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Resumo 

Este trabalho tem como finalidade o levantamento e a análise do processo de ocupação da 

Zona de Expansão Urbana II na região Norte de São José dos Campos, (SJC) possibilitando 

assim uma compreensão de sua organização sócio-espacial .e aferindo o papel das políticas 

públicas municipais. 

São José dos Campos(SP), a exemplo do que ocorre em grande parte das metrópoles e das 

cidades de médio porte, vem experimentando um crescimento urbano e desordenado. O 

modo como se processam o uso e a modificação do espaço demonstra a ocorrência de 

ocupações em lugares impróprios e irregulares para moradias. 

O perímetro urbano de São José dos Campos, na sua totalidade, corresponde a praticamente 

30% do território e o restante 70% se encontram na região Norte. Esta região, apresenta 

uma  topografia  bastante peculiar, com relevo acidentado, entre outros, reafirmando-se 

assim a necessidade de uma ocupação bem administrada. No entanto essa região tem sido 

ocupada de maneira irregular, não atendendo às diretrizes pré- estabelecidas pelo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado ( PDDI-1995). 

Esta pesquisa propõe analisar a forma como vem ocorrendo a ocupação nessa área  

considerando as características físicas desta região, é preocupante a tendência como a 

mesma vem sendo ocupada, não respeitando nem o aspecto ambiental e nem os recursos 

naturais. 

Portanto o objetivo desta pesquisa é  a análise do processo de ocupação urbana e da ação 

antrópica ocorrida tão intensamente na área em estudo, aferindo o papel das políticas 

públicas municipais na produção espacial e mostrando o quanto são frágeis os recursos 

naturais perante a ação dos diversos agentes e empreendedores que participam do processo 

de produção e apropriação do espaço urbano. 

Para tanto fez-se um levantamento de dados históricos, uma análise de fotografias aéreas e 

das leis de Zoneamento que nortearam essa ocupação entre 1970 a 2000. 

 

Palavras –chave: Crescimento urbano desordenado, Políticas públicas, Meio ambiente. 



ABSTRACT 
  
  
This  paper aims to survey and to analyze the process of the Urban Expansion Zone II, 

in the North region, of São José dos Campos, (SJC) to facilitate, this way, the 

comprehension of its socio-spacial organization and to estimate the role of the 

municipal public policies. 

São José dos Campos (SP) as an example of what happens to great part of big and 

mediun size cities, it is experimenting a disorganized urban growth, occurring na 

inapropriate and irregular housing settlement. 

The urban perimeter of São José dos Campos, as a whole, correspond to, practically, 

30% of the territory and the remaining 70% belongs to the North region. This region 

presents a very peculiar topography,bumpy relievo among others, requiring a well 

administrated occupation. However this region has been irregularly occupied far from 

attending the pre-established directing by “ Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado ( PDDI-1995)”. 

This research intends to analyze the way the occupation on this area has occurred, 

considering the physical characterístics of this region with disregard to the 

environmental aspect and the natural resources. Therefore, this research aims to analyze 

the process and the urban occupation and  anthropic action occurred so intensively on 

this area of study, confering the role of  the municipal public policies regardin the space 

division and shodwing the presence of the action of agents and  emprehenders 

participating on the production process and urban space appropriation. 

A survey of the historical data has been done anlyzing the aerial photographs and 

Zoning laws that guided this occupation between 1970 to 2000.  

 

Key words : Disorganized Urban Growth, Public policies, Environment 
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO 

No contexto nacional brasileiro tem-se observado intensas transformações no 

âmbito político, social e econômico, especialmente a partir de 1950, estabelecendo-se 

como um marco referencial para a compreensão de determinadas situações urbanas, tais 

como: ausência de políticas públicas habitacionais, desemprego e segregação espacial, 

vivenciadas por uma grande parcela da população brasileira. 

No Brasil, a dispersão e segregação urbana são características vinculadas a uma 

evolução do processo de urbanização e industrialização acelerada, que vem sendo 

realizados sem um acompanhamento devido da administração pública em todas as 

instâncias, federal, estadual e municipal. Esse processo se dá em função da ação de 

vários agentes envolvidos no processo, tais como, proprietários de terras, 

incorporadores imobiliários entre outros, interessados na valorização advinda da 

especulação imobiliária. 

A maioria das grandes cidades brasileiras apresenta áreas urbanas extensas com 

baixa densidade de ocupação, além de grandes glebas ociosas à espera de valorização. 

Neste contexto, Villaça (1998) afirma que os territórios de assentamento das 

elites são determinados pelos grupos de maior poder político e social que decidem sua 

localização no espaço urbano, capturando os maiores benefícios da infra-estrutura de 

transporte e as maiores fatias da renda do solo. 

A periferia, por outro lado, se apresenta como a "fronteira do capital 

imobiliário". Ou seja, a população com menor poder aquisitivo não consegue participar 

do comércio formal de terras, restando-lhe a apropriação de espaços distantes, sem 

equipamentos urbanos, proliferando-se a auto construção, e alimentando um processo 

excludente de marginalização social. 

Harvey (1980) defende a tese de que as formas espaciais não devem ser vistas 

como objetos inanimados, dentro das quais o processo social se desenvolve, mas como 

espaços que contém tais processos. Dessa maneira, os processos sociais e as formas 

espaciais nasceriam da prática humana. 

Essa realidade pode ser observada no município de São José dos Campos, 

especialmente ao longo da segunda metade do Século XX, cujo desenvolvimento está 
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intimamente ligado aos recursos federais investidos na implantação do pólo tecnológico 

da indústria da aviação que desencadeou uma importante concentração industrial na 

região. Sua localização no eixo da Rodovia Presidente Dutra entre as duas grandes 

metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo foi fator decisivo para esse crescimento 

econômico. Dentro das novas estratégias de marketing urbano, a cidade tem sido 

vendida como uma grande opção de negócios, cuja imagem se baseia somente na 

chamada “cidade legal”, baseado em estatísticas que colocam São José dos Campos na 

segunda posição em arrecadação do ICMs do Estado de São Paulo. Ocorre que existe 

uma “outra cidade”, não planejada, permitida pela administração pública, a “cidade 

ilegal”, socialmente segregada. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento 

desse processo de urbanização e exclusão social, aferindo o papel das políticas públicas 

de uso e ocupação do solo vigentes, na dinâmica social, buscando subsídios teóricos 

para a compreensão do processo que resultou na atual configuração espacial. Esse 

trabalho se baseia num Estudo de Caso sobre a Região Norte de São José dos Campos. 

É extremamente importante considerar que o eixo norteador do trabalho foi 

sustentado na hipótese de que as populações carentes concentram-se em áreas de risco e 

espaços longínquos e periféricos em função de sua exclusão das áreas legalmente 

urbanizáveis, o que ocorre principalmente pela ausência de políticas públicas sociais de 

habitação, problematizadas pela não existência de um aparato administrativo ineficiente 

na aplicação e fiscalização das normas de planejamento urbano. A questão da 

descontinuidade na administração pública, em função das trocas de lideranças políticas 

e da não profissionalização e qualificação técnica gerencial, também contribui para isso. 

Faz parte desse processo a questão da não transparência do processo eleitoral, 

especialmente no âmbito municipal, em especial a existência de fontes de financiamento 

de campanhas cujas origens se encontram intimamente ligadas ao capital imobiliário. 

A análise do ambiente urbano brasileiro requer, além de um conhecimento 

prévio de sua evolução histórica, uma necessidade de mudança nos seus rumos. 

Sabemos que, até o momento, essas questões foram pautadas por uma agenda política 

omissa e conivente com a atual realidade brasileira e as carências sociais das suas 

grandes cidades. 



 3

Esta pesquisa procura compreender esse fenômeno sobre uma outra ótica, inter-

relacionando-o com o desenvolvimento industrial como fator de atração de grande 

contingente populacional. Porém, sem focalizar o crescimento econômico como 

responsável pela “produção social do espaço urbano” tal como se deu nas grandes 

cidades brasileiras. Propõe-se aqui uma análise crítica do modelo econômico 

concentrador de renda e de riqueza ainda vigente no Brasil, procurando-se identificar as 

articulações políticas que vêm sustentando esse modelo e, portanto, impedindo o efetivo 

exercício da cidadania, especialmente em questões essenciais como o acesso à moradia 

e serviços públicos essenciais, direitos fundamentais assegurados pela própria 

Constituição Federal. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é a análise do papel das políticas públicas no 

tocante ao processo de urbanização, que tem como estudo de caso a ocupação de uma 

área delimitada na região Norte considerada como Zona de Expansão Urbana II (PDDI-

1995), no período compreendido entre 1970 e 2000. Nesse contexto, procura-se 

identificar os fatores que mais contribuíram para tal ocupação espacial e demonstrar que 

há um conflito entre a urbanização e as restrições  ambientais desta área. 

Para tanto, será feita uma revisão bibliográfica, procurando construir a 

fundamentação teórica do tema em questão e os aspectos históricos, e serão 

espacializados os dados censitários e o mapeamento da mancha urbana em expansão 

utilizando a técnica de Sensoriamento Remoto. 

Como objetivos Específicos: 

Elaborar um mapa mostrando a ocupação da Zona de Expansão Urbana II na 

região Norte de São José dos Campos; 

Analisar a configuração sócio-espacial para demonstrar a ocupação indevida em 

áreas impróprias para moradias; 

Identificar os fatores estruturais (históricos) e contingenciais (contexto político, 

econômico e sociais) que possibilitaram esta ocupação. 

Este trabalho se apóia num Estudo de Caso sobre a ocupação da Região Norte de 

São José dos Campos, a partir da análise de uma área específica delimitada na Zona de 
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Expansão Urbana II, que abrange as localidades de Freitas, Caetê e Jaguarí. Esta área 

foi escolhida para demonstrar a forma como tem ocorrido a ocupação urbana, onde uma 

população de baixa renda é atraída para essa região em função do baixo valor da terra. 

Trata-se de uma área desprovida de atendimento pelo Poder Público de forma mais 

efetiva das demandas mínimas de suas necessidades primárias. 

A região Norte de São José dos Campos (SJC) é considerada na sua grande 

totalidade como Áreas de Preservação Ambiental, representa 70% do município. Desde 

os idos dos anos 50 vêm se alterando na sua configuração fundiária, passando por um 

processo de transformação na sua função primária agrária, e por  abandono da mesma. 

A partir dos anos 70, parte destas glebas, localizadas acima do Rio Paraíba do 

Sul, na região Norte, vem sendo objeto de parcelamento para fins urbanos, 

incorporando-se assim às áreas urbanas  existentes e legalizadas pelo poder público 

administrativo. 

Este processo de parcelamento e produção do espaço em áreas urbanas vem 

ocorrendo de forma independente ou paralela ao planejamento urbano. Sendo assim, 

observa-se uma ausência de políticas públicas efetivas, em especial a não implantação 

de programas habitacionais para populações de baixa renda. Este fenômeno vem 

contribuindo para o aumento do déficit habitacional já defasado desde a década de 80, e 

o aumento das ocupações em lugares impróprios para moradias. 

O perímetro urbano da Região Norte compreende uma área de 130,87 Km², 

sendo que a maior parte dela está zoneada pelo município como Área de Proteção 

Ambiental, ou seja, uma área ambientalmente frágil, que demanda atenção especial. É 

justamente essa área que se encontra ameaçada. Como será demonstrado mais adiante, 

no presente Estudo de Caso, cuja análise se limitou a quase 20% da área total (24,48 

Km²), já se identifica o não cumprimento das diretrizes legalmente estabelecidas pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI, 1995). 

Enfim, observa-se que, a grande demanda por moradia, a ausência do poder 

público em atender de forma completa e plena ao déficit habitacional, vem implantando 

na região uma situação crítica e problemática, pois impõe cada vez mais uma 

urbanização precária e o aumento ainda mais, da exclusão social. 
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1.2 Justificativa  

Na área delimitada para estudo reside uma população carente, com poder 

aquisitivo médio menor que três salários mínimos. Diante da angústia dessa população 

de não ter condições de adquirir uma habitação dentro do mercado formal, e da 

ineficiência de políticas públicas para atender a esta demanda, ela é pressionada para 

entrar no mercado informal, adquirindo lotes clandestinos. 

Outro grande problema existente nas grandes cidades brasileiras, e que tem feito 

parte dos debates públicos, acadêmicos, escolares e nas mais diversas ONGs, é a 

escassez dos recursos hídricos, como um dos grandes problemas de degradação 

ambiental. Esse aspecto reforça a seleção da área delimitada para estudo, pois trata-se 

de uma área vizinha à Área de Proteção Ambiental, criada também por conta de sua 

importância na preservação dos recursos hídricos regionais. 

A cidade de São José dos Campos presenciou vários momentos no seu 

desenvolvimento urbano-industrial a partir de 1920, porém, ficando mais acentuado a 

partir da década de 1950. Inicialmente houve uma ocupação na parte central e no Bairro 

de Santana, que recebeu as primeiras grandes indústrias: Tecelagem Paraíba e Rhodia. 

A implantação destas empresas fez com que o Bairro de Santana presenciasse grandes 

transformações, desencadeando um forte processo migratório para esta região, na 

expectativa de oportunidades de empregos e melhoria nas condições de vida. 

Em função das transformações acima citadas, também deu-se uma expansão 

periférica ao núcleo de Santana devido suas limitações na parte física, sendo assim, 

outros núcleos foram surgindo “além rio”. 

A região Norte apresenta grandes peculiaridades, com ocupação de parte de sua 

área com chácaras de recreio, em áreas com relevo acidentado, que impediam o 

assentamento urbano legal. 

Porém, observa-se que, por conta da aprovação de parcelamento de algumas 

áreas isoladas nesta região, vêm ocorrendo as acelerações do adensamento urbano em 

lugares aos quais o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e as diretrizes  de uso e 

ocupação do solo não recomendam, em função de grandes comprometimentos físicos, 

como desmoronamentos. 
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Esses são elementos que reforçam a importância de pesquisar a ocupação da 

Zona de Expansão Urbana II na  Região Norte e quantificar as taxas de ocupação ao 

longo do tempo. Desta maneira, pretende-se comprovar que, embora os principais 

vetores de crescimento da cidade de São José dos Campos estejam nas regiões Sul, 

Leste e Oeste, a região Norte tem apresentado também uma taxa de urbanização 

considerável, a despeito de suas limitações ambientais. 

A área de estudo é denominada segundo o PDDI (1995) como "Zona de 

Expansão Urbana II" com sérias restrições à urbanização, prevendo-se somente a 

ocupação de baixa densidade com Chácaras de Recreio, com lotes a partir de 1.000m², 

permitindo o assentamento urbano para terrenos com até 30% de declividade e acima 

desta declividade somente lotes com área de 5.000m². 

Mediante estas considerações, pretende-se confrontar as informações do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), e das leis de zoneamento, com a 

ocupação real da área delimitada para estudo. 

Pretende-se ainda, contextualizar o processo histórico buscando subsídios para 

entender a apropriação do espaço urbano, analisar a atuação dos agentes que participam 

deste processo, promovendo demandas de ocupação à revelia da legislação, valendo-se 

das demandas da classe menos favorecida, excluída do processo de apropriação via 

mercado formal, e que acaba sendo empurrada, ficando às margens de todo um processo 

de legalização e não é atendida nas necessidades mais elementares, no tocante aos 

equipamentos urbanos. 

1.3  Metodologia  

Para a elaboração desta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: 

Documentos cartográficos 

Carta topográfica na escala 1:10. 000 folha São José dos Campos I (SF-23-Y-D-

II-I-SO-B elaborada pelo plano cartográfico de São Paulo, em 1977). 

Carta topográfica na escala 1:l0.000 Fazenda Hercília (SF-23-Y-D-II-I-NO-E) 

elaborada pelo plano cartográfico de São Paulo, em 1977. 

Carta topográfica na escala l:10.000 folha Rio Buquira (SF-23-Y-D-ll-l-NO-F) 

elaborada pelo plano cartográfico de São Paulo, em 1977 
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Carta topográfica na escala l:10.000 folha Fazenda São Braz (SF-23-Y-D-ll-1-

SO-A) elaborada pelo plano cartográfico de São Paulo, em 1977 

Fotografias aéreas 

As cartas topográficas de São José dos Campos na escala 1:10.000, produzidas 

em 1977 pela (Terra Foto S.A), foram utilizadas como base cartográfica para a 

delimitação da área de estudo e interpretação das fotografias aéreas para os anos de 

1977, 1988 e o mosaico controlado no formato digital de 2000 (INPE/PMSJC). 

Planos Diretores e as Leis de Zoneamento  municipais 

Os Planos Diretores e as Leis de Zoneamento do município foram analisados 

com o objetivo de identificar o uso e ocupação da terra na área de Expansão Urbana II, e 

aferida a eficácia quanto às limitações físicas impostas no controle da ocupação desta 

área (Lei de Zoneamento 1.606/71). 

Equipamentos utilizados 

Estereoscópio de espelho, para a interpretação das fotografias aéreas; 

Microcomputador; Máquina fotográfica; Scanner e impressora; GPS.(equipamento de 

referência para localizar pontos de acordo com as coordenadas pré-estabelecidas). 
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Fluxograma de atividades 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa está 

apresentada no fluxograma de atividades e descrita na figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de atividades da pesquisa 
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Definição da área de estudo 

Foi feita a análise das transformações no uso e ocupação do solo da área de 

estudo no período 1970 a 2000. 

A partir contexto histórico observou-se que esta região sempre teve um  

tratamento diferenciado no âmbito da legislação de uso e ocupação do solo, devido suas 

características topográficas, tendo por muito tempo  mantida sua condição de zona rural, 

com restrições para desmembramento, e ainda por corresponder a uma unidade 

integrada em termos de meio ambiente, justificando-se assim, a seleção de grande 

parcela destinada à Área de Preservação Ambiental (APA) na região Norte. Porém, 

esses fatos acabaram favorecendo a ocorrência de ocupações irregulares em função de 

uma demanda por moradias populares, que não são atendidas pelo poder público 

administrativo, evidenciando a ausência de um eficaz planejamento. 

Revisão Bibliográfica 

Foi feita uma exaustiva revisão bibliográfica que apóia as análises teóricas e 

empíricas do presente trabalho, especialmente em relação aos seguintes temas: 

Desenvolvimento Urbano, Recursos Hídricos e Legislação Ambiental. O resultado 

desse trabalho serviu para alcançar uma melhor compreensão do processo de ocupação 

do espaço, sua evolução histórica, e a evolução do planejamento urbano e 

administrativo público. 

Levantamento e aquisição de dados 

Nesta etapa do trabalho, reuniram-se os dados cartográficos, e estatísticos, 

possibilitando uma ampla visão dos dados em análise. As fotografias aéreas referentes 

aos anos de 1977, 1988 foram interpretadas manualmente para serem transformadas em 

dados digitais e serem analisadas, utilizando o programa Sistema de Processamento de 

Informações Georeferenciadas (SPRING) para microcomputador desenvolvido pelo 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A análise de 2000 foi realizada via 

tela no computador pois o mosaico já estava transformado no formato digital. 

Delimitação da Área de Estudo 

A delimitação foi feita a partir das linhas do estabelecido no próprio PDDI de 

1995, que já previa a inclusão da Zona de Expansão Urbana II, abrangendo uma área de 
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85,40 Km². Para efeito do estudo realizado, foi selecionada uma área de 24,48 Km², que 

apresenta sérias restrições de uso devido suas características físicas peculiares. A base 

de dados criada permitiu a geração dos mapas que sustentaram as analises das 

transformações ocorridas em anos inseridos entre 1970 a 2000. 

Interpretação das fotografias aéreas 

Foi feita pelo processo de fotointerpretação, que se trata da utilização de 

métodos, sistemas ou técnicas na análise de imagens, permitindo a obtenção de 

informações significativas e confiáveis: “é a ciência do exame de imagem de um objeto 

com a finalidade de identificá-lo e de deduzir o seu significado” (ROSA, 1992, p.67). A 

fotografia aérea tem sido usada intensivamente como um dos produtos de sensores 

remotos na identificação e mapeamento dos recursos naturais e uso da terra. 

No caso específico desta pesquisa, interessam as chaves de interpretação 

voltadas para o mapeamento de uso da terra, que permite o levantamento de diferentes 

classes de uso da terra compatíveis com a legenda adotada, e o produto de 

sensoriamento utilizado. As classes de uso do solo utilizadas na interpretação das 

fotografias aéreas foram definidas com base no Sistema de Classificação do Uso da 

Terra e do Revestimento do Solo para utilização com dados de sensores remotos 

adaptando-se ao objetivo do trabalho definiu-se a legenda para a área de estudo. 

Área urbana em expansão: compreende as áreas construídas, incluindo-se 

residências, serviços de transporte e comunicação, indústrias e centros comerciais. 

Inclui também os loteamentos em fase de implantação ou em processo inicial de 

ocupação.  

Mata: corresponde a áreas de vegetação arbustiva e porte pequenos; os 

fragmentos de mata/capoeira e mata galeria não foram separados, pois o objetivo era 

somente detectar a expansão de ocupação com características urbanas. 

Área de Chácaras: compreende as áreas ocupadas com sedes de chácaras e 

fazendas. 

Pastagem: compreende as áreas com predomínio de gramíneas, com ou sem 

atividade de pecuária, terras de cultura colhida, cultura estival e cultura improdutiva. 
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Solo exposto: compreende áreas terraplenadas, roçadas ou capinadas, com 

limites definidos; inclui também as áreas de pousio, quando ocupam extensas áreas. 

Como as fotografias aéreas de 1977 se encontravam na escala 1:8.000, elas 

foram objeto de redução, através de xerox a laser, de modo a adaptar-se à base 

cartográfica para unificar assim todas as faixas na escala 1:10.000. 

A interpretação do material relativo aos anos 1977 e 1988, foi realizada 

utilizando-se papel acetato (overlay), no qual todas as informações básicas como 

drenagens e estradas foram extraídas, também a própria mancha de análise da ocupação, 

mesa de luz e estereoscópio de espelho, para coletar  informações pertinentes à analise 

do uso e ocupação do solo na área delimitada Zona de Expansão Urbana II do município 

de São José dos Campos. 

A fotointerpretação do mosaico digital do ano de 2000 executado pela PMSJC 

(Projeto cidade viva) foi feita diretamente no monitor do computador. 

