Brasil 

 

É por conta da instalação do parque industrial no Brasil em meados da década de 1930 

que Francisco de Oliveira (1982) determina em seus estudos, que começam a se definir as 

condições de urbanização nas metropoles brasileiras.  

 

Para que se instalassem, as indústrias, segundo Oliveira (1982), exigiam a construção 

de um aparato físico que possibilitaria a utlização de energia, água, transporte, moradia 

(construção de vilas operárias), que demandaria grande aplicação de recursos, encarecendo 

por demais o processo de produção, consequentemente, não potencializando a acumulação. 

 

 Por conta disso, segundo Oliveira (1982): “[...] as elites detentoras do Capital 

transferem para o Estado, o papel de gerador dessa estrutura urbana, utilizando para isso os 

excedentes que seriam destinados ao setor agrário e social, dando início assim a perversa 

relação que se estende até os dias de hoje, onde “se socializa as perdas e se privatiza os 

lucros”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Felix_Guisard�
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 As cidades então adquirem nova formação, principalmente porque a classe dirigente 

das novas indústrias que começam a se estabelcer - formando uma nova modalidade de classe 

social, a classe média - passa a exigir o mesmo padrão de vida urbana que tinha na Europa e 

América do Norte. Assim, o Estado passa a ter também o papel de suprir essas demandas, em 

detrimento das classes populares. 

 

 Os estudos de Villaça comprovam que o Estado cria setores nas cidades a partir do 

início do século XX, supre-os com equipamentos urbanos necessários, infra-estrutura e 

justifica esse investimento para apenas uma parte da cidade utilizando-se de ideologia que 

promove a ideia de que os benefícios são “para toda a cidade”, para proporcionar as classes de 

alta renda o mesmo padrão urbano que possuíam em seus locais de origem. 

 

Este fato pode ser verificado com maior nitidez em Taubaté, a partir da segunda 

metade desse século XX, principalmente quando da implantação de grandes empresas 

multinacionais como montadoras de veículos (Volkswagem, Ford) e das vias de acesso 

solicitadas por elas - rodovias como a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 
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5 CAPÍTULO 3 
 

1 MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO POR TIPOLOGIA, DA 

ESTRUTURA URBANA DE TAUBATÉ, DA SEGREGAÇÃO SOCIAL 

EXISTENTE E DAS LOCALIZAÇÕES PRODUZIDAS NA CIDADE. 
 

1.1 Mapeamento e identificação por tipologia 

 

 O mapeamento da cidade é importante instrumento de comprovação da formação dos 

setores privilegiados descritos por Villaça em seus estudos, permitindo que se possa verificar 

no território quais são os setores ou regiões que usufruem dos investimentos em 

infraestrutura, equipamentos públicos, transformando-se nos locais que passam a adquirir a 

localização ideal para o agrupamento das classes de mais alta renda, a autossegregação 

proposta pelo autor. 

 

 O próprio Villaça adverte que a percepção dessa concentração de equipamentos, 

serviços e infraestrutura, gerando a valorização da região ocupada pelas classes de alta renda, 

produzindo o efeito do perto e do longe é apenas uma parte do entendimento do processo de 

apropriação do espaço urbano, havendo a necessidade de se explicar como esse processo se dá 

(o que se fará no capítulo reservado à apresentação dos resultados do trabalho). 

 

Percebe-se ao se olhar para Figura 04, que em Taubaté, a setorização e concentração 

de classes de alta renda ocorrem a partir do centro antigo, direcionando-se de forma mais 

consistente para a região oeste, com uma clara tendência de prolongamento para a região sul 

da cidade, formando assim, um eixo sudoeste.  
 

Existe também um eixo a nordeste da cidade, no limite com os municípios vizinhos de 

Tremembé e Pindamonhangaba - que será objeto de discussão adiante - sendo que ao redor 

dessas mesmas áreas, assim como em algumas áreas das regiões norte e leste, nota-se a 

existência dos espaços destinados as camadas de baixa renda - o “longe” - verificando a 

existência de locais onde ocorre o efeito da espoliação urbana. 
 

 A Figura 04 - cuja reprodução em papel tamanho A3 está no anexo I, após a           

apresentação da versão digitalizada – foi elaborada sobre um Mapa Cadastral Urbano do 
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município de Taubaté, de 2011, obtida junto à Secretaria de Planejamento da Prefeitura de 

Taubaté e constituía-se na cartografia mais recente disponível na época da elaboração deste 

trabalho. A Figura 04 foi elaborada com o objetivo de mostrar por tipologias as moradias das 

camadas de alto padrão (loteamento e condomínios de alto padrão) e de baixa renda (conjunto 

habitacionais populares) distribuídas pela cidade, de forma a demonstrar que existe um padrão 

e que ela não é aleatória. De acordo com as simbologias criadas, os condomínios de alto 

padrão – quase sempre no formato horizontal - estão localizados em sua maioria numa mesma 

região da cidade (a região oeste). 

 

Este processo iniciou-se no inicio da década de oitenta, quando da instalação naquela 

região, do primeiro Shopping Center da cidade (o Taubaté Shopping), seguido por melhorias 

na então Estrada Carlos Pedroso da Silveira, que deixou de ser uma pista com mão única e 

apertada, para duas pistas separadas por um canteiro central, havendo a partir dos noventa a 

chegada de grandes centros de compras (Rede Carrefour, Tenda Atacadista), além da 

instalação de bares, restaurantes, colégios, agências bancárias e outros serviços que só fizeram 

atrair o interesse do investimento do capital imobiliário.  