Digitalização dos planos de informação de 1977 e 1988 

A digitalização da interpretação de uso e ocupação do solo produzida a partir das 

fotografias aéreas de 1977, 1988 contidas no “overlay” foram integradas a um banco de 

dados digital, com a utilização da mesa digitalizadora e do aplicativo SPRING (INPE), 

que pode ser classificado como um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Assim, as informações digitalizadas foram transformadas em planos de 

informação digital (conjunto de objetos que tem características básicas em comum), que 

são representados em classes que permitem associar unidades com características 

semelhantes, desta forma, posteriormente, será feita a associação das classes. 

O trabalho contem o plano de informação referente aos limites da área de estudo, 

definido a partir do PDDI (1995) o  qual foi adotado o mesmo para todas as datas 

analisadas. 

Geração dos mapas de uso e cobertura 

A geração dos mapas foi realizada através do módulo SCARTA que é um 

produto de saída gráfica de dados integrante do SPRING (INPE, 2000) serão 

confeccionados três mapas  de uso e cobertura da terra para os anos de  1977, 1988 e 

2000, que possibilitarão a realização de uma análise multitemporal. 
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A avaliação dos mapas gerados foi realizada com o objetivo de se determinar a 

alteração espacial das classes de uso da terra analisada neste trabalho. Foram 

quantificados e tabulados os dados obtidos com os mapeamentos, ou seja, as áreas 

ocupadas por estes usos (método Cálculo de área) para as diferentes épocas analisadas 

em números absolutos. Essa comparação permitiu avaliar a expansão, retração ou 

alteração destes tipos de uso nos períodos analisados. 

Trabalho de Campo 

Com o objetivo de verificar a precisão do mapeamento da ocupação urbana 

realizado, bem como eliminar as dúvidas existentes no processo de levantamento das 

classes urbanas, foi realizado trabalho de campo na área de estudo em maio de 2004. 

Análise e cruzamento dos dados obtidos e a redação final do relatório 

Foi utilizado o software SPRING – versão 4.0 para o tratamento das informações 

que envolvem o projeto (Banco de dados georreferenciados), permitindo a 

administração de dados vetoriais matriciais, integração de dados de Sensoriamento 

Remoto, leitura de imagens e a elaboração de cartas, a partir dos dados previamente 

tratados no programa. 

Por meio da metodologia apresentada, buscou-se a compreensão dos principais 

fatores que conduzem uma grande parcela da população a ocupar lugares impróprios 

para moradia. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para o pleno desenvolvimento desta pesquisa, foi necessária a seleção e revisão 

da bibliografia específica contida no contexto dos seus objetivos, procurando 

compreender o processo de ocupação do perímetro urbano de São José dos Campos e 

suas implicações para o meio ambiente. Para tanto se mostrou necessário um 

conhecimento de conceitos relativos ao uso do solo, políticas públicas, processo 

histórico, planejamento urbano e seus instrumentos legais como a Lei de Zoneamento e 

o Plano Diretor. 

2.1  A Questão da Terra 

Não se pode negar que a questão da terra é um problema histórico que está 

ligada a produção do espaço, e remonta mais de cento e cinqüenta anos. Sendo assim é 

necessário buscar suas origens e quais eram os critérios para se ter direito à terra. 

“A propriedade privada no Brasil tem sua origem na forma como foram 

ocupadas as terras pela coroa portuguesa. Nessa época, mesmo em Portugal, as terras 

pertenciam à Igreja, que cedia seu uso para o desenvolvimento de atividades agrícolas 

que garantissem a produção de alimentos. Foi assim que se instalou no Brasil o que se 

convencionou chamar de ‘Estatuto do Solo Colonial’, cuja primeira iniciativa da 

metrópole portuguesa se deu a partir de 1534, com a divisão do território em 

capitanias hereditárias com o objetivo de ocupar e defender as terras conquistadas1” 

Logo após o encerramento do tráfico de escravos para o Brasil, passou-se a 

enfrentar um grande problema de escassez de mão de obra. Quem iria fazer o trabalho 

duro? Após este momento, muitos trabalhadores insatisfeitos em sua terra natal 

(Europa) vieram para o Brasil. 

Ao chegar no Brasil, esses imigrantes tinham que se submeter ao trabalho nas 

fazendas. Porém havia um grande problema devido a imensidão de terras sem donos, ou 

seja, quem chegasse poderia facilmente se apropriar de algum espaço. Para solucionar 

                                                        
1 SILVA, Lígia Osório. “Terras devolutas e latifúndio”, 1996 (apud MIRANDA, 2002). 
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este problema, o governo criou a "Lei de Terras"2 e dentre os critérios, o principal era 

adquirir, mediante compra, e as que não tivessem dono eram consideradas devolutas e 

retornavam para administração do governo. Com isso os imigrantes eram forçados a 

trabalhar arduamente nas fazendas para então adquirir sua terra. 

Segundo Costa (1999) o processo decorrente da Lei de Terras em 1850, que 

proibia a aquisição de terras públicas a não ser pela compra, estabelecendo um fim às 

formas até então tradicionais, ou seja, através da ocupação por doações da coroa, não foi 

suficiente para impedir que os proprietários continuassem obtendo propriedades 

ilegalmente, através de ocupação, como os que receberam doações, embora nunca 

completaram as exigências para uma efetiva legitimação, mesmo assim puderam 

registrá-las e validar os títulos após demarcar seus limites e pagar as taxas. 

Confirmando uma administração no mínimo omissa e promovendo um legado histórico 

conflituoso. 

É extremamente importante considerar a “Lei de Terras” como um marco em 

todo processo que envolve a discussão sobre a apropriação do espaço. Costa (1999, 

p.129), ao analisar os debates em torno da apropriação de terras, revela um “conflito 

entre duas diferentes concepções de propriedade da terra e de política de terras e de 

trabalho, concepções estas que representam uma maneira moderna e outra tradicional de 

encarar o problema”. O conflito entre esses dois pontos de vista reflete a transição 

iniciada no século XV, mas concluída apenas no século XX. 

Enfoca também de forma muito clara a transição da administração da terra via 

domínio da coroa para o momento seguinte, no qual a terra tornou-se de domínio 

público, como um período em que a terra era usada como pagamento e recompensa por 

serviços prestados a coroa, para um outro em que a “terra é acessível apenas àqueles que 

podem explorá-la lucrativamente, de um período no qual a terra era vista como sendo 

uma doação em si mesma, para um período no qual ela representa uma mercadoria, de 

um período no qual representava prestígio social, para um período no qual ela 

representa essencialmente poder econômico” (COSTA, 1999, p. 129). 

                                                        
2 A lei de terras surgiu com a lei n º 601 de 1850 e seu decreto nº 1318 de 1854 instaurando novas formas 

de aquisição e alienação da terra.. Coleção das leis do império...in: ROLNIK, R. A Cidade e a Lei, 
São Paulo: Stúdio Nobel: Fapesp. p.22. 
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Considera-se ainda outro fator importante, a questão das relações de trabalho: a 

partir do final do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, a escravidão 

e certas formas de servidão foram sendo substituídas pelo trabalho livre. A partir daí, o 

escravo passou a custar muito caro e, com a grande demanda cafeeira, a economia 

brasileira passou a ser alvo de atração para os imigrantes europeus. A concessão da 

terra, como propriedade, atrairia milhares de imigrantes da Europa. Entre o povo 

oprimido na Europa havia milhões com braços fortes e dispostos a enfrentar o desafio 

de vir para o Brasil e cultivar a terra, mesmo sabendo que não possuíam o dinheiro 

necessário para comprá-la, (COSTA, 1999). 

Maricato (1996) também enfatiza a importância de se analisar a forma como 

ocorreu a passagem do Brasil-colônia para um país independente, com o fim da 

escravidão, o trabalho livre, e o início do processo de industrialização e 

conseqüentemente a formação do proletariado urbano. 

“A política de terras e de mão-de-obra estão sempre relacionadas, e ambas 

dependem por sua vez, das fases do desenvolvimento econômico expansão dos 

mercados e o desenvolvimento do capitalismo causaram uma reavaliação das políticas 

de terras e do trabalho em países direta ou indiretamente atingidos por esse 

processo”.(COSTA, 1999, p.127). 

É possível observar que o processo pelo qual a terra passou ao se tornar uma 

mercadoria e que, portanto, pudesse ser vendida no mercado, se tornou um elemento 

fundamental nas articulações dos mais variados agentes presentes no processo de 

apropriação do espaço. 

Ribeiro (1997) observa que o mercado fundiário é originado a partir de uma 

demanda capitalista pelo solo, ou seja, os preços fundiários são fixados em função de 

uma hierarquia de preços, atendendo a várias demandas dos agentes capitalistas que 

valorizam seus capitais através da constante utilização e transformação do uso do solo 

urbano. Discute também o fato da terra não ser um bem que possa ser produzido, e, 

portanto não teria valor. Porém, acaba adquirindo um preço, atendendo a demandas 

geradas por agentes econômicos que investem seus capitais na apropriação de espaços e 

transformações dos mesmos viabilizando objetos imobiliários que equipam essas áreas 
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urbanas de elementos necessários, proporcionando uma rentabilidade e garantindo 

lucros. 

O fato de a terra urbana ser permanente, e não se desgastar, tudo que for 

edificado sobre ela possibilita a oportunidade de acumular riquezas. Embora não seja 

um processo específico da terra, este tem sido, historicamente, um dos “repositórios 

mais comuns e importantes da acumulação de riquezas” (RODRIGUES ,1996 p.16). 

Ainda, segundo essa autora, fatores como: crescimento populacional, migrações internas 

ou internacionais, melhorias nos meios de transportes, concentração populacional nos 

centros urbanos, desenvolvimento da indústria e a acumulação de capital, foram mais do 

que suficientes para estimular a incorporação da terra e do trabalho à economia 

comercial e industrial. 

No decorrer da análise, observa-se que o comércio de terras é apontado como 

um forte elemento no processo histórico, pois a renda da terra é apontada como um dos 

fatores econômicos responsáveis pela organização e estruturação do espaço urbano e é 

também articulada por vários agentes envolvidos no processo de apropriação fundiária. 

2.2  A Produção do Espaço Urbano 

É de suma importância que se compreenda a forma como se desenvolve a 

produção do espaço. O espaço definido por Santos (1997) é o conjunto indissociável de 

sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações (organizações 

do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e 

cotidianas), que procura revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele 

produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar. 

O espaço seria, portanto, um conjunto de objetos e de relações que se realizam 

sobre estes objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de 

intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é 

resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intercedido pelos objetos, 

naturais e artificiais.  Assim, o espaço não é nem a soma nem a síntese das percepções 

individuais. Sendo um produto, isto é, um resultado da produção, “o espaço é um objeto 

como qualquer outro” (SANTOS, 1997). 
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Ao buscar compreender as relações econômicas, políticas, sociais e suas práticas 

nas escalas local, regional, nacional e global tornam-se extremamente importante 

entender apropriação do espaço na sua totalidade na qual se passam todas as relações 

cotidianas  e se estabelecem as ligações nas respectivas escalas. 

“O espaço urbano se resume ao conjunto de diferentes usos da terra, definindo 

áreas, como centro, onde acontecem as atividades comerciais, de serviços e de gestão; 

áreas residenciais distintas; áreas de lazer e aquelas áreas reservadas à futura 

expansão. Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade, em 

função dos diversos interesses sócio-econômicos, sobre parcelas do espaço urbano” 

(CORRÊA,1988). 

O processo de produção do espaço é desigual, isso aparece claramente através da 

ocupação e a apropriação da terra, que decorre do acesso diferenciado da sociedade à 

propriedade privada e da estratégia de ocupação do espaço urbano. O solo urbano tem 

seu valor de uso, e as empresas do setor imobiliário, que produzem sobre o solo, 

buscam estratégias para que ele tenha muito mais valor de troca, (CAMPOS,1992) 

No sistema capitalista, vários são os atores que participam na produção do 

espaço: os empreendedores, os agentes imobiliários, os corretores que ficam analisando 

qual o melhor momento para comercializar o produto "terra" em função de uma 

localização ou , isto ocorre inerente a uma demanda necessária, ou seja, se origina 

também em função do mercado, das articulações de grandes empreendedores que detêm 

e conduzem as negociações deliberadamente. 

“A teoria do espaço está associada à teoria social geral, pois o espaço urbano 

não é produzido ao acaso, mas evidentemente composto por processos sociais, 

econômicos, político e ideológicos” ( CASTELLS ,1984, p.159). 

Fica então um confronto declarado, de um lado os cidadãos assalariados em 

busca de uma identidade completa em seus anseios e expectativas no consumo do 

mesmo espaço no qual residem, de outro lado, os capitalistas, proprietários de grandes 

porções de terras, de indústrias, de grandes estabelecimentos comerciais, de grandes 

entidades prestadoras de serviços, etc. O poder público 3, que deveria mediar os 

                                                        
3 O Poder Público age como empreendedor (constrói obras), legislador (elabora leis), tributador (cobra 

impostos) e deveria intermediar e mitigar os conflitos sociais. 
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conflitos entre os capitalistas e os trabalhadores, no entanto, tem tido uma atuação que 

não pode ser classificada de neutra, sendo que, muitas vezes, chega a ser omissa. 

Castells (1984) enfatiza que ao mesmo tempo em que o espaço urbano é 

fragmentado, é também articulado, pois cada uma de suas partes tem relação com as 

demais. Estas relações acontecem através de fluxos de veículos e de pessoas, no 

deslocamento de suas residências aos locais de trabalho, compras, lazer, etc. O espaço 

fragmenta-se através de formas de apropriação para o trabalho, moradia, consumo, e 

esta fragmentação que se aprofunda, divide o espaço em parcelas cada vez menores. 

Assim este espaço se torna uma mercadoria disputada, produzido e vendido como solo 

urbano, cujo conteúdo escapa aos indivíduos, posto que submissos à troca e à 

especulação, uma troca nem sempre justa, que se autonomiza em relação ao uso num 

processo de produção assentado na propriedade privada da terra, que gera a apropriação 

bem distinta do espaço por estratos diferenciados da sociedade. 

Para Campos (1992), o solo urbano, numa economia de mercado, além de base 

material de apoio para o capital, é utilizado como reserva de valor, dando origem ao 

processo de especulação imobiliária, entendido como estocagem de lotes e glebas à 

espera de valorização , fazendo com que o tecido seja permeado por imensos vazios e 

por uma expansão horizontal acelerada. O espaço físico da área urbana, ao se dividir em 

inúmeras parcelas, compradas e vendidas aos pedaços se faz necessário, pois o acesso 

ao solo urbano dá-se através da mediação do mercado e acontece de modo desigual 

como conseqüência dessa produção espacial vê-se que a reprodução da vida humana 

nem sempre apresenta as condições mínimas de subsistência. 

A articulação manifesta-se de maneira menos visível, através das relações 

espaciais, como as decisões de investimentos, com a prática do poder e da ideologia. A 

produção espacial realiza-se no plano do cotidiano e aparece nas formas de apropriação, 

utilização e ocupação de um determinado lugar, num momento específico e se revela 

pelo uso como produto da divisão social e técnica do trabalho que produz uma 

morfologia espacial fragmentada e hierarquizada. 

É extremamente importante considerar ainda o fator local, pois uma vez que 

cada sujeito se situa num determinado lugar, é possível uma análise do mesmo como um 

espaço mais amplo. O lugar se define, a princípio, como a identidade histórica que liga 
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o homem ao local onde se processa a vida. Para Santos (1996), “o lugar permite ao 

mundo realizar-se, a oportunidade de uma história que ao se realizar muda, transforma, 

determina a ação, e é onde os homens estão juntos vivendo, sentindo e que tem  a força 

da presença humana”. Esta realidade pode ser observada nos programas de 

desfavelização, e o quanto se torna difícil  o deslocamento por não considerar todo o 

processo e sim simplesmente uma sub-moradia, e devido ao apego  construído pela 

população, tanto ao lugar em si, como também nas proximidades usufruindo da infra-

estrutura oferecida pela cidade legal.  

Dentro deste contexto, o conceito de espaço de Milton Santos atende a uma 

necessidade, segundo o qual: “o espaço deve ser considerado como um conjunto de 

relações realizadas através de funções e de forma que se apresentam como testemunha 

de uma história escrita por processos do passado e do presente” (SANTOS, 1997, 

p.122) 

Atualmente presenciamos um resultado social gerado pelo capitalismo 

desenfreado e ao mesmo tempo predatório que nos coloca diante de duas situações: o 

social e o ambiental. Sendo assim é extremamente importante que se discuta a inclusão 

social, para a busca da sustentabilidade sócio-ambiental, pois o contrário promoverá 

uma proliferação de ocupação de lugares impróprios em função da sobrevivência e 

ausência da gestão municipal com políticas integradoras e eficientes. 

Diante dessas considerações observa-se que os mecanismos de mercado, que 

acompanham a apropriação do espaço urbano, participam diretamente  de uma exclusão 

sócio espacial, criando áreas reservadas à especulação, que eleva consideravelmente o 

valor do solo urbano, e cria uma demanda irreal que dificulta o atendimento da demanda 

verdadeira daqueles que, efetivamente, buscam comprar um imóvel para morar. 

Qualquer aumento no custo do solo induz as populações de menor rendimento a uma 

opção pelos terrenos de custo relativamente inferior, e consequentemente acaba 

induzindo o crescimento da cidade para além dos vazios urbanos sendo estes utilizados 

posteriormente pelo setor imobiliário, já valorizados. 

A importância de entender o espaço reside no fato que estes conhecimentos 

contribuem para a compreensão do mundo atual, da forma como ocorreu a apropriação 
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dos lugares realizados pelo homem ao longo da história, suas respectivas relações e 

interações em todas as esferas: política, econômica, sócio-cultural e ideológica. 

Segundo Topalov (1996), embora pareça que os “problemas urbanos” se referem 

ao período recente, é importante que se reflita na sua real origem que data do início do 

Século XX com os movimentos reformadores de moradia cujos profissionais urbanistas, 

filantropos, assistentes sociais tiveram de enfrentar a dura realidade das grandes 

metrópoles do mundo industrial, tendo como lema “muda a cidade para mudar a 

sociedade e, particularmente, o povo”. Ainda, segundo esse autor, essa reforma urbana 

se iniciou simultaneamente, na Europa e na América do Norte, não tendo sido um 

fenômeno isolado, “mas vinculado, tanto pelos homens como pelas idéias, a um projeto 

multiforme de reforma social”. No decorrer da análise, ele relata questões fundamentais 

para articular uma reflexão do problema social, como as grandes conquistas sociais que 

foram o seguro desemprego e a reforma de moradia. 

Topalov (1996) se propõe a examinar as bases da nova organização do sistema 

de poder que tanto batia de frente quanto também unia classes dominantes e subalternas. 

Sendo assim, “ao propor a sociedade e a cidade como objetos da ação racional, os 

movimentos de reforma preparam o surgimento das políticas sociais urbanas modernas, 

cujas conseqüências marcaram profundamente nosso tempo. Todos nós somos agentes 

participantes da produção social do espaço, moldamos e somos moldados por uma 

constante e envolvente espacialidade na qual se constituem e concretizam ações sociais 

e relacionamentos”. 

Assim é perfeitamente possível entender que tanto a produção como a cidade se 

apresenta como um mosaico de interesses altamente territorializados e cuja expressão 

física, são grandes obras arquitetônicas, conjunto de infra-estrutura e desenhos que se 

formam para estruturar a vida humana, deixam sem sombra de dúvidas as correlações de 

forças dos seus agentes. 

Hoje se presencia, nas grandes cidades brasileiras, a nítida expressão da 

ineficiência de leis e práticas normativas que estão totalmente desligadas da realidade e, 

por isso, não correspondem aos objetivos propostos de ordenar uma ocupação 

respeitando as respectivas diferenças espaciais locais. 
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Têm ocorrido muitas discussões pertinentes ao desenfreado crescimento urbano. 

Em função disto, a ONU (Organização das Nações Unidas) promoveu uma série de 

eventos destinados à discussão dos problemas urbanos, como a Conferência sobre 

População (Cairo, 1994), Conferência sobre Habitação (Istambul, 1996). Em um mundo 

cada vez mais globalizado, percebeu-se a necessidade de tratar problemas sociais como 

emprego, moradia, desigualdade social, também em um nível local, visto que cada 

cidade ou região apresenta estes problemas com características próprias e, requerendo 

assim, soluções específicas a cada cidade ou região. Uma proposta global não soluciona 

o problema de moradia em todas as partes do mundo. São, portanto, necessárias 

propostas adequadas à realidade de cada local. 

È claramente observado que os integrantes ou representantes do capital 

imobiliário podem ser identificados no capital proveniente da promoção imobiliária, 

donos de terra e do próprio capital financeiro, a indústria da construção civil, empresas 

urbanizadoras  e/ ou comercializadora do solo entre outros. 

"Facilmente percebe-se que as disputas pela gestão de rendas imobiliárias, 

definem, em grande parte, os destinos das cidades e seu desenvolvimento. Trata-se de 

uma luta surda, praticamente ignorada pela quase totalidade da população embora ela 

participe quotidianamente dela” (MARICATO, 2001, p.83). 

È extremamente importante considerar também a atuação do capital imobiliário. 

Para Singer (1977), trata-se de é um falso capital: ele é sem dúvida, um valor que se 

valoriza, mas a origem de sua valorização não é a atividade produtiva, mas a 

monopolização do acesso a uma condição indispensável àquela atividade. 

2.3  A questão habitacional 

Segundo Villaça (1986) o início dos anos 40 marca o começo da ação 

sistemática do Estado no campo da produção e comercialização da habitação popular no 

Brasil. Isso ocorre tanto ao nível de alguns dos governos dos estados de maior expressão 

econômica, como também no federal. 