 

Há também, um número considerável de loteamentos e condomínios de alto padrão na 

região leste, nos limites com os municípios vizinhos de Tremembé e Pindamonhangaba – o 

que nos parece configurar outra dinâmica de ocupação, diferente daquela que se pretende 

analisar neste trabalho, com relação ao efeito da autossegregação, que se supõe, exista na 

região oeste. 
 

A hipótese do pesquisador é a de que essa produção social ocorra no e não seja do

 

 

espaço urbano de Taubaté, e que na verdade constitua-se na extensão de um processo muito 

parecido, porém nos municípios de Tremembé e principalmente Pindamonhangaba, cujas 

elites pertenceriam às cidades citadas, mas que por conta da proximidade com Taubaté, 

utilizam os equipamentos urbanos, acessibilidade e principalmente serviços de Taubaté. 

Verificam-se também na figura 04 que os loteamentos de alto padrão já estruturados 

ou em fase inicial de comercialização, também se concentram na região oeste, com uma clara 

tendência de avanço para a região sul, formando assim, um eixo sudoeste que pode 

representar a intenção de se promover a segregação das classes de alta nessas áreas, distantes 
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do centro original de Taubaté, perto, porém, das novas centralidades que lá estão sendo 

produzidas – abertura de um novo Shopping, por exemplo.  

Outra constatação que se pode tirar ao se observar a figura 04 é que muito próximo 

dos condomínios e loteamentos de alto padrão, existem conjuntos residências populares, 

construídos naquelas regiões desde a década de oitenta, pelos poderes públicos, tanto da 

esfera municipal, quanto estadual, para população da baixa renda, promovendo assim o que 

Villaça chamou de “segregação imposta”, uma vez que a acessibilidade dessa população em 

nada se compara com a dos moradores dos condomínios de luxo, criando assim o efeito do 

“perto” e do “longe” de forma distinta para ambas as classes. 
 

Figura 4 – Sobreposição de mapa cadastral urbano do município de Taubaté, com indicação dos 
condomínios e residências de alto padrão – Autossegregação das classes de elevada renda e 
dos locais onde estão as classes de baixa renda. 

 
Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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Na Figura 5 pode-se observar o direcionamento para a região oeste - onde se verifica 

a segregação das classes de alta renda - de equipamentos urbanos como escolas, hospitais, 

edificações comerciais, equipamentos públicos, espaços coletivos e da oferta de serviços 

como bancos, centros de compras, clínicas médicas de alto padrão, universidades privadas, 

assim como e da ausência de tais equipamentos e serviços nas demais regiões da cidade. 

 

Figura 5 – Mapeamento por tipologia dos equipamentos urbanos existentes na região onde se 
concentra a classe de alta renda de Taubaté. 

 

 
Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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Outro mapeamento importante é o que identifica as principais vias de acesso que 

permitem que se produza o efeito de acessibilidade das classes de alta renda, trazendo para 

“perto” da região onde se concentram, os equipamentos públicos, serviços e infraestrutura que 

necessitam, assim como o acesso às principais vias regionais de transporte de pessoas, como 

rodovias federais, estaduais e vicinais que conduzem essas classes às principais capitais 

brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro), às cidades do Litoral Norte e à Serra da Mantiqueira 

(Campos do Jordão). 

 

Pode-se observar tanto na figura 04, quanto na figura 05 que a área urbana de Taubaté 

é atravessada no sentido longitudinal pela Rodovia Federal BR 116 – Rodovia Presidente 

Eurico Gaspar Dutra (a Via Dutra) que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, promovendo assim, 

o efeito de polarização ou atração – principalmente no sentido da capital paulista. 

 

 As Imagens mostram também que na altura do Distrito de Quiririm existe o 

entroncamento da Via Dutra com o atual ponto final da Rodovia Estadual Carvalho Pinto (SP 

70), outra opção de acesso a São Paulo. 

 

Percebe-se que no mesmo ponto em que se dá o final da Carvalho Pinto, existe uma 

interligação (um Viaduto que atravessa a Rodovia Presidente Dutra), dando início ao Km 01 

da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), que leva às cidades de Tremembé, 

Pindamonhangaba, Campos do Jordão e ao Sul do Estado de Minas Gerais, transpondo o rio 

Paraíba do Sul no município de Taubaté.  

 

Esta rodovia foi considerada em 2009 pelo IBGE, como aquela que recebe os usuários 

de maior alta renda per capital do Brasil, cujo principal destino é a Estância Turística e 

Climática de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. 

 

Já a região sul de Taubaté demarca o ponto de partida da Rodovia Osvaldo Cruz (SP 

125), a partir da interligação na região central com a Dutra, que conduzirá às cidades do 

Litoral Norte de São Paulo, como Ubatuba e Caraguatatuba, onde se terá acesso, pela antiga 

rodovia Rio-Santos, ao Litoral Sul. Também se verifica destacado em azul na figura, a 

presença do Rio Paraíba do Sul. 
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6 CAPÍTULO 4 
 

1 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

1.1 Investigação de campo e inventário da produção social do espaço urbano do 

município de Taubaté-SP. 

 

O objetivo da captação das imagens que serão apresentadas neste capítulo é o de 

promover a verificação “in loco”, das condições de urbanização apontadas pelo mapeamento 

apresentado no capítulo três, por meio de fotos captadas em todas as regiões da cidade, de 

forma que possa fazer uma leitura da paisagem desses locais, procurando assim demonstrar a 

existência em Taubaté, do que Villaça chama de autossegregação das classes de alta renda, 

em contraposição com o processo de abandono e degradação da região central, assim como, 

do efeito da espoliação urbana que promove a segregação imposta para as camadas de baixa 

renda do município. 

 

 Procura-se fazer uma relação entre o retrato da realidade verificada no espaço urbano 

de Taubaté, com os conceitos apresentados por Villaça, no sentido de comprovar que o 

modelo de apropriação das vantagens e desvantagens da produção social do espaço urbano 

proposto pelo autor é válido para Taubaté e representativo para as demais cidades do mesmo 

porte no Brasil. 
 

 Assim, espera-se que cada imagem fotografada pelo autor provoque uma reflexão 

sobre cada tema recorrente na obra de Villaça, que serve como referência teórica para o 

trabalho, a saber: 
 

1 - O problema da habitação no Brasil; 

2 – Os aspectos da urbanização no Brasil a partir do século XIX; 

3 – A relação entre capitalismo e habitação; 

4 – A produção social do espaço urbano; 

5 – As “cidades” existentes na cidade – A cidade do rico e a cidade do pobre; 

6 – As novas centralidades; 

7 – A ideologia; 

8 – A produção do “perto” e do “longe”; 
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9 – A autossegregação e a segregação imposta 

Na obra intitulada “O que todo cidadão precisa saber sobre habitação", Villaça faz um 

retrospecto sobre as condições de moradia do chamado “homem Livre” que surgia nas cidades 

brasileiras, após a abolição da escravidão, mas que começava a se submeter a outro tipo de 

domínio, o do poder capitalista.  

 

Os meios de produção – dominados pela burguesia - precisavam fragmentar não só a 

mão de obra para promover a acumulação, mas também o espaço, tirando o homem da terra 

para transformá-la em mercadoria, fazendo assim surgir o que se convencionou chamar de 

“cortiços”, modelo de habitação rudimentar, que eram a única possibilidade de moradia para o 

trabalhador das indústrias que começavam a tomar conta das metrópoles. 

 

Há, em Taubaté, exemplos de moradias que possuem uma configuração muito 

parecida com aquelas dos cortiços que surgiram por conta dos processos descritos acima, no 

início do século XIX, nas metrópoles brasileiras. São aglomerados de casas ou apartamentos 

populares construídas para camadas de baixa renda - Foto 01 capturada no Bairro São 

Gonçalo, zona sul - e a Foto 02, no Conjunto Residencial Guido Miné, também conhecido 

como CECAP III, no Distrito de Quiririm.  

 

Foto 1 – O problema da habitação no Brasil 

  
 Fonte: Acervo do autor 
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Figura 6 – Região onde foi captada a Foto 01              

 
Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 

 

No caso de Taubaté, essas residências foram construídas pelo poder público 

(Prefeitura Municipal e Governo do Estado respectivamente) e bem se poderia chamá-las de 

“Cortiços modernos”, devido principalmente por conta da proximidade entre as unidades, a 

baixa qualidade das construções – algumas unidades começam a apresentar rachaduras, 

infiltrações e problemas estruturais com menos de um ano de uso. 

 

O fato dos imóveis serem construídos no formato “geminado” e dos apartamentos 

constituídos em blocos muito próximos e sem qualquer cuidado de tratamento acústico, faz 

com que sons, cheiros e discussões sejam “compartilhados” por muitos vizinhos, promovendo 

uma promiscuidade que muito bem poderia se comparar com aquela que havia nos cortiços 

originais, como se pode perceber no trecho do romance “O Cortiço”, de Aloísio de Azevedo1

                                            
1 Azevedo, Aluísio. O cortiço. Aluísio Azevedo ; ilustração de Kerem Freitas. São Paulo: Melhoramentos, 2011. 
307 p. 

, 

publicado em1890 descrito a seguir: “ [...] um lugar de condições precárias, em que há a 
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mistura de raças, desembocando na promiscuidade das relações (inclusive sexual) das classes 

baixas e que funciona como um organismo vivo”. 

 
 

Foto 2 – Cortiços Modernos?                            

                   
Fonte: Acervo do autor 

 

Figura 7 – Região onde foi captada a Foto 02 

             
             Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (TAUBATÈ, 

2011). 
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Esse movimento de retirada do trabalhador de sua terra permitiu que ela fosse utilizada 

para a obtenção de matérias primas que alimentariam as linhas de produção das indústrias que 

surgiram no final do século XIX - como é o caso da Corozita (fábrica de botões) em Taubaté 

(Foto 3).   

Essas indústrias – que inicialmente conviveram no Vale do Paraíba com a atividade 

cafeeira, tomaram o seu lugar após a sua derrocada no início do século XX e Taubaté que era 

um dos municípios mais prósperos da época - exatamente por conta da atividade cafeeira - 

precisou se adequar as formas de produção industrial, tendo como primeira instalação a Cia. 

Taubaté Industrial (CTI). 
 

Um pequeno parque industrial se formou no município nessa época, mas as indústrias 

de grande porte – e consequentemente outras de menor porte que as rodeiam - instalaram-se 

na região a partir da década de 50, com a construção da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 

que atraiu montadoras como Volkswagen, a Ford, GM, Mecânica Pesada (atual Alston).  
 