Na cadência do populismo foram construídos uns pequenos números de 

habitações para as camadas de baixa renda e uma quantia razoável para a classe média, 

todas subsidiadas. O subsídio logo revelou-se um poço sem fundo. Sendo assim a 
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inviabilidade da política habitacional populista ficou clara e foi muito criticada por 

muitos e também esbarrava na própria lógica do populismo, ou seja, como exigir que se 

pagasse por um bem que até então estava sendo distribuído quase sem ônus? Como 

conseguir associar uma política de retorno de investimento com a imagem paternalista 

do Estado? (VILLAÇA, l986) 

De acordo com Villaça, uma avaliação mais profunda, revela que a discussão 

política era conduzida por uma “elite técnica modernizada composta por um lado, de 

ideólogos e técnicos desenvolvimentistas e, por outro, da elite tecnoburocrática do 

complexo organizacional do Ministério do Trabalho que controlava a agenda social do 

Estado” (VILLAÇA, 1986, p.14). Sendo assim o Estado é “a um só tempo, o sujeito da 

acumulação-atuando diretamente via setor produtivo estatal ou indiretamente via fundos 

públicos e o agente da distribuição de renda pública para sua burocracia pública ou 

parapública  sindical ou entre grupos ocupacionais”. 

Dessa forma ocorre uma banalização da política social e toda a 

instrumentalização no tocante aos aparatos social e institucional, tanto no Ministério do 

Trabalho, Institutos de Aposentadoria e outros, durante a implementação do Plano de 

Metas. Esses fatos se acentuaram após a vigência da Lei Orgânica da Previdência 

Social, em 1960, e são ilustrativas “do jogo político subjacente à formação da agenda 

pública populista”. 

Para Cardoso (apud RICO, 1988) as políticas públicas e seu impacto no bem 

estar social assumiram a partir do início dos anos 60, um perfil bem distinto, “ a contra-

agenda” que nunca se tornou hegemônica, avançada pelos setores conservadores se 

centrava em medidas voltadas para o atendimento de necessidades sociais básicas, como 

habitação e saneamento, e buscava deslocar a questão social da esfera da 

regulamentação das relações capital-trabalho e romper sua suposta interdependência 

com reformas de base. 

Villaça (1986) comenta, que embora o Banco Nacional de Habitação criado pela 

lei nº 4.380 de 21 de agosto de 1964,que em sua emenda diz: "Institui a correção 

monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para 

aquisição da casa própria cria o Banco Nacional da Habitação (BNH) e sociedade de 

crédito imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
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(SERFHAU) e dá outras providências" Não demorou muito tempo para observar 

grandes lacunas no seu processo,  permitindo também que a população alvo para ser 

atendida não conseguia preencher os pré-requisitos para concluir a contratação e se 

inserir no grande "projeto de habitação nacional" popular. 

Cinco meses, após sua divulgação, ocorre o golpe de 64, e o início da ditadura 

militar, deixando de lado características econômicas, políticas e ideológicas de sua 

atuação. Após cinco anos de criação do BNH seus objetivos são reiterados e ficou 

perfeitamente claro que não era para atender às classes menos favorecidas e sim a classe 

média (VILLAÇA, 1986) 

Para Maricato (1997) vários são os fatores que levaram o BNH a redirecionar 

seus investimentos, a busca pelo retorno financeiro levou o BNH a buscar clientes com 

capacidade para fazer frente as dívidas  corrigidas, como os juros e a correção monetária 

fixada pelos Bancos. Depois  de 20 anos não atingiu o objetivo  de promover construção 

de moradias para população necessitada. No entanto houve um abuso do poder 

financeiro usando o BNH como escudo na acumulação de capital. 

“Harvey disse com muita propriedade que os ricos comandam a produção do 

espaço urbano, mas este para os pobres é uma arapuca que os aprisiona" (Villaça, 1977). 

É fato a incapacidade das políticas públicas alcançarem os segmentos sociais que 

configuram a sua população meta, o pior problema não é a irrelevância do gasto social 

público, mas a forma  pela qual o expressivo volume de recursos envolvidos é mal 

alocado.  

As cidades brasileiras concentram enormes contingentes de pessoas em bairros 

pobres. Esta pobreza urbana tem ampliado o contraste e a diversidade de carências e 

necessidades, mas também tem criado e recriado inúmeros circuitos de solidariedade e 

de interação social. 

Decorre daí que, por mais amplo e sujeito a controvérsias, o conceito de que 

exclusão social tem a capacidade de trazer as facetas múltiplas das situações de 

desigualdade, vulnerabilidade e risco – a dimensão econômica, a social, a política 

gerada pela pobreza urbana. 

As relações, que produzem e reproduzem a pobreza urbana, seja a desigualdade, 

seja a exclusão são relações de poder entre grupos sociais mediadas pelo Estado e a 
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implementação de políticas que permitam reduzi-las ou mesmo amenizá-las não será 

suficiente sem a compreensão de que a igualdade só ganha sentido quando formulada no 

âmbito público. Tais considerações nos remetem, necessariamente, aos diversos níveis 

de articulação das ações no âmbito das políticas públicas. 

Se compreendermos a política pública como um compromisso comum em 

virtude de interesses de indivíduos, grupos ou segmentos de classes que lutam pela 

legitimação de seus discursos, o poder que permeia essas interações consiste numa 

“realidade prática” e não deixa de ser ele próprio um meio de representação do drama 

das relações sociais e do ato de medir e controlar o problema em si (BOURDIEU,1997). 

Por tal razão, a agenda da política pública não está dada, mas é uma questão em aberto e 

envolve um conjunto de atores que a disputam buscando um objetivo ou cumprindo 

uma tarefa bem localizada territorialmente. 

Por intermédio do lugar que demarca posição dos atores sociais, a política 

pública é o meio e o fim de várias relações de controle, de vizinhança, de 

distanciamento e de aproximação que cria e recria lugares de poder, nos termos 

estudados por (RAFFESTIN ,1993). 

Trata-se, portanto, de pensar o lugar enquanto o lugar da ação e da possibilidade 

de engajamento na ação, o que pede o entendimento dos diversos atores sociais, suas 

parcerias e articulações, bem como os mecanismos de acesso ao centro do poder. 

Por outro lado, os lugares também podem se fortalecer por meio das políticas 

públicas de nível local que visam o enfrentamento do processo de exclusão social. A 

partir das ações localmente constituídas, reconstrói-se, assim, uma base de vida que 

amplia a eficácia da política pública a serviço da sociedade civil e do interesse coletivo. 

É o que se tem verificado nas experiências em desenvolvimento no cenário nacional, 

cujo poder público local tem chamado para si e colocado esta questão no centro da 

agenda pública. 

Há uma grande discussão em relação à ineficiência das políticas públicas no 

tocante à saúde, moradia e outros, conforme a realidade presenciada no cenário 

brasileiro. Para amenizar este problema teria que se implementar novos programas 
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atendendo às necessidades do município4; realizar reuniões ampliadas com a 

comunidade local, assembléias, e fóruns; articular-se com os segmentos organizados da 

sociedade civil, sociedade política e demais instituições  

Com a Constituição Federal de 19885 cria novas possibilidades e espaços, para a 

construção da democracia e cidadania. A partir dela surgem os Conselhos de Políticas 

Públicas. Essa é uma conquista fruto do avanço de milhares de mãos, que em todo país 

buscaram tecer um novo instrumento de participação. Os Conselhos propiciam a ação 

integrada entre o Estado e a Sociedade Civil na formação e execução das Políticas 

Públicas. O papel político dos Conselhos é de construir novos atores e novos espaços 

públicos: 

“Têm capacidade de ação organizada ou simplesmente reagem através do voto, 

afetiva ou potencialmente. Eles se materializam através das comunidades; das igrejas; 

das fundações que fazem atuação social e fiscalização social; dos grupos que têm 

convênios com a organização pública e privada; dos tribunais de conta; das 

instituições espontâneas do tipo comunitárias; das ONGs ligadas a cidadania, às 

questões ambientais, às que tem vínculos.”6 

Os Conselhos são uma forma de democratização do Estado e da Sociedade, isso 

exige a participação do indivíduo nas suas formulações e implementações. Cada pessoa 

é chamada então a ser um ator ativo deste novo tecido social de justiça e de construção 

plena no exercício da cidadania. 

No contexto das questões aqui levantadas, confirma-se que, em função do 

intenso crescimento econômico vivido pelo Brasil nos últimos 50 anos, houve uma 

expressiva expansão do tecido urbano das grandes cidades brasileiras, agravando 

sobremaneira os problemas sócio-espaciais. Um deles é a carência de moradias com 

infra-estrutura adequada à população. Sem alternativas, multiplicam-se então as favelas, 

os cortiços, as casas de periferia, construídas pelos próprios moradores, entre outros. 

                                                        
4 A Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, promulgada em 5 de abril de 1990, em seu 

Titulo I - Capítulo III dispõe sobre a participação popular determinando que o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, contemple a realização de audiência pública. 

5 O estatuto da cidade é lei complementar da Constituição Federal, Capítulo da Política Urbana, art.182 e 
183 e deriva uma nova Lei de Zoneamento(antes dessa complementar era difícil promover 
mudanças). 
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Presencia-se a existência de amplos espaços ociosos, intensificado pelo processo 

de especulação imobiliária, beneficiando a uma minoria de pessoas. Em decorrência, 

vão surgindo bairros cada vez mais distantes. As populações de baixa renda acomodam-

se em áreas longínquas afastadas dos locais de trabalho, tem necessidades elementares. 

Enfrentam os problemas relacionados aos serviços de transportes, pavimentação de ruas, 

saneamento básico como redes de esgoto e água encanada ou rede elétrica. 

O desafio será o de compreender os novos significados da vida urbana e dos 

processos geradores da pobreza e exclusão social no Brasil. Para isto, o entendimento de 

indicadores sociais pode se tornar um poderoso instrumento de intervenção nesta 

realidade. 

Muitos são os trabalhos e os estudos sobre a política habitacional no Brasil. 

Embora tenha tido alguns importantes projetos públicos, como o Banco Nacional da 

Habitação, criado em 1964, o I Plano Nacional de Desenvolvimento Nacional(I PND) 

de 1969 e o II PND, de 1974 7, estes estudos mostram que eles não se sustentaram ao 

longo da história. Estes projetos se desenvolveram em várias partes do território 

nacional, sem no entanto, ter tido uma eficiência no atendimento das demandas 

habitacionais para as camadas mais carentes da população. 

“Para tanto, o conceito de Desenvolvimento foi correlacionado à Política de 

Integração Nacional (PIN), baseando-se na ótica de um melhor aproveitamento da 

dimensão  continental do Brasil, destacando-se alguns componentes  como: a 

concepção de transformação social ligada à concepção de crescimento econômico 

acelerado, demonstrado por meio de indicadores quantitativos de desempenho da 

economia , buscando a articulação física e econômica entre as regiões envolvidas e 

regiões  em desenvolvimento, com a intensificação dos programas regionais, sendo que 

os setores diretamente produtivos - Indústria  e Agricultura- deveriam impulsionar a 

formação de infra-estrutura econômica - social em áreas prioritárias, constituindo-se 

pólos de desenvolvimento” (BIERRENBACH,1987, p.70). 

                                                                                                                                                                  
6 - - Encontro para Grupos de Jovens - Direito da Juventude! Políticas Públicas para Juventude. Dia 

Nacional da Juventude 2001. 
7 IPND: Objetivou elevar o Brasil à categoria de país desenvolvido (governo Médici). IIPND: Sobressai a 

categoria de técnicos de planejamento nas funções administrativas (governo Geisel) ver 
BIERENBACH, Maria Inês R.S. “Política e Planejamento Social” (Brasil: 956/1978). 3.ed. São 
Paulo: Cortez; 1987. 
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Segundo Villaça (1986) existe uma grande distância entre o discurso de política 

pública divulgada pelo governo e a sua implementação efetiva. Por outro lado é comum 

serem enunciadas, medidas e objetivos que, no entanto, não ocorre na prática de 

maneira transparente, ou seja, os verdadeiros objetivos estão camuflados beneficiando 

entretanto, alguns setores que usufruem da acumulação de capital, por exemplo, a 

construção civil amparando grandes empreiteiras em nome de uma política pública de 

transportes. 

Ainda para Villaça "a política pública habitacional brasileira tem sido, 

provavelmente, a política pública mais investida, debatida e criticada neste país, 

especialmente a partir de 1964” . Questiona-se por que a sociedade brasileira não 

consegue atender a sua demanda habitacional, e tem crescido consideravelmente as sub-

moradias, por que os carentes são forçados a morar cada vez mais longe de tudo 

Enfoca também que, embora a ideologia burguesa, o estado e ainda a classe 

média tem tentado responder, é fato que sendo o Brasil um país com tantos contrastes 

sociais, não conseguiria atender à demanda habitacional razoável à sua população 

carente, por outro lado privilegia-se  uma classe minoritária ascendendo 

economicamente e socialmente e nos questionamos  se realmente não seria isso possível 

a uma outra parcela da sociedade? O autor ainda afirma que “os códigos não são feitos 

para regulamentar a produção e comercialização dos lotes ou casas  para os que estão 

fora do mercado” ou seja os requisitos mínimos básicos não conseguem ser atendidos 

por uma população carente. 

Observa-se que após décadas e décadas a população brasileira demonstrou que 

não possui condições econômicas e sociais de se enquadrarem aos ditos códigos de 

obras, enfim estes códigos dão respaldos somente à minoria que tem condições para tal, 

e por outro lado excluem uma grande maioria da população. 

A situação habitacional no País tem sido bastante discutida nas últimas décadas, 

o problema existe para quem não tem onde morar ou quem mora em condições 

precárias, sendo o direito de moradia inalienável à população. Normalmente as 

necessidades habitacionais são atendidas pela construção de moradias ou de infra-

estrutura, como se somente este tipo de intervenção resolvesse os problemas 

habitacionais. No entanto o que se almeja é o desenvolvimento de uma proposta 
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metodológica para indicação de áreas pré-selecionadas como alvo para intervenção 

efetivamente assistida. Considerando-se, especificamente, a habitação enquanto objeto 

de pesquisa de várias áreas profissionais é importante analisar a Política Habitacional 

adotada pelo modelo econômico instituído no País a partir de 1964. Este modelo de 

desenvolvimento caracteriza-se pela industrialização e expansão do capitalismo no País. 

O ininterrupto crescimento urbano do Brasil e a concentração na região Sudeste, 

sendo um grande pólo de desenvolvimento industrial e em especial a cidade de São 

Paulo, liderava esta opção, no segundo momento a sua descentralização promoveu o 

mesmo processo de crescimento no interior do Estado, preenchendo os requisitos e 

principalmente aqueles como São José dos Campos que se encontram estrategicamente 

no eixo Rio-São Paulo, (PDDI, 1995). 

"O desenvolvimento pressupõe um custo social, particularmente num país 

subdesenvolvido, onde a concentração de capital adquire formas devastadoras, 

pressionando as classes populares a uma luta em nível de subsistência. Contudo, as 

fórmulas propostas traduzem uma defasagem entre os objetivos explicitados e os 

objetivos implícitos de atendimento as reais necessidades da população” 

(BIERRENBACH ,1987, p.75). 

Todo este processo fez com que os problemas habitacionais se tornassem 

extremamente agudos. As favelas se disseminam, as habitações improvisadas levantam 

em todos os cantos da cidade, e a ausência de uma infra-estrutura urbana  de serviços 

provoca crises de ordem sanitária capazes de atingir não apenas a classe operária, mas 

toda a comunidade de forma generalizada. 

Desse modo, a formulação do "Problema Habitacional Popular" surgiu como 

uma forma de enfrentar um problema de conjuntura histórica, econômica, estrutural, 

cuja finalidade era buscar saídas para tal situação, pois o sistema vigente  já apresentava 

indícios de um problema instalado e inquestionavelmente sem perspectivas de solução 

em médio prazo. 

Esta questão torna-se mais clara a partir de uma análise histórica do problema 

habitacional brasileiro, cuja origem foi a partir do processo de urbanização 

concomitantemente ao da industrialização que se deu de forma desordenada sem 

apresentar previamente condições necessárias para a vida na cidade, ou seja, 
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conseqüências de problemas no transporte, saneamento, equipamentos comunitários, 

habitação, saúde entre outros. 

O processo de industrialização fomentou a migração do campo para cidade, à 

medida que a indústria exigia que a força de trabalho se deslocasse em sua direção, 

criando-se assim um exército excedente de mão-de-obra, que por sua vez era muito 

interessante ao sistema capitalista. 

Portanto, o que aparece como problema habitacional nas grandes cidades, são na 

realidade as conseqüências dos problemas econômicos, migrações, falta de mercado de 

trabalho capaz de atender à demanda. Neste contexto, a moradia torna-se  somente um 

dos grandes problemas urbanos das classes trabalhadoras e da sociedade como um todo. 

Todo este problema resulta de um só problema com vários desdobramentos,. 

resulta da forma como se dá o processo de acumulação de capital, as relações entre as 

classes sociais,  má distribuição de renda , dos mecanismos de especulação imobiliária. 

O padrão de acumulação brasileira ocorre de uma forma  extremamente desigual 

onde a exploração das classes trabalhadoras conduz a um  processo de desgaste e 

constantes conflitos sociais, (OLIVEIRA, 1982) 

Uma das primeiras empreitadas para começar a intervir no processo habitacional 

foi com o estabelecimento de um mercado de habitação “por atacado”, a partir da 

presença do Banco Nacional da Habitação e do sistema de crédito correspondente, 

gerando novas expectativas, infundadas para a maioria da população, mas atuantes no 

nível geral. Como isso se dá paralelamente à expansão das classes médias urbanas e a 

chegada de números pobres à cidade, essa dupla pressão contribui para exacerbar o 

processo especulativo. A Terra urbana, dividida em loteamentos, ou não, aparece como 

promessa de lucro no futuro, esperança justificada pela existência de demanda 

crescente...È assim que a especulação se realimenta e, ao mesmo tempo, conduz a que 

as extensões incorporadas ao perímetro urbano fiquem cada vez maiores (CAMPOS 

FILHO, 1992) 

O Estado na chamada crise habitacional, restringe-se às conseqüências  e não às 

causas .Tenta diminuir o déficit habitacional que é sempre crescente. Aumentam as 

favelas, os cortiços, as ocupações  as auto-construções  na periferia e pela carência de 

moradias os aluguéis tornam-se extremamente elevados. Rodrigues (1996, p.62) “a crise 
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habitacional não é um acaso, é uma institucional necessária. Embora não ocorra apenas 

nos países, ditos subdesenvolvidos e nestes são muito grave”. 

Villaça (1986) afirma o Brasil possui exatamente o número de habitações para o 

qual existe uma demanda monetária. Por outro lado a classe dominante é então obrigada 

a inventar um problema, que na sua lógica não existe, para depois dizer que vai resolvê-

lo, ou ainda conseguir sanar. Assim sendo "são formulados problemas falsos", que não 

se pretende, não se espera e nem seria possível resolver, para legitimar o poder e 

também justificar medidas destinadas a satisfazer outros propósitos.  

 Diante dessas considerações não significa que o problema habitacional não 

existe, no entanto a burguesia não pode declará-lo corretamente, pois assim sendo teria 

que reconhecer ao mesmo tempo sua incapacidade de dar resposta. 

2.4  O processo de urbanização 

É extremamente importante entender, mesmo que de forma sintetizada, o inter-

relacionamento entre a industrialização e o processo de urbanização, no contexto 

brasileiro. Com base nesta reflexão e discussão, ter-se-á subsídios para compreender a 

natureza particular desta realidade e seus rebatimentos sobre a organização espacial e a 

estrutura intra-urbana do município de São José dos Campos. 

Assim, repensar as relações estabelecidas entre os diversos setores da sociedade 

pode subsidiar condições de compreensão sobre a situação em que seus habitantes 

usufruem ou não, de todos os bens produzidos, sejam sociais, econômicos, culturais, 

políticos, ou tecnológicos, possibilitando, assim  uma visão panorâmica do processo e 

possibilitando medidas mitigadoras atenuando ou diminuindo as contradições do 

desenvolvimento urbano. 

Deák (1999) faz uma trajetória da sociedade agrícola e colonial para a transição 

de uma sociedade urbana, através das aglomerações urbanas que começam a surgir, 

primeiramente pela explicação de que as cidades exercem “atração” sobre o campo. 

“Os trabalhadores desprovidos de seus meios de subsistência afluíam às 

cidades, onde se tornariam assalariados na produção e circulação de mercadorias. No 

processo, as cidades, além de começarem a crescer, iam perdendo suas características 

em contraponto ao campo, uma vez que incorporavam agora a produção de 
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mercadorias para se transformarem em aglomerações urbanas. A dicotomia campo-

cidade ia desaparecendo. O trabalho assalariado - vale dizer o desenvolvimento do 

capitalismo- a industrialização e a urbanização não são apenas inseparáveis ou inter-

relacioandos: são um só processo. Parafraseando Marx, pode-se dizer que urbanização 

é o crescimento do proletariado” (DÉAK, 1999,p.16) 

Ainda enfatiza, que o processo pelo qual o Brasil passou em meados do século 

XX, deixando de ser um país predominantemente agrário para um país urbanizado de 

maneira tão acelerada, teria como conseqüência um desenfreado crescimento 

populacional e desenvolvimento, em função da rapidez e intensidade. Sendo assim 

implicaria em tão grandes transformações quantitativas, qualitativas e muito profundas 

no cenário nacional. 

Segundo Prado (1967), outro fator preponderante na compreensão do 

desenvolvimento do Brasil, reside na decadência das lavouras tradicionais do Brasil: 

cana-de-açúcar, algodão, tabaco e o desenvolvimento paralelo e considerável da 

produção de um gênero até então de pequena importância o café, que acabara por 

figurar quase isolada na balança econômica brasileira. 

“A lavoura de café marca na evolução econômica do Brasil um período bem 

caracterizado durante ¾  de século. Concentra quase toda a riqueza do país [...] . 

Social e politicamente foi a mesma coisa. O café deu origem cronologicamente à ultima 

das três grandes aristocracias do país, depois dos senhores de engenho e dos grandes 

mineradores os fazendeiros de café se tornam a elite social brasileira. (PRADO, 1967, 

p.171 ) 

Uma grande maioria dos fatos econômicos, sociais e políticos do Brasil, de 

meados do século XIX até o 3º decênio desse , ocorreu em função da lavoura de café. "o 

deslocamento de população de todas as partes do país, em particular do Norte para o Sul 

e São Paulo, a maciça imigração européia, a própria Federação e República". 

É extremamente importante considerar todo o processo acima que praticamente 

permeou o desenvolvimento e forneceu subsídios para a etapa subseqüente da 

industrialização e urbanização. 