Uma cadeia de suprimentos para essas grandes indústrias se formou. A partir da 

década de oitenta, por conta de uma crise financeira internacional, algumas delas fecharam 

suas portas - como a Zolco, uma indústria metalúrgica localizada no bairro do Bonfim, 

próximo ao distrito de Quiririm, as margens da Estrada Carlos Pedroso da Silveira, antiga 

estrada Rio - SãoPaulo (Foto 04).    
 

Foto 3 - Industrialização                            

                 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 8 – Região onde foi captada a Foto 03                                

             
             Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
 

Foto 4 - Desindustrialização                 

              
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 9 – Região onde foram captadas as Fotos 04 e 05 

                  
                 Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
 

A partir da década de 1980, o capital financeiro internacional centrou suas ações no 

setor imobiliário por conta da crise econômica agravada por um processo de inflação 

“galopante”, financiando empreendimentos de grande porte - Foto 05 no mesmo bairro do 

Bonfim retratado na Figura 09.  
 

Foto 5 – A casa como investimento 

          
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 6 – A casa como mercadoria    

             
Fonte: Acervo do autor 

 

Figura 10 – Região onde foi captada a Foto 06 

         
          Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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A partir do ano 2000, surgiram condomínios e loteamentos sem nenhum rigor de 

conexão viária, fazendo com que a paisagem se modificasse, muito em função da utilização 

de muros que protegem e “separam” os moradores desses condomínios do restante da 

população, criando o que se pode chamar de “barreiras artificiais”, que dificultam e fazem 

levar mais tempo, por exemplo, as viagens dos bairros periféricos ao centro da cidade e vice 

versa, das populações de baixa renda que se utilizam do transporte público.  
 

Villaça também destaca em “O espaço Intraurbano” que os centros das capitais 

analisadas por ele, começaram a ser abandonados pelas classes de alta renda, justamente para 

ocupar regiões mais distantes, longe do barulho causado principalmente pelo acúmulo de 

veículos, da poluição e da violência.  
 

As imagens das fotos 07 e 08 mostram imóveis abandonados, degradados e também a 

existência de pontos comerciais populares, que sobrevivem no centro original de Taubaté.  

 

Muitos dos proprietários desses imóveis se deslocaram para as “novas centralidades da 

cidade”, perto de equipamentos urbanos que também deixaram o centro.  
         

Foto 7 – O centro abandonado                           

           
          Fonte: O autor 
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Foto 8 – O centro antigo 

                       
Fonte: Acervo do autor 

 

Teria ocorrido de fato, como prega a ideologia promovida pelo poder público e pelas 

classes dominantes, a degradação da região central, ou esse abandono teria sido planejado? 
 

O prédio da Estação de Trem (foto 09), encravado na região central transforma-se no 

símbolo desse abandono, assim como a visão de pontos comerciais tradicionais e muito 

antigos - como na foto 10 da “Casa da Bolacha” - reforçando a impressão de degradação. 
 

Foto 9 – Símbolo do abandono                        
 

                         
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 10 – Símbolo do abandono II 

              
Fonte: Acervo do autor 

    

Figura 11 – Região onde foram captadas as fotos 07, 08, 09 e 10. 

 
  Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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A partir dos anos 90, fica mais evidente e derrocada do centro e a depreciação do seu 

conjunto arquitetônico, com seguidas demolições de prédios para construção de 

estacionamentos, principalmente devido ao crescimento da utilização de veículos de passeio 

(motos e automóveis) pela classe média da cidade - segundo dados do senso de 2010 do 

IBGE, existe a proporção de um meio de transporte para cada dois habitantes do município - 

uma das maiores taxas da região (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 
 

O fenômeno descrito por Villaça como nova centralidade pode ser observado em 

Taubaté, pois se percebe que a região oeste da cidade, tem sido beneficiada com constantes 

melhorias no que diz respeito à infraestrutura, como a recuperação da pavimentação da Av. 

Independência (Foto 11), fazendo com que tudo fique - como está, coincidentemente, escrito 

no Outdoor ao fundo - perto de tudo que “a cidade

 

” - grifo e destaque nosso - oferece para se 

viver, ou ainda, a ampliação da Avenida Itália, principal ligação para a Av. Charles Schneider, 

na região escolhida pelas classes de alta renda para a sua autossegregação, conforme se pode 

observar na Foto 12 - que retrata a verdadeira “mistura” de condomínios de luxo no formato 

vertical e horizontal. 

Foto 11 – Avenidas privilegiadas                                                              
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Fonte: Acervo do autor  
Foto 12 - Acesso e segregação       
                                                                                                 

 
 

Fonte: Acervo do autor  
  
 

A região oeste de Taubaté – cujas principais vias de acesso são Av. Charles Schneider 

e Av. Carlos Pedroso da Silveira, antiga Estrada Carlos Pedroso da Silveira, ou ainda, Estrada 

Rio - São Paulo - configura-se no exemplo da acessibilidade preconizada por Villaça.  

 

Lá estão os principais equipamentos urbanos como escolas, hospitais, edificações, 

espaços coletivos - “multicoisas” como diz o letreiro da loja na Foto 14 -  e serviços (Foto 

13), com um padrão não encontrado em nenhuma outra região da cidade.  
 