Para Alves (1992, p.32) “com a necessidade de buscar o desenvolvimento, a 

industrialização brasileira se processava de forma excessivamente dependente do capital 
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internacional, principalmente dos Estados Unidos, do Mercado Comum Europeu e 

finalmente do Japão”. Ela comenta também que na década de 50 a 60 muitos foram os 

benefícios que o Estado brasileiro oferecia às empresas multinacionais que já eram 

fortes fatores de atração além de também contarem com mão-de-obra abundante, barata, 

migrações rurais para os grandes centros, existência de recursos naturais já esgotados 

nos países centrais, e, pequeno custo social com os trabalhadores, já que o Estado 

sempre representou os interesses empresariais. 

Desde a expansão do capitalismo comercial, iniciada a partir do século XV, vem 

ocorrendo a formação de um sistema econômico internacionalizado e interdependente, 

neste contexto, o sistema capitalista transforma os lugares, adaptando-os à sua lógica de 

obtenção de lucros e tornando-os cada vez mais parecidos. Regiões anteriormente 

isoladas e com características culturais e históricas bastante distintas passam a fazer 

parte na economia monetária e na produção de mercadorias visando atender ao mercado 

interno e externo. 

No entanto, o fato da economia capitalista ter se internacionalizado não quer 

dizer que este sistema tenha desenvolvido da mesma maneira em todas as regiões do 

planeta. Ao contrário, o mundo é marcado pela imensa desigualdade entre países e 

pessoas. 

Para explicar esta situação contraditória os teóricos costumam afirmar que o 

sistema capitalista desenvolveu de maneira desigual e combinada. Este 

desenvolvimento baseou-se numa Divisão Internacional do Trabalho (DIT), 

logicamente também desigual e combinada. 

Para Corrêa (1988): 

“no capitalismo, o desenvolvimento é necessariamente desigual. No centro, a 

desigualdade do desenvolvimento está relacionada inicialmente ao livre 

desenvolvimento da produção mercantil. Num momento seguinte ela se dá através do 

surgimento dos monopólios. A forma da desigualdade, no primeiro momento é dada 

pelas diferentes localizações e pela diversidade natural do mercado”. 

A dinâmica capitalista poderá continuar produzindo “desenvolvimento” para as 

áreas centrais do sistema, ou seja, os países desenvolvidos. No entanto fica evidente que 

o capitalismo se mostrou capaz de ser instrumento de produção cada vez mais 
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aprimorado, gerando grande quantidade de riquezas. Questiona-se, entretanto, a 

qualidade dessa riqueza acumulada nas mãos de tão poucos, uma vez que o progresso  

beneficia as elites ocorre em função da exploração e miséria de muitos. 

Levando em consideração toda esta trajetória capitalista observa-se que a 

segunda metade do século XX é marcada por uma urbanização acelerada nos países de 

economia dependente e suas cidades manifestam todo tipo de problemas, relacionados 

ao “inchaço” populacional em que vivem (SPOSITO, 1996). 

Ainda sobre isto, Leonard (1992), observa “as poderosas forças da urbanização 

continuarão ativas nas próximas gerações, concentrando nas cidades, por volta do ano 

2010, quase metade da população do terceiro mundo. Antes disso, o ritmo veloz da 

urbanização fará com que existam quase tantos pobres do terceiro mundo nas cidades 

como nas áreas rurais”. Processo inverso devido a ausência de condições para abrigar o 

exército de reserva nos grandes centros. 

Verifica-se que processo de urbanização do Brasil se acentuou a partir da década 

de 1930 paralelamente à industrialização. "Entre 1940 e 1980, dá-se uma verdadeira 

inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira. Há meio século (1940), 

a taxa de urbanização era de 26,35% , e em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, 

triplica a população urbana total do Brasil, ao passo que a população urbana se 

multiplica por sete vezes e meia '' (SANTOS, 1993), observa-se esta evolução no quadro 

1 e  figura 2". 

ANOS URBANA PERCENTUAL RURAL PERCENTUAL TOTAL 

1940 12.880.182 31.2% 28.356.133 68.8% 41.236.315 
1950 18.782.891 36.2% 33.161.506 63.8% 51.944.397 
1960 31.303.034 44.7% 38.767.423 55.3% 70.070.457 
1970 52.084.409 55.9% 41.054.053 44.1% 93.138.462 
1980 80.436.409 67.6% 38.566.297 32.4% 119.002.706 
1991 110.990.990 75.6% 35.834.485 24.4% 146.825.475 
1996 123.082.167 78.4% 33.997.406 21.6% 157.079.573 

2000 137.953.959 81.2% 31.845.211 18.8% 169.799.170 
 

 

Quadro1 Evolução urbana e rural do Brasil (1940 a 2000) fonte: IBGE 
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Figura 3.1 Evolução urbana e rural do Brasil (1940 a 2000) fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

Figura 2 Gráfico da  evolução urbana e rural do Brasil (1940 a 2000) fonte: IBGE 

Ainda, pertinente ao fator industrialização, escreve Spósito (1996), que em se 

tratando do impacto desse  processo sobre a urbanização é importante enfocar alterações 

estruturais no papel da formação do espaço interno das cidades, no entanto “ esta 

produção social das formas espaciais, é ao mesmo tempo manifestação e condição do 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo”. 

O processo de urbanização brasileira a partir da década de 70, apresenta 

características significativamente diferentes das que vinham mantendo até o momento. 

A função do pólo de atração dos movimentos migratórios deixa de ocorrer somente nas 

grandes metrópoles e no eixo Rio de Janeiro e São Paulo e conseqüentemente em todo 

país  começam a surgir centros urbanos pequenos e médios, ao mesmo tempo em que 

novos centros começaram a se formar (ALVES, 1992). Podendo citar São José dos 

Campos no Vale do Paraíba entre outros. 

Segundo Campos Filho (1992), nos países desenvolvidos o processo ocorreu em 

função de transformações tecnológicas “maduras” enquanto que nos subdesenvolvidos 

grandes mudanças de produção são implementadas rapidamente comprometendo a 

estrutura econômica e causando indubitavelmente choques muito profundos.  

Segundo Muller (1969), “No Vale do Paraíba o fator industrialização foi o 

grande responsável pela urbanização e já soma três séculos de desenvolvimento, 
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abrangendo dentro de nossa amplitude de tempo histórico, período razoavelmente 

longo. Com a decadência do café, o Vale do Paraíba, nas últimas décadas do século XIX 

enfrentou os mesmos problemas sofridos em fins do século XVIII, o qual teria que 

procurar novas formas de produção econômica”. 

Ainda segundo Muller , o processo de industrialização, além de estar relacionado 

com a ação de condicionamentos de ordem geral, contou também com a atuação de 

fatores específicos da região. Após a decadência da cafeicultura forçosamente os 

capitais seriam canalizados para outras atividades econômicas e, nesse momento, a 

localização privilegiada entre as duas principais cidades do País: Rio de Janeiro e São 

Paulo somariam fatores mais do que suficientes à industrialização e à sua progressão 

continuada. 

Segundo Spósito (1996), “as transformações que historicamente se deram, 

permitindo a estruturação do novo modo de produção capitalista, constituem 

conseqüências contundentes do próprio processo de urbanização. A cidade nunca fora 

um espaço tão importante e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso na 

escala mundial, como a partir do capitalismo”. 

2.5 O Estado e o Urbano no Brasil 

Segundo Oliveira (1982) as relações entre o Estado e o urbano podem ser vistas 

sob vários ângulos. No tocante à divisão social do trabalho na cidade e no campo tanto 

na experiência brasileira como nas demais fica bem evidente a forma como o Estado 

utiliza mecanismos que são de criação e de reprodução de modelos e planos urbanísticos 

impostos exclusivamente pela esfera governamental com a concepção de modelos 

perfeitos que organizará a cidade, porém, não leva em consideração contradições e 

ações pontuais que se constituem elementos do todo produzido pelas cidades brasileiras. 

O que se observa é que a situação caótica do País em função de uma urbanização 

desenfreada é negligenciada por parte do Estado, que ora intervêm, outras controla, 

ditando todas as regras, mas ao mesmo tempo não solucionando problemas pontuais. 

Ainda segundo Oliveira, não se tem registro da ação do Estado sobre a 

“regulação” de certos aspectos da vida urbana, desde leis de uso de solo até códigos de 

construção, mas esse é precisamente  talvez um dos campos dessa relação cujo trabalho 

teórico tem sido mais ineficiente, menos profundo. Este autor comenta ainda a 
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importância de ver as cidades como sede do capital comercial que, controlando a 

produção agroexportadora, fazem a ligação dessa produção com a circulação 

internacional de mercadorias e essa realidade perdura até o final dos anos 20. Dessa 

forma é de suma importância entendermos o processo de urbanização não como um 

fenômeno que se deflagra apenas a partir da industrialização. È importante considerar 

este momento como um marco que irá redefinir entre o capital comercial e o da 

indústria. 

Em função do processo da industrialização, observa-se que a partir da Segunda 

metade do século XX ocorreram transformações importantes no espaço urbano do país, 

que foram derivadas de um dinâmico processo de acumulação urbano-industrial, sob 

mediação política do Estado, as quais resultaram tanto num processo acelerado de 

urbanização, como na formação de uma sociedade urbana complexa. 

Mediante todo este processo constata-se uma atração para as grandes cidades, 

que por sua vez se transformam em grandes aglomerações em função do processo de 

acumulação sediado nas cidades que se transformam em aparelho produtivo. A partir do 

momento em que a industrialização passa a ser o motor da expansão capitalista no 

Brasil, automaticamente passa a ser urbana, pois de forma alguma poderá se basear “em 

nenhuma pretérita divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas” Em 

outras palavras a industrialização forçou um processo de urbanização sem precedentes 

(OLIVEIRA, 1982, p.42) 

Esse acelerado processo de urbanização foi acompanhado por grande processo 

social, como mostram alguns indicadores: redução da taxa de mortalidade, aumento da 

expectativa de vida, entre outros. No entanto, existiram muitos fatores negativos 

principalmente a partir da década de 70, quando parcelas crescentes da população que 

anteriormente já estavam  à margem dos benefícios sociais instituídos, o fato agravou-se 

ainda mais, podendo ser comprovado pelo difícil acesso aos equipamentos sociais 

coletivos, ausência de moradias apropriadas, periferização, degradação ambiental e no 

aumento da marginalidade social. 



 37

 

2.6  Planejamento Urbano no Brasil 

Para Villaça (1995, p.45) "no Brasil o que se pode chamar de planejamento 

urbano tem dois componentes fundamentais e bastante independentes um do outro. Um 

é o zoneamento e o outro, o planejamento representado pela figura do Plano Diretor e 

seus equivalentes". Ele comenta ainda que, o zoneamento é entendido como uma 

legislação urbanística, ou seja, toda área urbana e também de uma possível expansão é 

dividida em zonas e cada uma será explorada no máximo para seus respectivos usos, 

mediante suas características, ou seja, o zoneamento é a forma mais tradicional de 

planejamento urbano. 

Villaça afirma também que o zoneamento tem uma história própria, embora não 

tenha sido explorada profundamente. Também se apresenta como resultado de claros 

conflitos de interesses e da ação concreta dos governos municipais, através de leis 

aprovadas mesmo em períodos democráticos, "O zoneamento insere-se, portanto, na 

esfera da política, o plano diretor não". (VILLAÇA, 1995, p.45) 

A partir daí inicia-se uma nova fase no planejamento urbano no Brasil, com 

pretensões "cada vez mais globalizantes" relacionadas à saúde, educação, 

desenvolvimento econômico, segurança pública, saneamento, etc. Com isso, o 

planejamento dessa maneira caracterizado, começa a entrar em crise. Comenta ainda 

que mesmo formulado de forma tão abrangente "eles apresentavam continuidade e eram 

executados". Talvez seja aí que resida o maior problema do início de sua crise, ou seja, 

isso nunca mais viria a acontecer. 

A crise instalada no início da década de 30 ocorre em função do agravamento 

das seguintes situações: crescente descrédito entre os políticos [...] crescente 

complexidade, sofisticação técnica[...].Total incapacidade dos planos diretores de 

corresponderem ao discurso sobre si próprios. Os planos se revelam incapazes de ir 

além do discurso. O destino dos planos é a prateleira onde, na melhor das hipóteses, 

funcionam como obra acadêmica.(VILLAÇA, 1995, p.47).  
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Oliveira. (1982, p.50) considera também que: 

"As concepções de planejamento urbano devem ser revistas radicalmente mais 

que de teorias duvidosas à aplicação de nossa realidade, essa revisão deve partir dos 

problemas concretos da maioria da população, colocada na ilegalidade precisamente 

pela legislação urbanística e edilícia. Esta, ao contrário dos planos diretores, vem 

sendo efetivamente implementada há décadas, beneficiando a minoria que produz  e 

ocupa a cidade legal. Enquanto isso os planos são ideologicamente utilizados para 

ocultar essa verdade” 

De acordo com Villaça (1995), o qual acredita que jamais um modelo de 

planejamento criado dentro de um escritório, cujo objetivo máximo é a ordenação da 

cidade, dará conta de atender às necessidades do Brasil , ou seja, não leva em conta as 

contradições e ações pontuais que se constituem elementos do todo produzido pela 

cidade. 

A cidade é uma produção social, sendo assim, ocorre como afirma Castells 

(1984), uma constante disputa de classes. Portanto é extremamente importante estudar o 

urbano considerando as diferentes instâncias: econômica política ideológica e físico-

territorial, interferindo tanto na ocupação espacial como também no seu planejamento. 

Segundo Gottdiener (1993) é necessário considerar a atuação dos agentes na 

influência e produção de determinados fenômenos, pois interagem e se auto- alimenta, e  

o resultado da interação é muito forte e grande, e existem muitas entidades que vivem 

deste processo , até mesmo se valendo de situações  caóticas urbanas para se 

promoverem e o Estado que poderia intermediar o conflito, acaba por reforçar ainda 

mais as desigualdades sociais. 

Analisando a experiência brasileira com o planejamento urbano após 1964, 

verifica-se de imediato a conveniência em distinguir dois subperíodos. O primeiro 

estende-se de 1964, com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), até o II PND em 19758. O segundo 

subperíodo se inicia com a implementação da política urbana proposta no II PND. Na 

                                                        
8 IPND: Objetivou elevar o Brasil à categoria de país desenvolvido (governo Médici). IIPND: Sobressai a 

categoria de técnicos de planejamento nas funções administrativas (governo Geisel) ver 
BIERENBACH, Maria Inês Política e Planejamento Social (Brasil: 956/1978). 3.ed. São Paulo, 
Editora Cortez;   1987. 
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verdade, tal distinção justifica-se na medida em que a política urbana adotada nos dois 

subperíodos segue orientações inteiramente distintas. 

Foi criado em 1964 o SERFHAU, como elemento chave do Sistema Financeiro 

da Habitação o qual tinha a função de ordenar o importante “espaço habitacional”. O 

principal problema a ser resolvido era o habitacional, todos os esforços foram 

canalizados para amenizar os “déficits da infra-estrutura habitacional". 

Em 1966, o SERFHAU foi regulamentado e passou a comandar as atividades de 

entidade elaboradora e coordenação da política nacional na área do planejamento local 

integrado, estabelecida dentro das diretrizes da política de desenvolvimento regional. 

No início sua atuação englobaria os níveis municipal e intermunicipal, porém na prática 

a ênfase dada ao primeiro foi muito maior. 

Para financiar os planos de desenvolvimento local integrado foi constituído o 

Fundo de Financiamento para o Planejamento Local (FIPLAM) com recursos 

provenientes, na sua maioria, do BNH. Este planejamento era composto de duas etapas. 

A primeira resultava em um Estudo Preliminar no qual era examinada a conveniência de 

se proceder à segunda etapa, constituída pelo Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado propriamente dito. “Como não poderia deixar de ser, os Estudos Preliminares 

invariavelmente eram concluídos pela necessidade do Plano”. 

Em 1969 o Ministério do Interior criou o Programa de Ação Concentrada (PAC) 

com o objetivo de promover, através de etapas o desenvolvimento local integrado de 

comunidades urbanas por todo o País. O PAC prevê  a execução dos projetos setoriais 

definidos como prioritários pelos Planos Locais nos setores de saneamento básico, 

habitação e organização dos serviços administrativos municipais. 

Um dos pontos a destacar no PAC é a fixação de critérios para a seleção dos 

municípios que deveriam participar do programa, tendo como base as microrregiões 

homogêneas estabelecidas pelo IBGE. “Na realidade, o PAC  se apóia no principio de 

que o processo de planejamento deveria partir dos níveis mais baixos, como o 

município ou em outras palavras, de que as diretrizes mais altas do planejamento 

deveriam ser elaboradas a partir de planos municipais”. 

No entanto existem alguns pontos específicos na experiência deste período que 

merecem ser explicada em maior profundidade. Inicialmente a concepção do 
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planejamento local vê a cidade como um organismo autárquico ou seja, as ligações com 

outras cidades e regiões não são levadas em consideração, causando graves distorções 

na alocação de recursos. 

O II PND em 1975 marca um importante momento na concepção e andamento 

do planejamento urbano. Teoricamente ele vem de encontro a algumas necessidades não 

atendidas pelo plano anterior, ou como por exemplo a definição da política urbana sob o 

ponto de vista nacional. 

Estabelece como prioridade à implantação das áreas metropolitanas, procurando 

corretamente distinguir problemas dos grandes centros. Segundo as macro regiões o 

IIPND ainda se preocupa com a ocupação territorial promovendo dinamização dos 

centros médios ou núcleos de apoio à ocupação. 

O planejamento, como sistema racional de orientação das diversas agências do 

poder público vem se consolidar  (consubstanciar) num plano e o mesmo é resultado de  

um compromisso entre duas esferas de atuações distintas, que interagem no sistema 

político administrativo: uma situando-se no plano político, com grande dose de 

subjetividade, e outra no plano técnico num âmbito estritamente objetivo. 

Desta maneira o choque entre as duas esferas permite que o sucesso do plano 

dependa muito mais de fatores exógenos a ele, do que elementos internos, sendo assim, 

estes fatores, ultrapassando os limites do planejamento propriamente dito, caracterizam 

o processo do esquema planejado. 

È extremamente importante que se reflita sobre a necessidade de se retomar um 

estudo minucioso sobre a realidade brasileira e sua organização sócio-espacial, que se 

tornou um legado de conseqüências problemáticas, não só na sua ocupação espacial, 

como também aumentando ainda mais a distância na equidade social, que  se arrastam 

por todo o território, a discussão que esta pesquisa se propõe apresentar pode 

seguramente se aplicar a outras localidades nacionais uma vez que os problemas 

ocorrem nas estruturas e dependem de condições não ainda estabelecidas. 

Em função da análise de tantos agentes e fatores envolvidos no processo de 

planejamento, observa-se que o capitalismo exige uma constante transformação nas 

relações de produção, um constante renovar. Como conseqüência, a cidade também 
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sofre constantes transformações e da adaptação e readaptação de seus espaços 

relacionadas às transformações das relações sociais e de produção. 

É importante ressaltar que, dependendo da administração pública, alianças 

políticas, entre outros fatores mencionados até aqui, são perfeitamente observadas as 

realidades acima mencionadas e promovidas, ou seja, existe uma cidade Legal que deve 

ser atrativa para grandes investimentos, e para isso são necessárias grandes obras para 

promover uma verdadeira maquiagem, por outro lado temos a cidade dos que estão à 

margem de todo esse processo e não possuem condições alguma para participar, a 

menos que ocorram políticas públicas direcionadas e eficientes para atender a essa 

população. 

Em suma, para analisarmos a realidade do planejamento urbano e regional no 

Brasil, é importante considerarmos alguns desses fatores exógenos aos planos de ação 

do governo, que caracterizam de maneira marcante e peculiar o processo de 

racionalização da administração pública atual. 

A cidade passou a ser o receptáculo de todas as transformações em função do 

rápido crescimento populacional, gerando grande procura por espaços. Segundo Costa 

(1999) o desenvolvimento do modo de produção capitalista já tornara a terra também 

uma mercadoria, o que significa que o acesso a uma parcela do espaço destas cidades 

estava mediado, pela compra ou aluguel de terrenos, construções ou não.9 

Singer (1977) afirma que a existência da cidade pressupõe uma participação 

diferenciada dos homens no processo de produção e de distribuição, ou seja, uma 

sociedade de classes. Ainda para Singer, a cidade, na sua origem, não pode ser 

considerada somente como um lugar de produção, mas, sobretudo de dominação e isto é 

claramente evidenciado pela organização da produção. Sendo assim, a cidade oferece à 

classe dominante condições necessárias para deliberadamente, aumentar o seu domínio. 

Spósito (1996) considera o caráter urbano da produção industrial, totalmente 

diferenciada das atividades produtivas que se desenvolveram no campo as cidades se 

tornaram a base territorial, já que nelas havia os dois componentes principais: capital e 

força de trabalho, ainda afirma que todo este processo causou grande impacto na 

                                                        
9 Os livros de Leonardo Benévolo(“História da Cidade”) e Fridrich Engels (“A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra”) apresentam relatos que permite entender as transformações ocorridas. 
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estrutura social. Para ela, entender a urbanização a partir do desenvolvimento industrial 

se encontra todo o cerne da questão enquanto fator preponderante. 

Considera-se ainda, que em função do crescimento populacional urbano e a 

superconcentração de capital nacional e internacional nas metrópoles para formação de 

infra-estrutura necessária à reprodução capitalista, promove um desenfreado aumento de 

população não qualificada que por conseguinte se aloja e não habitam nos grandes 

centros urbanos e a manifestação direta deste processo  é uma série de problemas 

urbanos. 

Singer (1977) afirma também que o crescimento acelerado das metrópoles em 

países não desenvolvidos, aumentou ainda o desequilíbrio, principalmente entre procura 

e a oferta de habitações e equipamentos urbanos, “ que compõem  uma problemática 

urbana específica.” 

Mediante essas análises, constata-se que a formação das cidades que hoje 

observamos é o resultado de um processo histórico ao longo dos tempos, e neste 

contexto observa-se que é uma somatória de séculos de transformação, cujo elemento 

principal  foi e continua sendo as articulações  executadas para atender o processo  

monopolista. Sendo assim, o espaço é produzido e consumido no capitalismo e muitas 

são as conseqüências de todo esta transformação, desde exclusão sob todas as formas 

até a degradação ambiental, entre outros. 

Em São José dos Campos, em decorrência de seu desenvolvimento, observam-se 

as diferentes alterações aprovadas nas leis de zoneamento pertinente ao uso do solo, a 

forma como ocorreu seu crescimento (em função de alguns vetores esperados, outros 

programados) a maneira como seus habitantes usufruem equipamentos urbanos, ou seja 

(condições diferenciadas de acordo com as suas respectivas classes sociais), apresentam 

subsídios para entender por que e para quem a cidade está sendo produzida. 

É de grande importância, entender que o espaço é produzido segundo a lógica 

capitalista, e em conseqüência, o crescimento desordenado e caótico de nossas cidades 

não é resultado apenas da falta de planejamento, portanto não será superado somente 

dentro do contexto econômico em que se vive. Assim sendo não resulta de uma ação 

sem agentes, e a questão que se coloca é: quem está produzindo a cidade? De imediato 

figuraram as classes sociais, os anseios da população carente a serem atendidas, as 
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atuações do Estado, proprietários urbanos, entre outros agentes que participam 

diretamente do processo. 

Enfim as cidades não param de crescer, esse processo aliado a outros fatores 

estruturais, conjunturais e históricos, configuram um quadro de vários problemas, desde 

a produção de moradias inadequadas, a ausência de equipamentos urbanos, os conflitos 

sociais, e o desequilíbrio ambiental. Vários são os agentes que atuam na expansão 

urbana e entre os mais importantes estão os proprietários de terras, os incorporadores 

imobiliários, a indústria da construção civil, o capital financeiro, o poder público, 

agindo ora em favor, ora amenizando conflitos sociais, portanto a produção do espaço 

urbano é resultante da relação política entre esses agentes10. 

                                                        
10 Ver Gouvêa, 2003: “O espaço e a clandestinidade: um estudo de caso dos loteamentos clandestinos no 

município de (explora muito a atuação dos agentes na produção do espaço urbano)”. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO 

3.1 O processo de urbanização e segregação espacial de São José dos 

Campos 

O município de São José dos Campos abrange uma área de 1.118km2 formada 

por dois sub - distritos e dois distritos: 1º sub – distrito – sede, 2º sub – distrito – 

Santana do Paraíba  e os distritos São Francisco Xavier. Cerca de 70% do município 

está localizado ao Norte da Rodovia Presidente Dutra, constituído por montanhas, serras 

e picos. A parte Sul do município que abrange cerca de 30% ou (119.63 Km2) do 

território, apresenta relevo brando e suave, formado por um imenso planalto, composto 

de uma série de platôs entrecortados de pequenos vales, onde se concentra grande parte 

da população urbana do Município de São José dos Campos. 

O Município é cortado no sentido leste-oeste, pela rodovia federal BR-116 

(Presidente Dutra); no sentido norte-sul, pela rodovia estadual SP-50, que liga São José 

dos Campos aos Municípios do Sul de Minas e Campos do Jordão e, pela rodovia 

estadual SP-99 (Rodovia dos Tamoios), que liga o município ao litoral norte do Estado. 

Está, assim, o município ligado aos dois principais pólos turísticos do Estado.(PDDI, 

1995). 

São José dos Campos situa-se a leste do Estado de São Paulo, no médio Vale do 

Paraíba e destaca-se como o mais importante no plano econômico dos trinta e cinco 

municípios que compõem a Bacia do Paraíba do Sul. Sofreu expressiva taxa de 

crescimento demográfico a partir dos anos 50, resultado da implantação de um parque 

industrial diversificado, em função de sua especial localização entre as duas principais 

regiões metropolitanas do País, considerados os dois maiores centros produtores e 

consumidores - São Paulo e Rio de Janeiro - distando 84Km e 321Km destes centros 

respectivamente, conforme observado na figura 3. 
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Figura 3 – Mapa de Localização do município de SJCampos– Fonte: PMSJC 

O Rio Paraíba do Sul é o principal curso de drenagem das águas pluviais no 

município de São José dos Campos permeando com alguns dos seus afluentes toda a 

área urbana do distrito – sede e de Eugênio de Melo. Na área urbana, em sua margem 

esquerda, existem duas sub – bacias: as do Rio Jaguarí e do Rio Buquira, localizados na 

região Norte. Estes cursos d’ água são de maior porte do que os da margem direita que 

permeiam a zona sul da cidade (PDDI, 1995). A seguir a localização da região Norte  

figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Localização da região Norte no município de SJCampos. 
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Do ponto de vista da legislação de uso e ocupação do solo, ela se insere no 

capítulo da Política Urbana da Constituição Federal (CF) de 1988, que se desdobra na 

Constituição Estadual (CE) e na Lei Orgânica municipal (LO). No plano municipal, os 

principais instrumentos legais estão inseridos no Plano Diretor (PD) e, 

hierarquicamente, nas Leis complementares correlatas. 

No âmbito do município de São José dos Campos, a Lei Orgânica foi aprovada 

em 1990, e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, em 1995. O 

Capítulo I da Lei Orgânica, em seu artigo 2º. fala dos objetivos fundamentais: 

Art.2º - Constituem objetivos fundamentais do Município contribuir para: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - promover o bem comum de todos os munícipes; 

III - erradicar a pobreza, o analfabetismo e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais. 

Em seguida temos o instrumento denominado Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) cujo objetivo primordial se sustenta no seguinte compromisso: 

Constitui o instrumento básico do processo de planejamento municipal para a 

realização do desenvolvimento de todo território nos seus aspectos físico-territorial, 

econômico, social e institucional (administrativo). É Plano, porque estabelece objetivo 

a serem atingidos, é Diretor porque fixa as diretrizes do desenvolvimento físico - 

econômico - social do Município. É de Desenvolvimento, porque realiza o 

desenvolvimento da comunidade local é seu objetivo fundamental. É Integrado, porque 

deve integrar o desenvolvimento do município no da região, no estadual e no nacional. 

(PDDI, 1995, p.39) 

De acordo com o (PDDI, 1995), o município foi dividido com base na Carta das 

Unidades Territoriais11 de Características Físicas e Antrópicas Homogêneas, cujo  

objetivo era dar subsídio para que o crescimento da cidade ocorresse de maneira 

ordenada onde isso fosse possível, sem levar a degradação urbana, preservando o meio 

                                                        
11 Foi elaborada a carta das UnidadesTerritoriais, a partir do dados do MAVALE (Macrozoneamento do 

Vale do Paraíba (KURKDJIAN,1992). 
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ambiente, os recursos naturais de forma a assegurar o equilíbrio ecológico do território 

do município. 

Para tanto foram estabelecidos três tipos de macrozonas básicas: Macrozona 

Urbana, Macrozona de Expansão Urbana na qual se encontra a I e a II, Macrozonas 

Rural na qual se encontram as Áreas de Proteção Ambiental  (APA) I, II e III, a seguir a 

forma como foram caracterizadas: 

Macrozona Urbana - é a porção do território do município apropriada 

predominantemente às funções urbanas. Foi definida a parte das áreas já urbanizadas e 

dos vetores de expansão urbana Leste e Sul, respeitadas as atividades e restrições 

constantes da Carta de Unidades Territoriais. 

Macrozona de Expansão Urbana foi subdividida em duas macrozonas: 

Macrozona de Expansão Urbana I - é a porção do território do município 

indicada ao desenvolvimento urbano e à implantação de obras viárias, sendo também 

apropriada para usos agrícolas, pecuários e florestais associados a práticas 

conservacionistas de solo, devendo respeitar as atividades e restrições constantes da 

Carta de Unidade Territorial. 

Macrozona de Expansão Urbana II - é a porção do território do município 

apropriada às atividades de turismo e lazer com ocupação de baixa densidade, devendo 

respeitar as atividades e restrições constantes da Carta de Unidades Territoriais – 

Unidade. 

Macrozona Rural - é a porção de território do município destinada à proteção 

ambiental dos mananciais existentes e das cabeceiras de drenagem, sendo imprópria ao 

desenvolvimento urbano, indicado às atividades agrícolas, pecuárias, inclusive a 

agroindústria, devendo respeitar as atividades e restrições constantes da carta das 

Unidades Territoriais. 

Dentro do perímetro da Macrozona Rural delimitaram-se três Áreas de Proteção 

Ambiental conforme a descrição abaixo: 

APA I - Área de Proteção Ambiental Um - que pela presença de serras e 

escarpas, grutas profundas, freqüência de ocorrência de cabeceiras de drenagem, 

declividades acentuadas da ordem de 60% ,[...]. 
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APA II - Área de Proteção Ambiental Dois - compreende os terrenos da Bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe até atingir a APA 1. As condições geodinâmicas desta 

porção do território determinam um alto potencial de riscos geológicos e fortes 

erodibilidades, com ocorrência de movimento de massa, [... ]. 

APA III - Área de Proteção Ambiental Três - caracteriza-se por áreas de 

relevos ondulados, situados entre a Rodovia Carvalho Pinto e as divisas com os 

municípios de Jacareí, Jambeiro e Caçapava, devido os riscos geológicos com 

acentuado grau de erodibilidade e suscetibilidade a escorregamento de terra, é 

inadequada à ocupação urbana. Observa-se o macrozoneamento territorial na figura 5. 
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Figura 5 –Mapa com as (APAS) e Macrozoneamento Territorial de SJC fonte: (PDDI, 1995) 

Para que se entenda a real consolidação do espaço em SJCampos é necessário 

entender o seu desenvolvimento urbano industrial que foi marcado por várias fases 

distintas descritas no PDDI – PMSJC (1995): 

Fase do algodão - Teve seu apogeu no biênio 1868 a 1870, cuja produção 

abasteceria as indústrias têxteis Inglesas e chegou a concorrer  com a produção cafeeira, 

declinando no entanto sensivelmente até o final do século . 

Fase  do Café -  Começou a ter alguma expressão a partir de 1830 participando 

fortemente na produção regional. Em 1886, a produção cafeeira teve seu auge mesmo 
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num momento em que já acontecia a decadência dessa cultura na região marchando em 

direção ao noroeste do Estado de São Paulo. 

Fase Sanatorial - A procura do município de São José dos Campos para 

tratamento de tuberculosos devido as condições climáticas favoráveis e se intensificou 

em 1935 quando o município foi transformado em Estância Hidromineral, nessa época  

São José dos Campos passou a receber benefícios que puderam ser aplicados na área 

sanatorial. Essa fase persistiu até fins da década de 50, quando definitivamente o 

processo de industrialização passaria a definir o desenvolvimento da cidade e do 

município. 

Fase Industrial - O processo de industrialização, no município, teve início a 

partir da década de 20, dada a ocorrência de um conjunto de fatores favoráveis à 

implantação de indústrias como a situação geográfica favorável e outros fatores de 

ordem geral. Refletiu também a concessão de incentivos fiscais e a oferta de terrenos 

cedidos pela Prefeitura Municipal para a instalação de indústrias intensificando assim o 

processo de industrialização, e por conseguinte a expansão do núcleo original da cidade, 

que até então existia em função de suas relações com a economia agrária . 

Segundo Muller (1969) e Oliveira et al. (1997), não resta dúvida de que o 

avanço da industrialização do Vale do Paraíba,  foi fruto dos assentamentos ao longo da 

calha do rio Paraíba do Sul, extensão fabril das metrópoles de São Paulo e do Rio de 

Janeiro” afirmando estreita ligação com o extraordinário crescimento do parque fabril 

da “grande São Paulo” e que devido a proximidade da região tornou-se acessível ao 

extravasamento da capital. “Tem que se lembrar que a industrialização do Vale do 

Paraíba está intimamente ligada ao desenvolvimento do parque fabril paulistano e, até 

certo ponto ao carioca”. 

Em São José dos Campos, constata-se que desde 1940 vem ocorrendo um 

crescimento populacional bastante acentuado em relação aos demais municípios do Vale 

do Paraíba e do Estado de São Paulo. Um dos fatores determinantes que contribuíram 

decisivamente para a mudança do perfil demográfico do município foi o grande fluxo 

migratório que ocorreu a partir dos anos 50, decorrente da industrialização Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(PDDI-1995). Este fato pode ser observado no quadro 2 e na figura 6. 
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ANO POPULAÇÃO 

1940 36.279 
1950 44.804 
1960 77.553 
1970 148.332 
1980 287.513 
1985 348.490 
1991 442.370 
1996 486.167 
2000 539.313 

 

Quadro 2- Crescimento populacional de São José dos Campos 1940 a 1996  Fonte: IBGE (2000) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6– Gráfico do crescimento populacional de São José dos Campos -1940 a 1996  Fonte: 

IBGE (2000) 

Até a década de 50, houve um maior desenvolvimento urbano nas regiões 

periféricas do núcleo original e na parte norte da cidade. Nas décadas seguintes, o 

município passa, aceleradamente, por mudanças em seu sistema urbano relacionadas às 

diversas etapas de seu desenvolvimento sócio econômico.  

Um referencial muito forte do progresso do município foi a instalação do Centro 

Técnico  Aeroespacial (CTA) que favoreceu a criação de entidades de pesquisa, como o 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e a consolidação do chamado 

complexo tecnológico industrial aeroespacial, que teve como conseqüência a 

intensificação da urbanização no município passando a ter um caráter disperso 

atravessando a via Dutra,  tomando grandes espaços vazios, até então rurais 

(MÜLLER,1969). Este fato pode ser observado na quadro 3  na figura 7. 

REGIÃO POPULAÇÃO 

Norte 64.661 
Sul 182.544 

Sudeste 30.001 
Centro 79.119 
Oeste 17.629 

Leste 121.603 
 

Quadro 3 Crescimento populacional de São José dos Campos 1940 a 1996  Fonte: IBGE (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Gráfico do crescimento populacional por regiões  de São José dos Campos – Fonte 

:IBGE (2000) 

Em 1980, o quadro urbano do município sofreu uma grande transformação 

devido a intensidade da industrialização ocorrida nas décadas de 1960/1970, 

ocasionadas por fatores diversos e principalmente pela instalação da Refinaria Henrique 

Lages – REVAP, bem como pela implantação de indústrias de grande porte, ocupando 
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grandes áreas de expansão urbana. Deste modo, o processo de urbanização de São José 

dos Campos dá-se em patamares descontínuos, ocasionados por fatores exógenos 

independentemente do planejamento municipal (PDDI , 1995). 

Como já foi dito anteriormente a visão acima nada mais é do que se livrar da 

responsabilidade de intervir de maneira efetiva no tocante às políticas  públicas 

municipais  e que as conseqüências não foram somente em função dos fatores exógenos. 

Sendo assim busca-se compreender o fenômeno sobre uma outra ótica, ou seja, o 

desenvolvimento industrial e outras conseqüências advindas deste processo não devem 

ser apontados como responsável, única e exclusivamente pela produção sócio-espacial 

no município de São José dos Campos, embora tenha sido alvo para atração 

populacional, mas na realidade o fator preponderante é o modelo econômico 

concentrador de renda e de riqueza, que impede muitas pessoas de terem acesso a 

moradia entre outros equipamentos urbanos. (VILLAÇA, 1998) 

As crescentes desigualdades na distribuição de todos os gêneros de infra-

estrutura na cidade acabam por comprometer uma qualidade de vida comunitária e 

urbana compatível com o seu grande desenvolvimento econômico, SJCampos é 

considerado o segundo município em arrecadação de ICMs do Estado de São Paulo, 

sendo portanto relativamente rico.  

A atual configuração urbana de São José dos Campos, como conseqüência de 

todo o processo acima citado, demonstra o quanto foi intensa e os graves problemas por 

ele causados  apresentando graves problemas, como a ocupação de lugares impróprios e 

irregulares para moradia que serão melhor entendidos quando analisar-se a forma como 

ocorreu a ocupação do solo. 

Como comentado anteriormente, o processo de industrialização na cidade de São 

José dos Campos acelerou novos fluxos de relações intra-urbanas, resultando em formas 

específicas de ocupar o território municipal, reafirmando-se assim a teoria de Villaça 

(1998) a segregação espacial das camadas de mais alta renda surgindo como o elemento 

interno mais poderoso no jogo de forças que determina a estruturação do espaço intra-

urbano de nossas metrópoles. A classe dominante ou de alta renda é quem comanda a 

estruturação do espaço urbano, decorrendo, portanto, da luta de classes em torno das 

vantagens e desvantagens do espaço construído. 
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A expansão da mancha urbana e a ocupação do espaço no contexto do 

desenvolvimento de São José dos Campos são decorrentes de um determinado momento 

histórico, ou seja, está vinculada diretamente ao modo como ocorreu em cada momento, 

portanto com a relação estabelecida entre o conjunto da sociedade e o poder e 

intervenção e controle sobre o urbano possibilitará sua compreensão. 

O reconhecimento da cidade como um sistema dinâmico e complexo, tem 

exigido renovados esforços para a descrição e apreensão do processo de crescimento 

urbano. Um dos desafios é a compreensão do processo do crescimento urbano, o qual 

congrega uma estrutura intra-urbana bastante heterogênea e com grandes desigualdades 

sociais. 

3.2  A Expansão Urbana da Região Norte  

A região Norte apresenta muitos acidentes naturais e artificiais, os quais influem 

de forma decisiva nas possibilidades de expansão da Cidade. O rio Paraíba do Sul e sua 

várzea plana e turfosa; ao Norte, a topografia montanhosa, limita a expansão do sítio 

urbano atual; no sentido norte-sul. (PDDI, 1995). 

É de suma importância considerar a origem do Bairro de Santana e seu 

desenvolvimento, não só no contexto da evolução da cidade, como também a sua 

estagnação principalmente em função de se esgotarem as oportunidades de expansão 

física. Decorre-se assim o surgimento de outros núcleos urbanos, e principalmente por 

se encontrar no limite da área  delimitada para estudo, uma vez que  o fator físico que 

separa ambos é exatamente o rio Paraíba do Sul.  

A evolução do bairro de Santana resultou no surgimento dos bairros contidos na 

área  em estudo. Portanto não se pode fazer uma abordagem parcial da região norte, sem 

primeiro tecer, mesmo que de forma sintetizada, a origem e as fases do 

desenvolvimento que o bairro de Santana pioneiro em São José dos Campos passou. 

Foi o primeiro a experimentar mudanças de uma modernidade reflexa de ordem 

nacional e internacional, visto que as primeiras grandes indústrias multinacional e 

nacional ao se instalarem na cidade, escolheram como espaço as extremidades deste 

bairro. Tal fato fez com que surgisse um afluxo de famílias buscando se instalar no 

bairro e arredores, demarcando assim um processo de passagem de um pequeno núcleo 
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de tradição agrário/comercial a um outro, de características urbano-industrial. Deste 

modo Santana se configurou em um dos exemplos marcantes da urbanização 

valeparaibana contemporânea.  

Segundo Müller (1969), inicialmente a cidade se originou “na borda da 

superfície mais elevada, ao lado da descida para o nível do baixo terraço, onde se 

desenvolveu o bairro, Santana; procurou sítio defensivo que, ao mesmo tempo se ligava 

ao ponto de travessia mais fácil da várzea, que se estreita na área do terraço servindo 

este, ainda de via de passagem”. 

Santana tornou-se um grande referencial, justamente por ter concentrado em sua 

evolução histórica características da urbanização Valeparaibana, segundo Oliveira et al, 

(1997) 

 “A importância deste bairro reside na sua evolução histórica: de pequeno 

núcleo populacional caracterizado como entreposto de mercadorias com a zona rural, 

à etapa de bairro industrial, iniciada na década de vinte com a instalação da 

Tecelagem Parayba (Indubitavelmente a Tecelagem Parayba constitui um marco na 

história de todo o município e foi responsável ainda, por boa parte do êxodo rural) e 

consolidada entre os anos quarenta e setenta, a partir da construção da Rhodia, grande 

multinacional”. 

 O bairro até então economicamente estagnado, presenciou uma nova fase que 

proporcionou condições para um novo tipo de desenvolvimento. A atração exercida pela 

multinacional decorreu no aumento das pensões que sempre “dava um jeitinho de caber 

mais um” possibilitando assim, o acesso a uma possível vaga na tão almejada fábrica. 

Conforme Oliveira et al. (1997) foi percebido um “inchaço urbano” conseqüência da 

falta de infra-estrutura urbana e dos equipamentos públicos até então existentes, para 

atender às demandas requeridas pelas instalações industriais, havendo portanto, a 

necessidade de prover abrigos para sobrevivência da mão-de- obra atraída para o bairro. 

Afirma também que no primeiro momento foi o único núcleo que conseguiu manter 

uma relação razoável entre o número de equipamentos públicos e o número de 

habitantes. 

Ao analisar tudo que foi exposto acima pode-se entender o que Oliveira et al., 

(1997, p. 43 ) quer dizer quando afirma:  
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“São diversas dimensões da modernização brasileira presente em Santana: a 

trama urbana assentada sobre um belíssimo sítio geográfico; o elo com o mundo 

agrícola; o florescer do comércio; a presença dos imigrantes mineiros; o 

desdobramento da produção industrial; o intenso adensamento popular horizontal; a 

área ímpar do Parque da Cidade; enfim, elementos a revelar fases diversas, expondo 

aspectos da modernização brasileira, e portanto, elementos de suas contradições.” 

A existência de um núcleo urbano em expansão contribuiu para o surgimento de 

bairros como: Alto da Ponte, Telespark entre outros, que foram surgindo após a década 

de 50. Essa expansão para além do rio Paraíba do Sul fez com que o  bairro de Santana 

desenvolvesse a função de elo de ligação destes outros bairros com o restante do 

município. Isto faz com que o sistema viário de Santana desempenhe, segundo Oliveira 

et al (1997),  duas funções, a de acesso e distribuição local de Santana e a de corredor 

de passagem” de toda região para o centro ou qualquer outra região, já que é o único 

acesso da região Norte. Aos poucos o bairro foi se aproximando cada vez mais do 

centro, ou melhor, cada vez mais a expansão da cidade como um todo foi englobando os 

bairros adjacentes. 

Através da abordagem sobre o bairro de Santana, tentou-se apresentar de 

maneira sintetizada a sua formação, e devida importância para a região norte e para a 

cidade como um todo e, principalmente no contexto desta pesquisa o qual justifica-se 

indubitavelmente por ser a área urbana com mais equipamentos urbanos à qual atua 

como uma importante ponte no atendimento das populações das áreas periféricas. E sem 

sombra de dúvidas, todos os fatores apresentados interferiram de forma direta na 

expansão periférica além rio.  