Essas duas Avenidas são as principais vias de acesso as rodovias que atravessam a 

cidade, permitindo a rápida ligação com São Paulo, pela Rodovia Presidente Dutra e Rodovia 

Carvalho Pinto, assim como para a Estância Turística de Campos do Jordão, por meio da 

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro – além, é claro de servirem como ligação rápida, no 

padrão rodovia urbana, com velocidade 60 km por hora, para o centro da cidade, produzindo-

se o efeito do “perto”, para as classes de alta renda. 
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Foto 13 – Novas centralidades 
                           

           
Fonte: Acervo do autor  

 
 

Foto 14 – Tudo o que se precisa 
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Fonte: Acervo do autor  

Também se direcionam para essa mesma região, os órgãos do poder público em todas 

as suas instâncias, representado por suas instituições (o Estado) - conforme descrito por 

Villaça - deixando o centro antigo da cidade, prédios públicos pertencentes a todos os níveis 

de governo (Municipal, Estadual e Federal). 
 

A Câmara Municipal – instalada no centro da cidade desde o final do século XIX 

construiu no início da década de noventa, uma nova sede às margens da Avenida do Povo 

Taubateano, uma travessa da Av. Independência (Foto15), acompanhada mais adiante pela 

Procuradoria do Estado (Foto 16) e, mais recentemente, instalou-se na mesma região a sede 

da Receita Federal (Foto 17) – cuja imagem revela inclusive a sua proximidade com 

construções recentes de condomínios verticais de alto padrão. 

 

Também escolheram essa região, instituições como a Caixa Econômica Federal e o 

Banco do Brasil – que além de se instalar na Avenida Independência, abriu outra agência no 

Distrito do Quiririm, extremo oeste da cidade.  Os Correios escolheram a mesma Avenida 

para a abertura de agência, coisa que não se verifica em nenhuma outra região de Taubaté, 

além da região central. 

 

Foto 15 – Instituições públicas I                         
 



91 

         
Fonte: Acervo do autor  

Foto 16 – Instituições públicas II 
 

                 
               Fonte: O autor 
                         
 
 

Foto 17 – Instituições públicas III 
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Fonte: Acervo do autor  
Estabelecem-se assim, as condições da produção social no espaço intraurbano, 

legitimadas pela ideologia, impressa fisicamente no território pela por parte do poder público 

em determinadas regiões da cidade – no caso de Taubaté, a região oeste, da autossegregação - 

descritas por Villaça em sua obra - e que podem ser observadas também em Taubaté.  

 

Figura 12 – Região onde foram captadas as Fotos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
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     Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
 

Por outro lado, há em Taubaté - literalmente separada conforme se pode ver na Foto 

18 – a cidade antiga, ou “a cidade que fica atrás da linha do trem” – terminologia utilizada 

pelos munícipes desde a instalação da antiga Estrada de Ferro Dom Pedro II, em meados do 

século XIX, até os dias de hoje. Trata-se das regiões que não receberam a atenção do poder 

público nem o interesse das elites de Taubaté. Nas palavras de Oliveira2

 

, proferidas em sala 

de aula, abordando a temática de segregação imposta para a turma do curso de Arquitetura, da 

Universidade de Taubaté: “a paisagem revelando a negação”.  

Nega-se às classes de baixa renda que se instalam nesses locais a acessibilidade e a 

apropriação do espaço, fazendo com que sejam segregadas de forma imposta nas regiões mais 

distantes da cidade – como é caso da imagem coletada no Parque Paduam, região norte do 

município (Foto19), ou ainda pela imagem retratada no Foto 20, no parque Três Marias, na 

região leste - uma vez que é possível pagar pela terra nessas regiões.  
 

Foto 18 - Do outro lado da” linha”                                                                                                                                                  

                                            
2 Anotações de aula: Disciplina Processo Histórico de Urbanização, no período de mar.-jul. 2013, Prof. Dr. José 
Oswaldo Soares de Oliveira..  
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Fonte: Acervo do autor  
 

Figura 13 – Região onde foi captada a Foto 18 

           
             Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 

Foto 19 – O “longe”                    
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Fonte: Acervo do autor  

 

Figura 14 – Região onde foi captada a Foto 19 

   
    Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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Foto 20 – A espoliação                    

                   
Fonte: Acervo do autor  

 

Figura 15 – Região onde foi captada a Foto 20 

              
               Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
 

Até o encerramento da elaboração do trabalho, não havia dados econômicos do Censo 

realizado pelo IBGE em 2010, que mostrassem por bairros, as faixas de renda que habitam o 

município de Taubaté.  Esta informação seria de grande importância, pois poderia servir como 

um indicador (mais um), da localização das classes de alta renda no município (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
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Mas, uma informação que se poderia chamar de curiosa, foi encontrada em uma das 

ferramentas utilizadas pelo IBGE, chamada “Estat Cart”, integrante do documento Censo 

2010, pode servir como uma referência ou um indicativo da localização das residências de 

classes de rendas mais altas. É o dado que mostra, nos diversos setores censitários de Taubaté, 

onde se localizam as residências que possuem mais de seis banheiros. 
 

Essa informação não pode servir, evidentemente, como critério de classificação de 

habitação de classe de alta renda, mas no que diz respeito especificamente aos estudos 

desenvolvidos nesta pesquisa, verificou-se por meio da observação do mapeamento por 

tipologia de residência, descrito na Figura 04, que a área onde se encontram as residências 

com o maior número de banheiros, indicadas na ferramenta do IBGE, é aquela onde estão os 

condomínios de mais alto padrão em Taubaté – em sua região oeste, mais especificamente no 

Bairro Jardim das Nações e no prolongamento das avenidas Charles Schneider, Itália, 

Independência e Carlos Pedroso da Silveira – em azul mais escuro na Figura 16.  
 