Pretende-se, antes de iniciar as considerações e análises propriamente ditas, 

justificar que a pesquisa não foi estruturada através de uma cronologia linear e também 

não haveria tempo para explorar  todas as questões importantes específicas do Estudo de 

Caso (EC) que ocorreram ao longo do período, pois se corre o risco de abrir muito o 

eixo teórico, mas sim atingir uma questão reflexiva e também trazer `a tona outros 

conceituados trabalhos que tão bem explanaram sobre a dinâmica do desenvolvimento 

de São José dos Campos, conduzindo-nos a uma compreensão que vai de um acadêmico 

até  um simples cidadão joseense. 
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Sendo assim o objetivo da pesquisa ficou em torno da hipótese básica que 

norteou este trabalho, qual seja, a da certeza de que, no processo de consolidação  das 

estruturas urbanas, a irregularidade,  a clandestinidade, ou ainda qualquer outro 

fenômeno desta natureza, estará condicionado e poderá ser resultante da própria gestão 

pública administrativa que assume um importante papel como agente no processo. Uma 

vez que existe uma correlação da ação estatal que, ao mesmo tempo em que procura 

exercer o controle sobre a ocupação urbana no município, cria condições institucionais 

para a reprodução como a ocupação clandestina e irregular, entre outros fenômenos 

sociais. 

3.3  A Área de Estudo 

A área de estudo está contida num total de 24.48 Km²  e abrange as seguintes 

localidades: Núcleo dos Freitas, Núcleo do Caetê e Núcleo do  Jaguarí, porém seu 

perímetro total é de 78,56Km²,  a seguir  é demonstrado sua localização com as 

respectivas regiões do município de São José dos Campos, e a área em expansão 

delimitada para estudo como um anexo à mancha urbana do lado esquerdo, fazendo 

parte também o lado direito, porém não constituindo objeto deste estudo. Observa-se 

esta delimitação na figura 8. 
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Figura 8- Mapa municipal com as regiões e a área delimitada -  Fonte: PMSJC 

A região norte apresenta características física bastantes peculiares: Relevo 

acidentado constituído de montanhas, serras e picos, rede hidrográfica riquíssima, rede 

vicinal extensa e cortada pela rodovia estadual SP-50 que liga a zona urbana do 

município (Buquira) ao sul de Minas Gerais..(PDDI,1995) 

A escolha da área, também se justificou em função da problemática maior 

apresentada, à qual favoreceu uma ocupação clandestina e irregular, apresenta  

características peculiares como ocupação em encostas e às margens de rios,  sua 
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proximidade com a malha urbana estabelecida é muito mais acentuada, aproveitando 

assim os equipamentos urbanos existentes. 

Do lado direito sentido do (clube de campo Luso Brasileiro), também há uma 

área de ocupação, no entanto a mesma foi selecionada para grandes empreendimentos 

atendendo assim uma classe de alta renda, como condomínios fechados, novamente vem 

à tona a forma como os espaços são escolhidos através de suas potencialidades e 

viabilidade de lucros futuros, reafirmando constantemente toda a tese confirmada por 

Villaça (1998) à qual defende a explicita segregação sócio-espacial urbana, planejada 

antecipadamente e recebe a aprovação da administração pública, conforme já foi 

discutido em alguns tópicos. 

3.4  Desenvolvimento versus Preservação Ambiental 

O quadro urbano brasileiro caracteriza-se pela baixa qualidade de vida e falta de 

sustentabilidade das cidades, isto é confirmado no grande contigente de moradores que 

não possuem mínimas condições de habitabilidade. 

Observa-se que embora a produção acadêmica no campo ambiental tenha sido 

expressiva nas últimas décadas, tem enfrentado uma questão pouco elaborada, sem 

paradigmas determinados, (MARCONDES, p.44, 1999). 

Ainda afirma que : 

"O pensamento atual sobre o meio ambiente foi desenvolvido a partir de três 

vertentes: uma primeira, em que os assuntos foram apropriados de forma fragmentada 

nos estudos sobre políticas públicas, movimentos sociais etc.. A Segunda e mais 

importante vertente, em que a questão ambiental passou a ser compreendida como 

redefinidora das possibilidades de desenvolvimento humano. E uma terceira  vertente, 

na qual os paradigmas existentes seguiram o caminho da chamada “ciência normal”, 

procurando estender os modelos, redefinir os conceitos e introduzir novos pontos de 

vista a fim de dar conta da problemática iminente”. 

A questão ambiental, mais do que uma necessidade impõe-se como um grande 

problema de nosso tempo. Contemporaneamente, um outro fenômeno se difunde em 

ritmo notavelmente acelerado, confrontando-se ao primeiro: o desenvolvimento 

econômico. Na verdade, desenvolvimento e meio ambiente não se opõem, mas 
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constituem dois diferentes aspectos do mesmo conceito. O planejamento tradicional não 

traz instrumentos necessários para dar respostas aos problemas novos. È extremamente 

necessário repensar e definir novas políticas públicas, rever os conceitos e seus 

rebatimentos na produção espacial e grande periferização nas áreas rurais. 

Miranda (2002), analisando alterações recentes no uso do solo rural em 

Campinas - S.P no período 1970 - 2000, como conseqüência do processo de 

urbanização, procurou “identificar os usos e ocupações que se mostrassem adequados 

ao propósito do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, nos propusemos 

identificar e qualificar os conflitos de interesse que se estabelecem em relação ao 

espaço rural e seus reflexos sobre as formas de regulação do uso e ocupação do solo, 

procurando analisar os constrangimentos legais, institucionais e políticos que 

obstaculizam a definição e aplicação dos instrumentos de regulação do uso e ocupação 

do solo e que, por isso mesmo, problematizam o desenvolvimento sustentável das áreas 

rurais”. 

A importância desta reflexão na região norte de SJCampos é muito expressiva, 

pois em função da constante alteração nas leis de zoneamento, ora expande o perímetro 

(espaço rural) ora retrai (tornando-os irregulares) fornece subsídios suficientes para uma 

expansão indevida, e considerando que a área em estudo está muito próxima de  áreas 

de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira em São Francisco Xavier ainda existem 

mais duas áreas de proteção ambiental: 

• APA da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul conforme Decreto federal 

nº.561/82 de 13 de setembro de 1982 com área total de 37,88 Km² . 

• Reserva Florestal Augusto Rushi – Lei Municipal n.º 2163/79 com área 

total de 2,46Km². 

Existe, ainda nesta região, a Represa do Jaguarí, cuja área inundada ocupa uma 

superfície de 19.34Km². 

A área de estudo denominada por Zona de Expansão Urbana II, se encontra 

numa área de grande concentração de recarga de aqüíferos do município, justificando-

se assim uma grande preocupação, considerando que não existe um amparo técnico 

administrativo municipal, apoiando as auto-construções populares, devido as mesmas 



 61

estarem inseridas em  ocupações clandestinas. Apesar de, também, assumirem que terão 

que atendê-las no momento de uma regularização, ou seja o problema simplesmente fica 

adiado em função de uma ausência de políticas públicas eficientes.(PDDI, 1995). 

A sociedade pré-industrial na qual o homem desempenhava atividades primárias 

como caçar, pescar agredia muito pouco a natureza e eram muito harmônicas as trocas 

de ambas as partes, o homem podia até ser considerado como um elemento natural da 

paisagem. Qualquer que seja nossa reflexão “homem e meio” chegaremos à conclusão 

de que este é um problema antes de tudo social. 

Segundo Leonard (1992) e Setti (1994) o homem primitivo com alguns povos 

remanescentes no século XX, temia, respeitava e aplacava a natureza, por ser a mesma 

sinônimo de Deus. O ponto culminante da degradação ambiental se deu com a 

Revolução Industrial. A partir daí os Recursos Naturais os quais foram explorados de 

forma “brutal” e em reduzido espaço de tempo. No primeiro momento as atividades 

industriais acarretaram uma completa alteração da paisagem original, a “dizimação” de 

grandes extensões de mata e, conseqüentemente o desaparecimento de muitas espécies, 

e somado a todos esse fatores “ temos os efeitos provenientes dos detritos dessas 

atividades: poluição das água e do ar e a contaminação e erosão do solo.”  

Leonard (1992) destaca, um dos itens da declaração dos princípios sobre o meio 

ambiente divulgado e aprovado pela ONU em1972, teria que ser a meta a se alcançar no 

decorrer de todo planejamento  O homem tem a responsabilidade especial de  preservar 

e administrar judiciosamente o patrimônio da flora e fauna e seus habitats, que se 

encontram atualmente em perigo, devido a combinação de fatores adversos, 

conseqüentemente, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve-se atribuir suma 

importância à conservação da natureza. 

Para Setti (1994), a conferência de 1972 marca também a entrada definitiva da 

questão ambiental nas negociações internacionais. A partir deste momento, com a 

Declaração de Estocolmo, o tema ambiental se desponta como objeto de preocupação 

global e passa a ser objeto de negociações entre as nações. A resposta mais rápida do 

movimento foi o surgimento de um mecanismo institucional para tratar de questões 

ambientais no sistema das Nações Unidas. Sendo assim em 1972, surge o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, (PNUMA),  com sede em Nairóbi, Kenya. 
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O Brasil foi sede, em junho de 1992, da conferência mundial de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, sendo que a própria definição do título atendia de imediato aos 

interesses do Brasil e dos demais países em desenvolvimento,(SETTI,1994) 

Ainda segundo Setti, infelizmente, nos países em desenvolvimento as 

implicações científicas e culturais do patrimônio natural não tem recebido a devida 

atenção, pois a preocupação maior tem sido canalizada ao desenvolvimento puramente 

econômico. Não consideram que "uma nação necessita desenvolver-se 

harmoniosamente, em todos os setores". 

 Em função desse “descaso” algumas organizações privadas estão se voltando e 

se preocupando com a conservação da natureza, para tanto vêm usando o discurso do 

desenvolvimento sustentável, isto é, buscam a conscientização através do “usar sem 

destruir” na árdua tentativa de limitar ao máximo a destruição. 

A questão ambiental, mais do que uma moda já consagrada, impõe-se como um 

grande problema de nosso tempo. Contemporaneamente, um outro fenômeno se difunde 

em ritmo notavelmente acelerado, confrontando-se ao primeiro: o desenvolvimento 

econômico. Desenvolvimento e meio ambiente não se opõem, na verdade constituem 

dois diferentes aspectos do mesmo conceito. É preciso haver um jogo de harmonização 

entre os fatores econômicos, sociais e ecológicos no processo do desenvolvimento para 

que haja a compatibilização. 

Segundo o (PDDI-1995), têm ocorrido conflitos na ocupação do solo das áreas 

de preservação permanente, ao longo dos rios e córregos, necessitando de estudos 

técnicos de macrodrenagem para determinar a cota de inundação dos terrenos ao longo 

desses recursos hídricos. As reservas das faixas de preservação atualmente devem 

respeitar o Código Florestal e a Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal que 

caracteriza as faixas sujeitas à inundação em Zona de Uso de Domínio de Cursos D’ 

água, (ZDCA). 

Muitos estudiosos alegam que no Brasil existe uma compilação enorme de leis e 

decretos no tocante à proteção ambiental, mas que não são cumpridas totalmente, pela  

falta de apoio de órgãos governamentais que não efetuam uma fiscalização eficiente. 

Caso isso ocorresse, se a Lei fosse integralmente cumprida o Brasil se tornaria um 

exemplo de preservação ambiental. 
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É muito importante que se reflita sobre a encruzilhada na qual o Brasil  se 

encontra hoje, no momento de decidir em, efetivamente fazer valer toda a legislação de 

proteção ambiental, que muitos alegam existir, porém infelizmente não são cumpridas 

totalmente, devido à ausência de  recursos, ou assistir a um processo cada vez mais 

intenso de descaso e da total degradação ambiental. 

Observa-se que os problemas ambientais, urbanos e rurais, enfrentados hoje pela 

população, são a conseqüência, entre outros fatores, de uma administração pública no 

mínimo omissa, e que é responsável pela aprovação e alterações de diretrizes 

diagnosticadas nos planos diretores pertinentes às leis de uso e ocupação do solo e  

zoneamento urbano, oferecendo depois  uma proteção fraca e medíocre  aos recursos 

naturais. 

Miranda (2002), em sua pesquisa sobre Campinas, confirma os resultados 

causados pela “incorporação de áreas rurais às cidades”, e enfoca também a extrema 

preocupação com o espraiamento desordenado da mancha urbana, conseqüência direta 

do parcelamento do solo que vem ocorrendo de maneira irregular e sem o devido 

acompanhamento do poder público. Esta autora confirma a atuação de vários agentes 

que se auto- alimenta de todo este processo: 

“os conflitos de interesse que se perfilam como decorrência desse processo, 

conflitos esses que problematizam as formas de regulação do uso e ocupação dessas 

áreas rurais, comprometendo a preservação ambiental e o “desenvolvimento 

sustentável”. 

Maricato (2001) afirma que é bem provável que mais predatória do que a 

especulação típica da acumulação capitalista, para a maioria de excluídos e para a 

preservação ambiental, foi sem dúvida alguma a ausência de alternativas  habitacionais. 

Argumenta ainda com veemência que uma produção capitalista especulativa e 

selvagem, se conforma em função da outra, a falta de alternativas. Discorre ainda, as 

fortes influências no processo espacial, a ocupação desordenada de várzeas, encostas de 

morros, áreas de proteção de mananciais , entre outros, são áreas ambientalmente 

frágeis e “protegidas por lei” (no papel, grifo meu), são indubitavelmente  as mais 

agredidas pela ausência de uma política pública habitacional eficiente. Acrescenta 

também que a questão fundiária e imobiliária está no centro de toda esta problemática. 
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Desta forma acredita-se na necessidade urgente de mudanças nas regras que 

regem a convivência do homem com o meio ambiente, pois a forma como os núcleos 

urbanos vêm expandindo-se, inicialmente na clandestinidade, para somente depois se 

oficializarem, implicando em questões altamente desfavoráveis à organização do espaço 

como a constante necessidade da instalação de equipamentos urbanos diante do 

aumento populacional nas cidades brasileiras. 

3.5  Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos 

Após a década de 1950, o Vale do Paraíba tornou-se um dos eixos de 

comunicação e desenvolvimento cruciais para a região e o País, e todo desenvolvimento 

ocorreu em função das condições excepcionais que oferecia (mercado consumidor, fácil 

escoamento da produção, energia suficiente e suprimento de água). Desta forma, a bacia 

do Rio Paraíba do Sul, que por sua vez contém uma das mais bem dotadas áreas 

industriais do país, reflete, hoje, todo o seu processo histórico de ocupação, marcado 

pela oscilação dos ciclos econômicos, desníveis regionais e a degradação ambiental    

(Projeto Paraíba do Sul). 

A área de estudo  encontra-se num grande espaço de recarga de aqüíferos,12 dada 

a importância do cuidado em assentamentos humanos em lugares com estas 

características, se faz necessário entender sucintamente alguns  conceitos sobre bacias 

hidrográficas e recursos hídricos. Na figura 9 pode ser observada a grande concentração 

de drenagens na área em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Um reservatório de água subterrânea, também designada por aqüífero, pode ser definido como toda a 

formação geológica com capacidade de armazenar e transmitir a água e cuja exploração seja 
economicamente rentável. Instituto Geológico e Mineiro (2001). Água Subterrânea: Conhecer para 
Preservar o Futuro. Instituto Geológico e Mineiro. 
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Figura 9 - Alta Drenagem na área de estudo. Fonte: PMSJC. 
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O nível da água nos aqüíferos não é estático e varia com: a precipitação 

ocorrida; a extração de água subterrânea; a variação súbita da pressão atmosférica, 

principalmente as alterações do regime de escoamento de rios influentes (que recarregar 

os aqüíferos); a evapotranspiração, etc., esta informação e parte dos estudos realizados 

pelo Instituto Geológico e Mineiro (2001).  Na figura 10 observa-se o esquema prático 

de um aqüífero e na 11 uma ilustração de ocupação e seu comportamento 

 

 

Figura 10 -  Esquema do comportamento prático de uma recarga de aqüífero. Fonte IGM (2001). 

 

 

Figura 11 - Ilustração prática  perante uma ocupação urbana . Fonte: IGM (2001). 
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Embora seja bastante técnica a explicação sobre recarga de aqüíferos, se faz 

necessária em função da área em estudo apresentar uma enorme rede de drenagens, altos 

níveis de declividades, e uma ocupação urbana irregular. Tudo o que acontece na 

superfície terá ligação direta e imediata com a camada subterrânea. Sendo assim é 

extremamente importante considerar que qualquer inferência nas bordas ou na 

superfície de um corpo de água afetará o todo, a água é uma vida que mora na terra e 

não se encontra inerte, está em constante transformações e isto poderá ser acelerado 

com as inferências humanas. 

Com vistas à compreensão do processo de ocupação do espaço se faz necessário 

entender a importância das bacias hidrográficas, pois de tudo que foi discutido até aqui 

se observa que a experiência brasileira no planejamento e na gestão urbana é no mínimo 

pouco presente. Dessa forma é perfeitamente compreensível observar uma segregação 

social no interior do espaço urbano, submetendo de maneira perigosa e arriscada uma 

cidade ilegal e conseqüentemente uma grande interferência ao meio ambiente. 

Para Guerra (1989) bacia hidrográfica é :  

"o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Em todas 

as bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização na rede, e a água se escoa 

normalmente dos pontos mais altos para os mais baixos. O conceito de bacia 

hidrográfica deve incluir também uma noção de dinamismo, por causa das 

modificações que ocorrem nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes 

erosivos, alargando ou diminuindo a área da bacia. Além do mais, a bacia hidrográfica 

pode ser principal, secundária e mesmo terciária”. 

O município de São José dos Campos utiliza as águas da bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul como mananciais abastecedores das redes urbanas para uso 

doméstico, industrial, para agricultura e pecuária. Ao mesmo tempo estes rios são 

receptores de efluentes domésticos lançados “in natura” e efluentes industriais 

continuam representando, em alguns casos, fontes de poluição (PDDI-1995). 

De maneira geral, os rios e córregos do município encontram-se mais 

preservados na zona rural, entretanto a medida em que se aproximam das áreas 

urbanizadas e quando adentram o núcleo urbano central, são imediatamente 

contaminados e isto ocorre, entre outros motivos, porque para uma população de 539. 
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313 habitantes no município trata-se apenas 45% dos esgotos domésticos. Córregos 

como Vidoca, Cambuí, Senhorinha, e outros cortam a malha urbana em direção ao rio 

Paraíba do Sul, praticamente mortos, porque recebem através da rede coletora de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), lançamento direto de efluentes 

domésticos “in natura” em suas águas (PDDI –1995). 

Os planejamentos territoriais, que considera a bacia hidrográfica como unidade 

de gestão, incluindo todos os componentes dos meios físicos, bióticos e antrópico desta 

área, é a melhor forma de realizar sua ocupação e utilização, garantindo-se a 

conservação dos recursos naturais. O manejo de bacias hidrográficas deve ser feito com 

base em princípios ecológicos, procurando manter o relativo equilíbrio dos ecossistemas 

que a compõem, pois uma alteração em um dos seus componentes repercute nos demais 

(LANNA, 1994) 

È extremamente importante analisar todo o processo acima mencionado, pois ao 

se desenvolver no espaço urbano o ser humano despreza consideravelmente muitos 

fenômenos naturais pertinente aos recursos hídricos e suas interações, e, 

conseqüentemente será afetado por essa intervenção no mínimo brutal. 

Considerando  que segundo o PDDI (1995) os rios e córregos são considerados 

como ruas, e que, passam pelo processo de canalização é como se estivesse 

aprisionando um corpo de água. A relação da cidade com os rios  e córregos é de 

extrema hostilidade. Na figura 12 observa-se uma ocupação irregular numa planície 

aluvionar. 
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Figura 12 -  Ocupação no Mirante do Buquirinha (Rio Buquira) 

Como pôde ser observado na figura 12, as Áreas de Preservação Permanentes 

nos canais de drenagem, numa distância de até 30 metros partindo das margens do rio, e 

uma distância de até 50 metros a partir das nascentes deveriam estar preservadas. Toda 

essa área, conforme a Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

proíbe o parcelamento de terrenos sujeitos à inundação ou situados à beira de cursos 

d’água que periodicamente são inundados pelas cheias. Há também outras razões para 

que as Áreas de Preservação Permanentes sejam mantidas: possuem importante papel na 

proteção e manutenção da flora e da fauna nativas e dos recursos hídricos. 

É importante observar que os  mananciais nos possibilitam  vida, no entanto o 

homem com suas inferências, tiram sua vida e o aprisionam, promovem contaminações 

e provocam grandes degradações, ficando assim  comprometida a recarga de águas 

limpas para consumo. Há um descaso avassalador uma vez que a relação da cidade com 

os rios e córregos é de extrema hostilidade. 
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3.6 O Perímetro Rural 

O perímetro rural de São José dos Campos, abrange cerca de 681,67Km² , 

(PMSJC, 1999) sendo que estas caracterizam-se principalmente pela existência de um 

relevo acidentado, um dos fatores determinantes na ocupação de risco e utilização deste 

solo, este fator foi reiterado várias vezes em citações anteriores, e também se concentra 

em grande parte na região Norte onde está inserida a área de estudo. 

Além dos fatores físicos, já mencionados e tão discutidos, a compreensão das 

formas de ocupação atual do solo rural passa necessariamente pela análise histórica,  

pela qual passou  São José dos Campos, no seu desenvolvimento após a década de 50. 

De maneira geral, os solos do Vale do Paraíba não são naturalmente férteis. Este 

fato aliado ás formas inadequadas do cultivo agrícola ao longo dos tempos, 

principalmente durante o ciclo do café, proporcionaram um empobrecimento e um 

desgaste do solo da região, que contribuíram para o declínio da cultura cafeeira. Com o 

término desta fase e o início da industrialização, o município de São José dos Campos 

cresceu vertiginosamente e consequentemente sua malha urbana assentou-se  sobre os 

terrenos mais planos no primeiro momento, mas após a década de 80 em função de 

vários fatores, começou a ocorrer uma ocupação em espaços até então rurais. 

Sob o ponto de vista agrícola, esta área presenciou condições que possibilitaram 

um cultivo intensivo durante um período regular após a década de 50 restringindo este 

tipo de prática somente ás várzeas do Rio Paraíba do Sul e do Rio Jaguarí e as pequenas 

glebas em torno do perímetro urbano.  