Figura 16 – Dados sobre residências com mais de seis banheiros em Taubaté 
 

 
  

 Fonte: Adaptado de: instituto brasileiro de geografia e estatística (2010). 
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Pois bem, salvo duas residências em condomínios de alto padrão que estão na zona 

leste e sul, todas as outras seis residências apontadas no Censo de 2010, estão em 

condomínios de alto padrão na região oeste, às margens das Avenidas Itália, Independência, 

Charles Schneider, nos Bairros Jardins das Nações e Independência (Foto 21).  
 

Foto 21 – A cidade dos ricos                  

                       
Fonte: Acervo do autor  

 

Figura 17 – Região onde foi captada a Foto 21 

               
                 Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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Aqui, a paisagem muda drasticamente, conforme se pode observar na Foto 21 - o 

relevo é plano, existem largas e preservadas e arborizadas avenidas, a paisagem é tomada por 

residências alto padrão, tomando a direção da região oeste, mesclando-se com condomínios 

de alto padrão até o Bairro do Bonfim e Distrito de Quiririm - outra marca registrada da 

autossegregação das classes mais ricas (vide Foto 22). 

 

    Esses condomínios horizontais de alto padrão - que na sua maioria possuem uma 

configuração muito parecida, ocupando enormes terrenos, com a presença de construções de 

grande porte, sempre protegidos por extensos muros, com portarias de arquitetura arrojada, 

providos de paisagens exuberantes com a presença de muitas áreas verdes - e no caso dessa 

região específica, voltados para Serra da Mantiqueira – podem ser observadas a partir do 

bairro Santa Fé, no sentido oeste, atravessando o Bairro da Independência, passando pelo 

Bairro do Bonfim, até o Distrito de Quiririm. 

 

Foto 22 – Condomínio de alto padrão 

  
Fonte: Acervo do autor  
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Figura 18 – Região onde foi captada a Foto 22 

 
    

 Fonte: Adaptado de base cartográfica fornecida pela Prefeitura de Taubaté (2011). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 À luz dos parâmetros de Flávio Villaça, das imagens coletadas na investigação de 

campo e dos mapeamentos do espaço urbano do município escolhido pelo trabalho para 

objeto de estudo, constata-se que as análises do autor - sobre as vantagens da apropriação do 

espaço urbano, pelas classes de alta renda, gerando o efeito de autossegregação e as 

desvantagens da ocupação desse mesmo espaço sofridas pelas camadas de baixa renda - 

podem ser verificadas e descritas em Taubaté-SP. 

 

 O modelo proposto por Villaça, qual seja, da ocupação de uma determinada região da 

cidade, ou no máximo duas, pelas classes de alta renda, promovendo a sua autossegregação, 

usufruindo de todos os equipamentos urbanos e infraestrutura que passam a ser direcionados 

para lá, assim como da acessibilidade produzida para beneficiar essa mesma classe, pode ser 

aplicado se observarmos a ocupação das zonas oeste e sul, formando um eixo sudoeste do 

município de Taubaté-SP. 

 

 Taubaté-SP é um município de porte médio, com uma população de aproximadamente 

280.000 pessoas, localizada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

sendo a sede da administração da Sub-Região 02. 

 

 Essa Região Metropolitana possui outros municípios de porte médio como 

Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Jacareí, nos quais se pode verificar 

uma situação muito parecida com a encontrada em Taubaté, em termos de produção do espaço 

intraurbano. 

 

  Percebe-se pelo mapeamento por tipologias apresentado no trabalho, que as camadas de 

baixa renda – que não tendo condições de pagar os altos preços cobrados pelo espaço urbano 

nas regiões providas de equipamentos urbanos e infraestrutura adequada, como a região oeste 

da cidade - habitadas pelas classes de alta renda - ocupam os bairros mais distantes nas 

regiões norte e leste, sem a acessibilidade, infraestrutura e equipamentos urbanos necessários, 

causando assim, o efeito da espoliação urbana para essas classes.  

 

 Também se verifica nessas mesmas regiões onde ocorre a segregação imposta, o efeito 

do “longe”, sendo que um dos seus principais reflexos se dá no transporte urbano da 
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população que lá vive - uma vez que se leva quase uma hora para se chegar à região central do 

município - enquanto que para os que possuem renda mais elevada e meio de transporte 

próprio (automóvel) e residem na mesma região, segregados em seus condomínios - o tempo 

do trajeto pode se resumir a 15 minutos. 

  

 O mapeamento dos tipos de habitação apresentado na figura 04 mostra a concentração 

de condomínios de alto padrão a partir da região central, com a predominância do formato 

horizontal, utilizando de amplos espaços, com a presença de áreas verdes e visualização de 

montanhas da Serra da Mantiqueira , direcionando-se para a zona oeste, tomando os bairros 

da Independência, Santa Fé, Bonfim, chegando até Distrito de Quiririm. 

 

 Nota-se também pelas marcações produzidas sobre a cartografia, que nessa região se 

encontram as principais vias internas de acesso - como a Avenida Independência, que dá 

acesso à Rodovia Presidente Dutra - que por sua vez faz a ligação entre as duas maiores 

capitais brasileiras: Rio de Janeiro e São Paulo - a Avenida Itália, a Avenida Charles 

Schneider e a Avenida Carlos Pedroso da Silveira - que permitem a interligação com as 

Rodovias Presidente Dutra, Rodovia Carvalho Pinto, Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro - 

esta última, ligação com a Estância Turística de Campos do Jordão, frequentada, segundo 

dados do IBGE, pela população de mais alta renda per capita do País. 

 

 Essa região foi agraciada com todo tipo de melhorias estruturais que se possa querer, 

principalmente a partir de meados dos anos oitenta, com a construção de rotatórias, reforma 

de pavimentação e duplicação das suas principais avenidas.  

 

 Essas avenidas “estratégicas” (destaque nosso) passaram a ter a partir de 2013 o formato 

de “rodovias urbanas” - cuja velocidade pode chegar até 60 Km/h - o que fez com que as 

Avenidas Independência e Dom Pedro I passassem a ter mão única no sentido bairro-centro e 

as Avenidas Marechal da Costa e Silva e Bandeirantes tivessem sua mão única no sentido 

centro-bairro.  

 

 Nessa mesma região verificou-se também, a partir de meados dos anos oitenta, a 

abertura de centros de compras - como dois Shoppings, grandes redes de supermercados e 

atacadistas - além da oferta de serviços educacionais, como colégios de alto padrão e 

Universidades, restaurantes e bares sofisticados. 
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 Caminharam para lá de igual forma, a partir da região central de Taubaté, as agências de 

todos os grandes bancos existentes no Brasil - o que não se verifica em nenhuma outra região 

da cidade. 

 

 Foram para aquela mesma região – deixando a região central da cidade - as instituições 

públicas de todos os níveis de governo, como: Câmara de Vereadores, Procuradoria de 

Estado, a Receita Federal, a Justiça Federal e serviços públicos como agências dos Correio e 

cartórios.   

  

 Observa-se também na figura 05, que existe uma concentração de condomínios de alto 

padrão na região leste do município - na divisa com os municípios de Tremembé e 

Pindamonhangaba - porém, não se tem naquela região a mesma oferta de infraestrutura, 

serviços e equipamentos urbanos existentes na região oeste, embora se possa verificar a 

segregação de classes de alta renda.  

 

 Uma possível explicação para esse fato pode ser a de que grande parte das classes de 

alta renda ali segregadas, não pertencem a Taubaté e sim aos outros dois municípios citados e 

que lá estão, porque só lá poderiam estar. A localização dessas classes na divisa entre os 

municípios permite que possam usufruir da estrutura urbana da região central de Taubaté, pois 

há um elemento fundamental que permite que isso ocorra, a acessibilidade, também analisada 

e descrita por Villaça. 

 

 Como se pode ver nas figuras 04 e 05 existem cinco grandes avenidas que permitem 

acessos rápidos a vários pontos estratégicos, a saber: a Av. Marechal Deodoro, na Vila São 

Geraldo, porta de saída para Tremembé; a Av. Francisco Barreto Leme, extensão da Avenida 

Marechal Deodoro e que se conecta com a Rodovia Eng. João Caetano Júnior com destino a 

Tremembé; a Av. Frei Maria de Taubaté, que tem início na Vila São Geraldo e que possui 

uma rotária com ligação com a estrada que leva a Pindamonhangaba e termina às margens 

Rodovia Presidente Dutra; a Av. Padre Fischer, também conhecida como antiga Estrada 

Velha Taubaté-Tremembé e a Avenida Amador Bueno da Veiga, extensão da Rodovia que 

liga Taubaté a Pindamonhangaba, a antiga estrada Rio - São Paulo. 

 

 Todas essas avenidas receberam rotatórias, tiveram seus sentidos duplicados e foram 

ampliadas a partir da década de 1990 - o que não ocorreu com outras vias importantes da 
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cidade, como as que ligam os bairros de classes populares como Estiva, Areão, Vila das 

Graças, Parque Aeroporto, Parque Ipanema, Parque Três Marias, Gurilândia, Alto do Cristo, 

Marlene Miranda, Esplanada Santa Terezinha.  
 

 Todos esses bairros estão nas regiões norte, leste e lá verifica-se uma outra paisagem, 

com casas antigas, com muitas ruas estreitas que fazem com que a ida ao centro da cidade seja 

mais demorada, com infraestrutura deficiente, sem a oferta de serviços e equipamentos 

urbanos como aqueles que existem na zona oeste. 
 

 Essa valorização da zona oeste também se verifica nos municípios vizinhos como 

Tremembé e Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caçapava, São José dos Campos e Jacareí – 

encontrando-se perfilados, alinhados às margens da Rodovia Presidente Dutra, conforme se 

pode observar na Figura 07. Uma hipótese a ser considerada é que essa configuração faz com 

que suas zonas oeste se transformem em rota natural de acessibilidade - principalmente na 

direção à capital paulista, a cidade de São Paulo – cujo poder de atração ou de polarização faz 

com as camadas de alta renda que possuam interesses ou compromissos profissionais 

relacionados com a Capital, para lá se dirijam. 
 

Figura 19 – Alinhamento dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba  

 
Fonte: Adaptado de Emplasa (2012) 
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 Já a paisagem desvelada pelas imagens capturadas pelas fotos da investigação de 

campo, deixa clara a negação e a espoliação urbana a que são submetidas as classes de baixa 

renda, que para lá tiveram que se mudar, “banidas” das regiões centrais que são agora 

ocupadas por conjuntos de escritórios, clínicas e comércio popular e impedidas 

economicamente de habitar as regiões tomadas pelas elites.  