Mesmo tendo restrição às áreas de várzea, segundo dados do Projeto MAVALE 

(Macro Zoneamento do Vale do Paraíba-1992) presenciou-se também uma ocupação, 

porém foi observado que nos últimos anos houve retração das áreas cultivadas em 

terrenos de várzea (cultura de arroz), sendo que a maior mudança ocorrida foi a 

transformação de áreas de cultura em pastagens naturais e, em menor expressão, a 

ocupação urbana. 

O enfraquecimento do setor primário (agrícola) promoveu uma descapitalização 

do produtor rural, consequentemente aumentando a disponibilidade de terras ociosas no 
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município. Este fato aliado ao crescente desenvolvimento das indústrias de Celulose na 

região, propiciou aos proprietários uma nova alternativa econômica para o setor, o 

arrendamento de terras para as empresas de reflorestamento (PDDI, 1995). 

Dentro do contexto de zona rural, ressalta-se ainda a existência de uma belíssima 

paisagem com aspecto natural, ocorrência de inúmeros rios, córregos e quedas d’ água e 

presença de significativas manchas de vegetação nativa, constituindo-se num grande 

potencial turístico, sendo uma alternativa econômica a ser explorada na região. 

Ressalta-se também, que este quadro tem atraído muitas pessoas interessadas em 

adquirir propriedades na região, fato que tem resultado num constante desmembramento 

apresentando como conseqüência a descaracterização da propriedade rural, uma vez que 

nessas áreas a produtividade do solo não é preponderante, pois essas “chácaras” são 

adquiridas preferencialmente para o lazer e recreação fato raramente confirmado, pois 

de acordo com a figura 13 observa-se uma outra função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Condomínio Village Alpino (Núcleo dos Freitas) Abril/2004 

O parcelamento do solo em áreas rurais com características urbanas, feito de 

forma clandestina também é uma realidade da ocupação atual da zona rural. Este 
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parcelamento em forma de loteamento se dá nos núcleos rurais mais próximos  à zona 

urbana, sendo que esses são muito problemáticos uma vez que carecem de qualquer 

infra-estrutura e equipamentos básicos à população local. (GOUVÊA, 2003) 

Outro fato a ser observado refere-se ao parcelamento do solo rural para fins 

urbanos, passando a ser uma característica predominante a partir de 1984 nos bairros 

rurais periféricos ao limite da zona urbana. Nos loteamentos clandestinos se concentra 

uma população de baixa renda, em lotes que a princípio são vendidos com áreas 

variando entre 1000m² à 5000m², porém em curto prazo foram subdivididos em lotes 

menores (125m²), transformando-se em verdadeiros lotes urbanos que rapidamente 

foram ocupados com construção e moradias de caráter permanente, carente de toda 

infra-estrutura básica desde saneamento até equipamentos comunitários, passam a 

cobrar do Poder Público estes serviços que são originalmente de responsabilidade do 

loteador. (PDDI, 1995). Esta característica pode ser observada na figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Ocupação clandestina no Mirante do Buquirinha- Abril/2004 
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Estas ocupações totalizam atualmente 108 loteamentos dados da (PMSJC, 1997) 

que estão situados na região norte e na região leste predominantemente. Observa-se que 

muitos já se constituem em verdadeiros aglomerados urbanos sendo que a demanda aí 

existente utiliza os equipamentos dos bairros urbanos próximos. Todas estas 

informações foram confirmadas pela pesquisa sobre “O Espaço e a Clandestinidade” 

realizada por (GOUVÊA, 2003). 

Um dos maiores problemas do solo, agravado pela ocupação humana é a erosão. 

Segundo o IPT (1991), este processo, responsável pelo grande desgaste do solo e 

ocasionado pelas águas superficiais ou pelo vento, que transportam os materiais 

removidos para áreas localizadas em terrenos mais baixos, é verificado intensamente em 

encostas ocupadas e que sofreram intervenção humana. 

As análises acima demonstram que a forma de ocupação do território, vem se 

dando de modo inadequado, não observando as potencialidades e limitações do meio 

físico para a totalidade do território municipal. Fica evidente ainda a importância do 

planejamento urbano nestas áreas em questão, bem como alertar o Poder Público local 

da necessidade de fiscalização permanente para as áreas de expansão em questão. 

3.7  Políticas Públicas de Habitação em São José dos Campos 

A partir dos anos 70, o município de São José dos Campos realizou as primeiras 

ações voltadas para o setor habitacional baseados na erradicação de algumas favelas, a 

exemplo do conjunto habitacional Torrão de Ouro. Ressalta-se que o objetivo central foi 

a transferência de alguns moradores da Favela “linha velha”, para a Região do Torrão 

de Ouro para viabilizar a execução de projetos de interesse público municipal, ou seja o 

Paço Municipal e parte do Anel Viário, correspondente à Avenida Senador Teotônio 

Vilela. (Dados da PMSJC). 

Somente em abril de 1979, com a criação da Empresa Municipal de Habitação- 

EMHA, o Poder Público passa a implantar de fato um programa visando suprir a 

demanda habitacional. Elabora um plano global para uma grande gleba na Região Sul 

do Município e constrói a 1º etapa do Conjunto Habitacional Elmano Ferreira Veloso, 

com 800 unidades domiciliares (1996) 
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Após a implantação do conjunto habitacional, o programa sofre uma paralisação, 

sendo retomado somente a partir de 1987 com a construção do loteamento do Campo 

dos Alemães I e II. Posteriormente, em 1991 são implantados os conjuntos D. Pedro I e 

II na mesma região, com aproximadamente 4000 unidades domiciliares, financiados 

pelo Governo Federal e Estadual, através do Plano de Ação imediata de Habitação 

Popular – PAIH e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, 

respectivamente. 

Cabe mencionar, que esse programa habitacional muito contribuiu para a 

diminuição do déficit habitacional da população de baixa renda no município. Porém, 

devido à grande concentração de unidades domiciliares em um único setor do município 

gerou sérios problemas (ausência de equipamentos urbanos, violência) no próprio bairro 

e região, pois é grande o déficit de equipamentos urbanos e comunitários, o que 

contribuiu para agravar ainda mais este quadro. 

Além desse programa habitacional, fez parte da política habitacional do 

município, a concessão de projetos de moradias populares, reorganização e 

regularização fundiária e urbanística de loteamentos clandestinos.(PDDI, 1995) 

Em 1994, através da Lei Complementar nº 114/94, o município instituía Zonas 

Especiais de interesse Social - ZEIS, destinadas a programas de urbanização e projetos 

habitacionais de interesse social. As favelas e os loteamentos clandestinos foram 

incorporados  de modo a permitir uma ação mais efetiva do Poder Público Municipal na 

promoção dessas regularizações. 

Em relação às favelas, segundo os critérios adotados pela Fundação Brasileira de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município conta com 21 favelas, numa estimativa 

populacional de 8.299, (PMSJC, 1993). Embora o índice da população residente em 

favelas no município, não apresente proporcionalmente os mesmos dos grandes centros 

urbanos brasileiros, todavia, nesses últimos anos o quadro revela preocupação ao Poder 

Público Municipal, devido ao significativo aumento do número de moradias nessas 

áreas e locais em vias de favelas. 

A identificação do déficit habitacional do município é uma tarefa difícil, devida 

á complexidade na seleção dos indicadores que possam revelar com clareza a dimensão 

deste problema. Estima-se, segundo os dados da pesquisa sócio-econômicos da 
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Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de São José dos Campos, 

(1992) uma carência habitacional de 30.000 unidades domiciliares aproximadamente, 

perfazendo 28% das famílias pesquisadas, moradoras na área urbana do município, 

incluindo as famílias que coabitam com outras: sendo as que moram em favelas, 

loteamentos clandestinos e os sem-tetos. 

Neste sentido,  faz-se necessário, no município, uma política habitacional capaz 

de acompanhar o processo de urbanização, aliado às altas taxas de crescimento 

demográfico do município e a perda do poder aquisitivo da população a partir da década 

de 80 período de grande recessão econômica, considerada como década perdida, e 

consequentemente a ocupação de lugares impróprios e irregulares para moradia não 

poderia ser evitada diante de todo o contexto acima em relação ao desenvolvimento 

municipal. 

Segundo Villaça (1986) “é fato óbvio que milhões de pessoas para habitar neste 

planeta precisam pagar por um pedaço de chão. Esse pagamento pode ser à vista, pode 

ser através de um aluguel ou de serviços, mas é sempre um pagamento e sua origem está 

na propriedade privada da terra”. Ainda questiona: por que o capitalismo conseguiu 

instituir a propriedade privada da terra e não do ar e das águas?  

Primeiramente, todo o processo ocorre em função da porção terra ser divisível e 

por outro lado, proporcionar condições físicas territoriais através de parcelamento 

podendo então ser comercializada. Dessa forma a Terra, como propriedade privada, 

atua-se como questão fundamental para o equacionamento do problema de habitação 

sob o capitalismo.  

Para Maricato (2001, p. 84) 

“As novas favelas e loteamentos ilegais surgem nas terras vazias desprezadas 

pelo mercado imobiliário privado.  Não é por outro motivo que as favelas se 

multiplicam em áreas públicas, áreas ambientalmente frágeis sobre as quais incidem 

leis protecionistas como é o caso das áreas non aedificandi nas beiras dos córregos 

(Lei federal 6.766/79). Nas terras vazias situadas em regiões  valorizadas pelo mercado 

imobiliário, até mesmo quando são públicas, as invasões não é admitida. Aí o poder  de 

polícia municipal é exercido e as normas se aplicam”.Observa-se na figura 15 a 

precariedade das moradias. 
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Figura 15 Áreas com declividades acima de 30%, são desfavorável ao uso, independente das boas 

condições do solo, atendendo à determinação da legislação federal (Lei 6.766/79) que proíbe o 

parcelamento do solo urbano em terrenos com declividade igual ou superior a 30%. 

De acordo, ainda, com Villaça  (1986) é muito cômodo rotular-se  a necessidade 

de morar  a um problema habitacional, problema para quem? A resposta é no mínimo 

obscura e se torna mais complexa quando se ouve e até mesmo participa-se do discurso, 

que sempre existiu e não tem soluções, podendo ser mais grave aqui do que nos países 

do primeiro mundo, ou seja, já passamos por isso no Brasil escravocrata e ainda 

estamos carregando este legado.  É extremamente errônea esta idéia e faz com que a 

classe burguesa se arme de argumentos para tentar explicar à classe dominante seu 

imenso fracasso na solução do problema.  

Maricato (2001, p. 85) afirma: 

A ocupação do solo obedece a uma estrutura informal de poder: a lei de 

mercado precede a lei / norma jurídica. Esta é aplicada de forma arbitrária. A 

ilegalidade é tolerada porque é válvula de escape para um mercado fundiário 

altamente especulativo. Tanto a argumentação de cunho liberal quanto a estatizante 

são utilizadas para assegurar manutenção de privilégios. Regulação exagerada convive 

com total lissez faire  em diferentes áreas de uma mesma cidade. 
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Dessa forma, as disputas pela apropriação das rendas imobiliárias determinam, 

em grande parte, os destinos das cidades e seu desenvolvimento. Trata-se de uma luta 

surda, praticamente ignorada pela quase totalidade da população embora ela participe 

quotidianamente dela.  

Segundo Maricato (2001) as características do Brasil urbano impõem tarefas 

desafiadoras, e os arquitetos e planejadores urbanos não têm conhecimento acumulado 

nem experiência para lidar com elas. A (dimensão) da tragédia urbana brasileira está a 

exigir o desenvolvimento de respostas que, acreditamos, devem partir do conhecimento 

da realidade empírica respaldado pelas informações científicas sobre o ambiente 

construído para evitar a formulação das "idéias fora do lugar” tão caracterizadas no 

planejamento urbano no Brasil. 

Ainda, cita Caio Prado Jr , quanto  ao grau de dependência externa que sempre 

interferiu decisivamente na produção do ambiente construído no Brasil e também tem 

entre muitas qualidades, a de enfocar de forma  pioneira, sobre a degradação ambiental 

acompanhada por cada ciclo econômico brasileiro,  cada período utilizou os melhores 

“esforços e a energia do país”, mas estes após esgotadas suas demandas no mercado 

externo são abandonados restando somente o território, como aconteceu com a cana, o 

ouro, o café, etc.  

Nas décadas de 80 e 90, momento em que as taxas de crescimento demográfico 

superaram as do crescimento do PIB per capita, o qual promoveu  uma evolução no PIB 

per capita, fosse negativa afetou fortemente no social e ambiental e aumentando assim 

ainda mais as desigualdades sociais no cenário brasileiro. 

Nessas décadas, conhecidas como “décadas perdidas" ·  a concentração da 

pobreza é urbana. Foi a primeira vez em toda a história brasileira que se assumem 

números inéditos, concentrados em várias regiões, morros, alagados, várzeas ou mesmo 

planícies acentuadas pela pobreza homogênea, (MARICATO, 2001). 

Comenta ainda, que não podem atrelar-se às décadas perdidas as origens do que 

se convencionou chamar de “tragédia urbana brasileira – enchentes, desmoronamentos, 

poluição dos recursos hídricos, poluição do ar, impermeabilização da superfície do solo, 

desmatamento , congestionamento habitacional”. Na realidade o crescimento urbano 

sempre ocorreu com a exclusão social, isso remonta a emergência do trabalhador livre 
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na sociedade brasileira, momento esse em que as cidades passam a ganhar nova 

dimensão e tem início o problema da habitação, ou seja, um legado histórico, como já 

foi comentado remontando mais de 500 anos de história.  

Confirmando, conclui-se que a tragédia urbana brasileira não é produto das 

décadas perdidas, porém, tem suas raízes muito bem firmadas em cinco séculos de  

formação da sociedade brasileira e muito em especial a partir da privatização da terra 

(1850) e por conseguinte da emergência do trabalho livre em 1888. 

Em relação à sub-moradia, exclusão social, relata-se que, após a década de 90, o 

crescimento foi muito superior no período de 1980 a 1990, e que também na 

proliferação das favelas não se esgota a irregularidade da ocupação do solo, mas se 

somar também os loteamentos ilegais afirma que grande parte da população do Rio de 

Janeiro e São Paulo se encontram em lugares irregulares. 

Na compreensão de todo o processo, primeiro nos remete entender as 

características históricas  de uma sociedade com raízes coloniais, que nunca rompeu 

com "assimetria em relação  à dominação externa e que internamente, nunca rompeu 

tampouco com a dominação fundada sobre o patrimonionialismo e o privilégio 

(MARICATO, 1996)". 

Ainda comenta, “o proprietário privado se tornou poder político, econômico e 

social. O desenvolvimento das idéias liberais seria inviabilizado pela falta de autonomia 

entre essas esferas. O direito que a coroa guardou sobre a terra foi apenas forma” . A 

grande defasagem constatada nos registros de propriedades no Brasil confirma uma 

acentuada apropriação privada das terras devolutas,  ou ainda o conflito, até os dias 

atuais, sobre os limites das propriedades13. 

Conforme a autora citada anteriormente, são inúmeros as fontes que interpelam à 

elaboração de propostas alternativas que sejam democráticas e igualitárias para a 

realidade das cidades brasileiras. A primeira e mais certa consiste na impossibilidade de 

considerar o ambiente construído desvinculado da sociedade que o formou, e 

consequentemente o ambiente ocupado  certamente refletirá as relações sociais vigentes, 

além de participar ativamente de sua reprodução. 

                                                        
13 Fato verificado por exemplo, em área de proteção dos mananciais em São Paulo são heranças dessa 

característica (LABHAB 2001). 
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Dessa forma, é “objeto e agente” de constantes mudanças sociais, uma vez que  

é influenciada pelas interações sociais tanto quanto as influencia também. Assim, sendo 

é impossível almejar uma  sociedade  como a nossa, extremamente desigual e 

autoritária, baseada em relações culturais e históricas, de privilégio e arbitrariedade, 

possa produzir cidades que não tenham essas características. Essa constatação não 

impedirá de ver a cidade, sua produção, sua manutenção, funcionamento como um 

campo de lutas e de conquistas. 

Maricato (2001) confirma, é na instância governamental municipal que as 

pressões sociais, em função da crise econômica, surgirá inicialmente, os problemas 

diários vividos pela comunidade se apresentam, em muitas vezes, sob a forma de 

desastres, que por sua vez, pedem medidas  emergenciais. 

È extremamente importante, a necessidade de abrir espaços para novas 

discussões tanto na crise quanto no planejamento urbano, abrindo espaço para a criação 

de um novo modelo, e que o mesmo deva estar comprometido com responsabilidade 

social. 

Há uma resistência muito grande entre os dirigentes municipais de criar a 

consciência da cidade real, ou seja, é mais cômodo trabalhar com a imagem da cidade 

que precisa atrair investimentos, aumentando a arrecadação tributária, do que encarar 

todos os problemas advindo de uma política urbana não eficaz. 

Com vistas à compreensão de todo o processo acima citado, é extremamente 

importante entender que toda e qualquer análise, gestão e planejamento urbano, sob a 

ótica progressista, constituem um ambiente de discussão ainda pouco unificado. Como 

conseqüência disso: produção, reprodução da força de trabalho, organização espacial, 

política, cultura entre outros, são indiscutivelmente pensados de modo 

insuficientemente integrado o que inviabiliza qualquer estratégia política para solução 

de problemas locais, e, como não podemos deixar de citar, o ingrediente principal 

vontade política. 

Novamente se confirma, que mediante o processo de urbanização pelo qual toda 

a sociedade brasileira passou, indubitavelmente as conseqüências não poderiam ser 

menores, ou seja, a maneira como o espaço foi sendo apropriado, as características 

sócio-econômicas  das populações em determinados assentamentos e por conseguinte o 
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tratamento público administrativo dispensado a essas áreas  é no mínimo com grande 

descaso. 

Sem dúvida alguma, a aprovação do estatuto da cidade (10 de julho de 2001) 

significa uma conquista no direito à cidade e também um grande marco na prática de 

planejamento. Esta lei traz consigo grandes avanços na administração do urbano e 

principalmente no tocante à regularização fundiária, fator preponderante no contexto de 

toda discussão apresentada até o momento. 

Por outro lado, traz também nas entrelinhas possibilidades para aumentar ainda 

mais o agravamento de alguns problemas na implementação local que dependerá da 

ação conjunta dos cidadãos (que ainda residem numa letargia), reivindicando aos 

governos locais a definição e significado da função social de determinadas 

propriedades. 

Embora a experiência brasileira tenha demonstrado que a simples existência de 

uma lei não implica, automaticamente, em sua aplicação e eficácia, a possibilidade da 

aprovação do Estatuto da Cidade deve ser encarada como um importante avanço. De sua 

sanção dependerá a normatização e implementação de instrumentos urbanísticos 

fundamentais no combate à especulação imobiliária e na promoção da reforma urbana.  

Com a implementação da Lei 6766/7914as prefeituras ganharam poder para 

proibir a implantação de lotes em lugares inadequados, no entanto na prática não 

conseguiu impedir , mesmo com o estatuto das cidades, que está muito bem elaborado e 

escrito no papel, se as prefeituras continuarem na letargia e grande morosidade para 

promover intervenções emergenciais eficientes,  nada irá mudar, será uma grande utopia 

acreditar numa outra realidade. 

Por outro lado a população de baixa renda, não conseguindo participar da 

aquisição de uma parcela de loteamento, por sua via legal, mediante políticas públicas 

inclusivas, continuarão a serem expelidas para lugares distantes formando um 

verdadeiro mosaico composto de quadras que nem sempre se encaixam, terrenos que 

não possuem acesso linear, ruas descontínuas, (pedaços de estrada) dividindo 

comunidades, pequenas sobras de vegetação, rios poluídos entre outros.  Uma imagem, 

                                                        
14 Lei Federal promulgada em 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências. 
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cujas formas e contornos são difíceis de serem registrados, pois é muito rápido o 

processo de transformação e preenchimento dos vazios. Observa-se na figura 16 a 

disposição irregular das ocupações clandestinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Ocupação clandestina traçado irregular, Recanto do Caetés (Abril/2004) 

Campos Filho (1992) e outros estudiosos do assunto, afirmam com grande 

propriedade que um dos aspectos fundamentais a somar nesse processo é as 

especulações imobiliárias, que reserva as melhores áreas, formando extensos vazios nos 

arredores da cidade, impondo uma imagem de desorganização e descontinuidade. Os 

próprios conjuntos habitacionais populares se localizam, na sua maioria, além de alguns 

vazios. Sendo assim as periferias vão muito além  e em função de seu difícil acesso o 

valor se torna acessível à população pobre, no entanto tornam-se órfãos, pois para 

gestão administrativa Eles (população segregada) não existem, a menos que sejam 

legalizadas, via promotoria pública estas ocupações, que também, sem sombra de 

dúvidas, se arrastam por um longo tempo.  

Para Santos (1996 p. 96): 
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“A especulação imobiliária deriva-se, em última análise, da conjugação de dois 

movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural e a disputa 

entre atividades ou pessoas por dada localização. A especulação se alimenta dessa 

dinâmica, que inclui expectativas. Criam-se sítios sociais uma vez que o funcionamento 

da sociedade urbana transforma seletivamente os lugares, afeiçoando-o ás suas 

exigências funcionais”. 

Na verdade, observa-se que o crescimento desordenado formando um cenário 

caótico urbano, se auto-alimenta de regulamentos de urbanização ora flexíveis, ora 

alternativos, ora descumpridos. Esses aspectos diferenciam as áreas de uma maneira 

geral e estão totalmente submissas ao PDDI, cujo principal objetivo é o de orientar o 

desenvolvimento, e, também as leis de zoneamento que constantemente sofrem 

alterações no tratamento de determinadas áreas em detrimento de outras. Tudo isso 

explica um pouco, a imagem de uma grande desorganização e desigualdade social  nos  

grandes espaços urbanos e principalmente a justificativa para a expansão periférica. 

3.8  Segregação Sócio- Espacial em São José dos Campos 

Percebe-se, atualmente a grande necessidade de se entender como ocorre o 

processo de periferização pois seus conceitos são tão abrangentes que acabam sendo um 

grande desafio tanto paro o planejamento quanto para a própria pesquisa sobre a cidade. 