 

 Há também, ainda de forma inicial, mas se consolidando muito rapidamente, outra 

grande concentração de condomínios, principalmente loteamentos de grande porte, conforme 

se pode ver na figura 04, a zona sul, que compreende os bairros do Belém, Cataguá e 

Barreiro. Ali florescem grandes loteamentos, embora não haja nenhum equipamento urbano e 

serviço em quantidade ou qualidade semelhante aos existentes na zona oeste. 

 

 Esses loteamentos começam a ser povoados por classes de alta renda que encontram 

ali também outra característica ressaltada por Villaça em seus estudos, qual seja, a busca por 

locais que embora longe das regiões centrais, possuem acessibilidade, já que por ali passa a 

Rodovia Osvaldo Cruz, com destino ao Litoral Norte, facilitando assim o turismo de 

descanso, tendo início no entroncamento com a Presidente Dutra, além da tranquilidade, áreas 

verdes e da qualidade de vida que a região proporciona. 

 

 Nota-se a tendência da extensão dessas melhorias para a zona sul, criando assim um 

eixo sudoeste, pode-se fazer uma relação entre o retrato da realidade verificada no espaço 

urbano de Taubaté, com os conceitos apresentados por Villaça, no sentido de comprovar que 

o modelo de apropriação das vantagens e desvantagens da produção social do espaço urbano 

proposto pelo autor é válido para Taubaté-SP. 

 

 Verifica-se que já está configurado o crescimento da mancha urbana apontado para a 

Região sul - onde ainda se percebem vazios que poderão (e deverão) ser preenchidos com a 

implantação de novos loteamentos e condomínios - o que leva a pensar que novos e grandes 

investimentos poderão ser direcionados para essa região. 

 

 Outro aspecto que sinaliza essa possibilidade é fato do sistema viário da região sul - 

apoiado principalmente em estradas rurais, avenidas marginais da Rodovia Presidente Dutra e 

na conexão com a Rodovia Oswaldo Cruz (ligação com o Litoral Norte - Ubatuba) - passa por 

grandes transformações desde o final de 2012 – que, segundo o poder público, permitirão o 
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melhor fluxo do trânsito, havendo, portanto, a necessidade de se repensar o perímetro urbano 

daquela região, levando para lá os serviços e equipamentos necessários para essa 

reestruturação, o que promoverá por certo, a valorização das terras e das propriedades lá 

existentes. 

 

 Mais uma possibilidade – e isso ainda está na esfera da especulação - é a de que a região 

sul faça parte do traçado do prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP 70), o que já 

promove a valorização dos terrenos e propriedades – principalmente às margens da Estrada do 

Barreiro, que possui ligação com outras duas vias de acesso importantes – a Rodovia 

Presidente Dutra (BR 116) e a Rodovia Oswaldo Cruz (ligação com o Litoral Norte). 

 

 A região sul começa a receber olhares “diferenciados” dos agentes imobiliários da 

cidade e ganhar status de área nobre da cidade – não por acaso, é lá que se instalou, em 2012, 

mais um grande Shopping (o Via Vale) – fazendo com que o preço dos imóveis e terras lá 

existentes comece a ficar inflacionado. 

 

  Preenchem as margens da Estrada do Barreiro, desde 2011 pelo menos, 

empreendimentos que exploram sítios e chácaras para promoção de eventos como 

casamentos, confraternizações e festas em geral - fato inusitado até então, pois essas 

propriedades eram utilizadas como moradia – um exemplo perfeito da transformação do valor 

de uso da terra em valor de troca, como abordado na obra de Villaça. 

 

 Tendo como referência a obra de Flávio Villaça - principalmente baseado nos seus 

estudos sobre os efeitos de autossegregação das classes de alta renda e da segregação imposta 

às classes de baixa renda – assim como das observações feitas no espaço urbano de Taubaté-

SP - via pesquisa de campo e mapeamento por tipologias – pode-se observar claramente 

melhorias promovidas pelo poder público em duas regiões da cidade (a zona oeste desde a 

década de noventa e recentemente a zona sul). 

 

  As dinâmicas sociais existentes - tanto nas regiões privilegiadas e escolhidas pelas 

classes de alta renda, assim como aquelas que ocorrem nas áreas desprovidas de melhorias,  

onde a terra é menos valorizada e cuja predominância é de população de baixa renda e   

puderam ser percebidas pelo trabalho de campo desenvolvido, por meio das fotos coletadas e 
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dos mapeamentos por tipologias as suas espacializações – sugerem que elas existam também 

em outras localidades com as condições semelhantes às de Taubaté. 

 

 Assim, as constatações apresentadas nesse trabalho, permitem indagar se não seria 

válido dar prosseguimento aos estudos nele iniciados, no sentido de se verificar se as 

dinâmicas observadas em Taubaté também ocorrem em outros municípios do mesmo porte e 

importância – como Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caçapava - na Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

 Dessa forma, poder-se-á dar continuidade aos estudos aqui apresentados e que não  

esgotam, absolutamente, as formas pelas quais se poderá compreender o processo de 

produção social no espaço intraurbano; processo este já analisado e descrito com competência 

e minúcia por Flávio Villaça. 
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