Estas periferias são tidas como áreas excluídas e segregadas, apresentando assim uma 

dinâmica própria. É possível observar uma re-configuração urbana. Sendo assim busca-

se avaliar e entender esse processo e sua qualidade habitacional nas novas fronteiras do 

habitar. 

A segregação urbana é um processo fundamental para a interpretação da 

estrutura espacial intra-urbana; pois é uma característica evidente em metrópoles 

brasileiras, o mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira  é o do 

centro x periferia. O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e 

privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda, a segunda, sub-equipada e 

longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos. O espaço atua  como 

mecanismo de exclusão. 

Em São Paulo, o vigoroso dinamismo industrial que se concentrou a partir da 

década de 1950, desencadeou um processo de assentamento urbano que reservou as 
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áreas centrais, melhor equipadas, para as camadas de médio e alto poder aquisitivo e 

segregou a classe trabalhadora nas múltiplas e longínquas e rarefeitas periferias 

(KOWARICK, 1979,p. 40). Esta realidade também é observada na cidade de São José 

dos Campos, que no mesmo período desenvolveu processo semelhante. Também é 

observada a tendência de expansão de determinados vetores de crescimento, no qual 

podemos citar (região Sul e Leste). 

No entanto, não se pode descartar que a região Norte vem apresentando, da 

década de 80 para cá, uma ocupação expressiva e preocupante, pois as suas 

características físicas apresentam fortes limitações para ocupação urbana, que vai desde 

aspectos físicos como declividades, muitos córregos, e, principalmente na parte 

ambiental pelo fato de estar havendo uma expansão periférica clandestina nos espaços 

fora do perímetro urbano legal e também na área seguinte, iniciam-se as APAs 

(comentada anteriormente). 

Entende-se que a distribuição do espaço entre as diversas classes sociais se faz 

da mesma forma que a de outros produtos o que está de acordo com uma visão do 

espaço urbano como mercadoria. Castells (1984)  define segregação urbana como  "a 

tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e de 

forte disparidade social entre elas, sendo esta disparidade entendida não apenas como de 

diferença, mas de hierarquia”; Castells insiste em que a segregação não é só um reflexo 

da estratificação social, mas sim um fenômeno específico de distribuição de um 

produto: o espaço. Quanto ao mecanismo da segregação, este se dá em função de um 

processo de distribuição de uma mercadoria, cujo fator principal é o custo e sua 

monopolização. 

O crescente processo de segregação social e urbano tem se tornado um grande 

desafio para a gestão urbana. A dinâmica das ocupações periféricas e suas implicações 

para intervenções das políticas públicas, governamentais e não governamentais, têm 

sido desafiadora e ao mesmo tempo muito discutida em todas instâncias. Na escala 

urbana, as mudanças sócio-espaciais na cidade são reguladas pela lógica de acumulação 

de capital, cujo resultado desse processo se traduz no desenvolvimento urbano desigual 

e nas injustiças sociais que se distribuem no território. 
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A segregação sócio-espacial é fundamental para que o capitalismo possa 

reproduzir-se, ou seja, para instaurar-se o processo de reestruturação do território. 

Entretanto, a segregação sócio-espacial não é um produto da sociedade capitalista, mas 

um produto da sociedade de classes. A distribuição desigual da riqueza possibilita a 

criação e o aumento do conflito de classes. Daí, a importância do Estado, como 

instituição reguladora desses conflitos, na atuação e manutenção da ordem, como agente 

regulador da educação e do trabalho, na construção da cidadania, na infra-estrutura 

viária e de transportes, na saúde entre outros aspectos. Apesar do papel do Estado na 

sociedade capitalista, o mercado fica desimpedido para atuar livremente na troca e 

distribuição de bens e serviços. Assim, desloca-se o conflito estabelecido pelos 

interesses do capital, nas relações políticas da interação social, para o domínio das 

transações do mercado, da competitividade e principalmente exclusão. 

Justifica-se aqui que o questionamento em torno das concepções sobre exclusão 

social é relevante, especialmente quando se leva em conta que políticas públicas vêm 

sendo formuladas a partir do que se entende por esse termo. Além disso, uma série de 

mobilizações política e social está em curso ao redor do que o termo exclusão social 

suscita.  

Castells (1984) afirma que a exclusão social foi considerada o mais extremo 

ponto do processo de marginalização, que se traduz no processo de ruptura do 

relacionamento entre indivíduo e sociedade, gerando uma compreensão ampla da 

exclusão como processo multidimensional e multifacetado. 

No Brasil, observa-se também, e de maneira cada vez mais intensa, a utilização 

do termo exclusão social na formulação de discursos políticos, por parte da mídia e 

também por aqueles que, do ponto de vista teórico, tem se esforçado para sua 

formulação conceitual. Porém, ponto a ser destacado, é que no Brasil o conceito de 

exclusão vem sendo cada vez mais associado à idéia da desigualdade e de sua 

permanência secular em nossa sociedade. A evolução desse debate15não deixa de lado a 

compreensão das relações de poder que diferenciam, segregam e limitam amplas 

parcelas da sociedade brasileira do acesso aos resultados da riqueza socialmente gerada. 

                                                        
15 Um panorama mais aprofundado deste debate no Brasil se encontra em Notas ainda preliminares sobre 

a exclusão social. Um problema brasileiro de 500 anos (VERAS, 1999). 
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Kowarick (1979) em seus trabalhos produzidos, nos anos 70,  permeiam a idéia 

dos espoliados urbanos, como aqueles que não têm o direito de participar dos benefícios 

da urbanização;  nos trabalhos de Ermínia Maricato (1979) aparecem as questões 

relacionadas à dimensão espacial das desigualdades nas cidades brasileiras via um 

mercado seletivo e segregador que condiciona o acesso à habitação e à cidade. Milton 

Santos (1987) alerta para o peso do lugar na construção da cidadania lança um apelo  

forte  sobre os processos de transformações mais recentes da inserção externa do Brasil, 

no contexto mundial e seus resultados, onde não cabe mais incluir as massas nem como 

produtores e nem como consumidores. 

Uma visão diferenciada neste contexto é a de Martins  (1997) que ao analisar o 

conceito de exclusão afirma que sua utilização além de produzir e reproduzir relações 

marginais também cria um universo ideológico no imaginário social que é, em si 

mesmo, excludente. O conceito de exclusão é reforçado uma vez que se assiste a uma 

inclusão precária ou marginal. 

Por mais complexo que seja, vale afirmar que a exclusão social está situada 

como questão relevante e ganha peso enquanto problema a partir da esfera pública. As 

relações que produzem e reproduzem, seja a pobreza, seja a desigualdade, seja a 

exclusão, são relações de poder entre grupos sociais mediadas pelo Estado e a 

implementação de políticas que permitam reduzi-las ou mesmo erradicá-las não será 

suficiente sem a compreensão de que a igualdade (mas não a homogeneização) só ganha 

sentido quando formulada no âmbito público e com políticas públicas implementadas 

com responsabilidade, ativo acompanhamento (SPOSATI, 1996) e participação da 

comunidade (grifo meu). 

Embora a noção de periferia refira-se a um lugar longe, nela observa-se uma 

nítida exclusão social, afastado de algum ponto central, esse entendimento representa a 

verdadeira relação entre o centro e a periferia das cidades, neste caso, os afastamentos 

não são medidos apenas pelas grandes distâncias físicas que há, mas, sim revelados 

pelas grandes desigualdades sociais entre os moradores de ambos lugares.  

Observa-se também, como característica marcante das periferias, uma baixa 

densidade de população e por outro lado uma intensa expansão para áreas ainda mais 

distantes. Todo este processo, em função do aumento da distância, eleva ainda mais os 
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custos sociais de uma urbanização, o que compromete muito mais a eficiência das 

administrações públicas, que nos lugares próximos à mancha urbana já apresenta uma 

morosidade, quanto mais nas periferias, que em sua maioria surgem na clandestinidade. 

3.9  A compreensão do Zoneamento em São José dos Campos 

O principio de “zoning”, institucionalizado em 1932, foi seguramente 

consolidado em São José dos Campos ainda em 1954, com o código de Obras 

implementado pelo Prefeito e Engenheiro sanitário, Benoit Almeida Victoretti, através 

da lei 281. Primeiramente sua importância residia em proteger os cidadãos, tanto dos 

enfermos contaminados pela tuberculose, quanto ao incômodo das indústrias. Em 

seguida já se preocupava com o processo de industrialização, disparado pela construção 

da Rodovia Presidente Dutra em 1950 (CHUSTER, 1999). 

Em 1954 com a Lei nº 281/54, temos então o primeiro Código de Obras do 

Município, que possui disposições, que tratam do zoneamento, criando zonas 

industriais, comerciais, residenciais, sanatorial e aeronáutica, estabelecendo um 

"zoneamento de massa" que procura fixar as indústrias de modo a preservar uma 

eventual poluição às zonas habitacionais, bem como a captação de água para o consumo 

da população. A partir de 1958, com a criação da Comissão do Plano Diretor (CPEU-

FAU/USP), as legislações urbanísticas tomam novo aspecto, assentadas sobre planos 

urbanísticos bem elaborados, na perspectiva de que o município se tornaria uma 

metrópole. 

A Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, promulgada em 5 de 

abril de 1990 determina que "A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

assegura a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia, adapta-se à política 

urbana prevista pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, equipara sua 

valorização do interesse social e não se torna instrumento de especulação 

imobiliária”.(Capítulo IV - Artigo 253). 

De acordo com Chuster (1999), o principal instrumento de planejamento urbano 

é a lei de zoneamento. Neste sentido, foi feita uma análise das Leis de zoneamento, para 

averiguar de que forma a área em estudo foi tratada no contexto de cada uma delas, e se 

em algum momento pensou-se em protegê-la. Procurou-se também destacar o papel de 
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controle do estado através destes instrumentos legais de amparo à organização espacial 

urbana e se está sendo eficiente referente às suas diretrizes. 

No município de São José dos Campos, já foram sancionadas e promulgadas 

quatro leis gerais de zoneamento, também conhecidas como Leis Mães, que dispõem 

sobre a ordenação do território, mediante controle do parcelamento, do uso e da 

ocupação do solo no município. Entre uma lei e outra, foram necessárias alterações em 

determinadas zonas, que ocorreu através de leis ou decretos, com o objetivo de adequar 

ou respaldar situações não previstas anteriormente.  

A primeira lei de zoneamento promulgada em 1971, foi resultado de um estudo 

preliminar iniciado em 1968, e a partir desse ponto que o município passou a contar 

com uma nova organização físico-espacial, que segundo (CHUSTER, 1999, p.3). 

“A conjunção de vários diplomas legais, quase que promulgadas ao mesmo 

tempo, como a legislação de uso e ocupação do solo, código de edificações, código 

administrativo, código tributário e a lei de parcelamento do solo, todos oriundos do 

Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI/70) permitiu corrigir os rumos da 

urbanização até então praticada, criando um novo padrão de organização territorial, 

bem como de estética e limpeza. Sem tais diplomas reguladores, São José dos Campos, 

com certeza, não apresentaria a atual configuração, seja do ponto de vista territorial 

como viária, o que diferencia dos demais vizinhos. 

O zoneamento passou a ser praticado de forma sistemática na administração 

municipal com a promulgação da primeira lei 1606/71 (1971) em seguida a 2.263/80 

(1980), 3721/90 (1990) e por último a lei complementar 165/97 (1997). Sendo a última 

decorrente do PDDI/1995. 

O que se observa também é que, em vários momentos, a população poderia 

participar de acordo com o artigo 16 da Lei Orgânica do município através de audiência 

pública para tomar ciência na elaboração ou  alteração de alguma medida 

complementar. No entanto através de uma emenda (nº 18/92 de 25 de junho de 1992) 

ficou estabelecido “que não se exigiria audiência pública quando a elaboração da 

legislação ou alteração se não causasse impacto na área, objeto de modificação 

pretendida, e desde que houvesse prévia e expressa anuência da maioria dos moradores 

ou domiciliados do local” (CHUSTER,1999,p.166). 
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Grostein (1987) comenta, com muita propriedade, diante da análise realizada no 

município de São Paulo com relação a ocupação clandestina e o papel da irregularidade, 

cujo período analisado foi de 1900 a 1987  chega à seguinte conclusão: 

“De acordo com o problema não é, e nunca foi, somente um problema técnico 

ou a falta de soluções  técnicas ao longo da história do planejamento urbano da cidade, 

mas sim em sua essência uma opção política. Proceder a essa desmistificação torna-se 

importante para que possamos avançar na discussão da problemática urbana, visando 

à sua ampliação com a abertura de debate para amplos setores da sociedade”. 

(CROSTEIN, 1987, p.30). 

No decorrer do estudo das leis de zoneamento, foi possível identificar 

claramente a disputa entre os capitais: industrial, mercantil e imobiliário. Por vezes, 

alterações foram constatadas nas leis de zoneamento, onde áreas antes reservadas à 

industrialização tiveram sua classificação alterada para uso residencial ou vice-versa, 

podendo ser constatado: 

“O zoneamento, podemos concluir, é rígido somente para uma parcela da 

população, pois as alterações promovidas, geralmente atendendo em sua maioria das 

vezes, interesses específicos e localizados, provenientes quase sempre dos setores 

ligados à indústria, à construção civil e ao mercado imobiliário, foram largamente 

praticados. Isso demonstra o desequilíbrio de forças nesse jogo. Nesse aspecto o 

zoneamento é um instrumento marcadamente ideológico, onde a classe dominante 

representa o seu interesse  particular e suas demandas, como se fossem de interesse 

geral” (CHUSTER, 1999, p.198): 

Neste contexto, a legislação urbana age como um divisor de fronteiras de poder 

(Rolnik, 1997), mas é extremamente necessário entender as formas de apropriação do 

espaço no Estudo de Caso (EC), conferindo os pontos claros e obscuros de sua dinâmica 

social, ou seja, entendendo os aspectos históricos, políticos e econômico, entre outros. 

Chuster (1999) em seu mapeamento, na vigência da lei 1.606/70, informa que na  

área em estudo não possuía nenhum atributo específico enquanto zoneamento. Na lei 

2.263/80 já era considerada como Zona de Expansão Urbana (ZEU) e também tinha 

alguns trechos como rural e algumas áreas recomendadas como propícia para chácaras. 

Na lei 3721/90 foi classificada ainda como ZEU e também Zona de Chácara de Recreio 
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ZCHR. Em 1995 com a Lei  Complementar  LC/121 é instituído o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado. A partir desta data a área em estudo está classificada no 

zoneamento como ZCHR e ZEIS, conforme demonstra a figura 17. 

 

Figura 17- Carta de zoneamento da área em estudo. Fonte: Cidade viva (2003) 

No ato da implementação do PDDI, são instituídas as Macrozona de expansão I 

e II (comentada anteriormente) com a criação delas o município atinge 125,874 Km², 

ampliando de forma muito significativa a possibilidade de expansão das atividades 

urbanas. No entanto essa ampliação talvez tenha desconsiderado a existência 

significativa de vazios urbanos, tanto assim que ao fim da vigência da lei 3721/90 as 

zonas de Vazios Urbanos (VU) contavam com 55,295 Km², claro que é necessário 

considerar que nem toda esta extensão estava disponível, pois já existiam diversos 

loteamentos clandestinos na região Norte e principalmente na Leste. (CHUSTER,1999) 

No período de 1973/74 o prefeito nomeado Sérgio Sobral se submetia 

inteiramente ao IPND e IIPND (1974 e 1978) no Plano de Desenvolvimento Integrado 

(PDI) priorizava-se somente transformações físicas e uma forte atração de investimentos 

para o município em função de uma política setorial subordinada ao governo Federal. 
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As políticas sociais implementadas foram o FAME departamento de saúde público, 

foram instaladas Unidades Básicas de Saúde. Neste período foram constatados grandes 

indicadores de favelização, subnutrição, déficit habitacional e transporte público 

precário. 

Segundo Bologna (1999) durante o regime militar (1964-85), a ação 

administrativa pública observada nas cidades, foi conseqüência direta do autoritarismo e 

centralização na gestão, nenhuma participação de modo geral, tanto do cidadão quanto 

da própria sociedade, “desrespeito ao patrimônio” o resultado do momento de 

modernidade como “sinônimo da transformação urbana”, sem se preocupar com o 

ambiente e com os valores culturais confirmando-se assim o modelo central 

desenvolvimentista. 

De acordo com Chuster (1999), Bologna (1999) também confirma que alguns 

vetores de crescimento e expansão na 1ª fase foram delineados nas proximidades da via 

Dutra, em seguida para região Sul (1980)  e no terceiro momento lançou-se duas 

alternativas , a primeira para o Sudeste (várzea do Limoeiro) e a segunda para o 

Nordeste (atual área da Petrobrás) cujos limites estavam definidos. Foi observado 

também que não houve em nenhum momento, a preocupação com as características do 

meio físico, quer urbano ou rural. Esta questão foi discutida no tópico desenvolvimento 

versus preservação ambiental. 

Ainda, segundo Bologna, a política de não incentivar a expansão horizontal a 

não ser em áreas urbanizadas somadas as exigências no tocante as obras de infra-

estrutura, a soma desses fatores mais a política de construção de conjuntos habitacionais 

somente para classes de renda acima de três salários mínimos, que se enquadravam 

dentro dos critérios de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação demonstra 

que o PDDI não se preocupou em atender a parcela da população de baixa renda (menor 

que três salários mínimos). 

O momento era também de grandes desafios pois para a atuação administrativa, 

os prefeitos eram nomeados pelo Estado numa fase de ditadura militar, culminando 

assim com o não atendimento dos mais elementares anseios da classe populacional 

sofrida e excluída, este período se estendeu até o ano de 1978 quando o prefeito foi 

eleito e outras diretrizes foram tomadas, inclusive o programa habitacional. 
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No período de 1975/78, cujo prefeito era Ednardo José de Paula Santos. A 

administração procurava racionalizar a economia, a produtividade, tinha ciência dos 

problemas do município dentro de uma visão geral e integrada, mas não usava como 

base o PDDI, ou seja, muitos projetos pré-estabelecidos não foram implementados, a 

parte legislativa de ordenamento territorial não foi alterada o que justifica a 

continuidade no processo de ordenamento da cidade nos moldes preconizados no PDI 

de 1971 afirma (BOLOGNA, 1999). 

Tentava-se então, assumir as funções administrativas de controle por ser o 

município considerado área de segurança nacional. Iniciou-se um programa de pólos 

habitacionais, desenvolveram-se planos de Erradicação de favelas, projeto do anel 

viário. Teve inicio a implementação do Conjunto Residencial Torrão de Ouro (100 

unidades mas não teve continuidade). 

Observou-se que esta gestão procurou exercer a função de coordenação e 

controle dos programas e projetos contratados, isso ficou evidente no planejamento 

físico da cidade. 

No período de 1979/81 assumindo a administração pública o prefeito Joaquim 

Bevilacqua. O momento nacional estava bastante conturbado em relação ao quadro 

econômico e apresentava grande recessão. Este governo foi pautado por ações de cunho 

social, mas o crescimento horizontal ocorreu de forma dispersa e sem acompanhamento 

o qual veio a se agravar na  segunda metade da década de 80.  

Seu governo foi marcado por grande projeto habitacional o Campo dos Alemães 

com início em 1980, mas foi paralisado por falta de recursos e somente em 1986 que o 

mesmo foi retomado, dando origem ao projeto Empreendimento Municipal de 

Habitação (EMHA). Ocorreram grandes transformações físicas no espaço urbano 

(legislação de ocupação do solo, foi estruturada a rede de serviços da saúde. Houve um 

programa habitacional para a população de baixa renda (1 a 3 salários mínimos) com 

770 unidades financiado pela  CEF .Conjunto Elmano Veloso e também 992 unidades 

no Conjunto Integração,.com financiamento de lotes e casas populares pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH)). 
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Em 1980 com a aprovação da nova Lei de parcelamento16 e zoneamento, o 

perímetro de expansão urbana é ampliado e um grande número de aprovações de 

loteamentos em diversas áreas da cidade ficam na ilegalidade, principalmente nas áreas 

periféricas, e por conseguinte o poder público é quem deve executar as obras de infra-

estrutura, processo que permanece até os dias atuais, cabendo à Prefeitura a execução 

desse trabalho em loteamentos irregulares, oriundos de 1981, a exemplo o loteamento 

Jardins Altos de Santana na região Norte, e o Jardim Pararangaba, na região Leste. 

(BOLOGNA, 1999, p. 160) 

Em 1983, Robson Marinho assume a prefeitura e toma medidas severas e exige 

medidas judiciais contra os empreendedores para que cumpram toda a execução de 

obras de infra-estrutura nos loteamentos considerados irregulares, o qual estava firmado 

no lançamento do empreendimento. 

Em 1984 observou-se início da ocupação da zona rural por loteamentos 

clandestinos. No ano  de 1985 o prefeito foi Antonio José de Faria, no seu governo  

registrou-se no ano de 1986, a oferta de lotes urbanizados pela URBAM e a 

implementação do Campo dos Alemães, também houve o lançamento do Conjunto D. 

Pedro I com 2000 unidades e o Conjunto D.Pedro II com 1726 unidades, que não foram 

comercializadas, pois foram invadidas. 

Em 1985 o perímetro urbano é retraído (observa-se nesse procedimento o que já 

foi debatido pertinente a grande alternância na legislação), buscando englobar os vários 

loteamentos irregulares que já se encontravam bastante dispersos. O objetivo foi 

também incentivar a ocupação dos vazios existentes entre estes com a área urbanizada, 

porém não atingindo os resultados almejados em função disso afirma  

(BOLOGNA,1999, p. 162): 

“Entretanto, pela rigidez da lei de parcelamento, associada à falta de uma 

política habitacional e à fiscalização do município, o processo de ocupação na zona 

rural por loteamentos clandestinos é intensificado nesse período, atingindo em 1988 

aproximadamente 90 loteamentos. Inicialmente caracterizados como Chácaras de 

Recreio e posteriormente subdivididos em parcelas menores, foram se transformando 

                                                        
16 A Lei  nº2.263/80 ampliou a zona urbana e de expansão urbana, detalhou as zonas de uso e criou 

outras. 
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em loteamentos urbanos, com intensa ocupação pela população de baixa renda. Essas 

ocupações concentravam-se principalmente nas regiões Norte e Leste do município, 

sem que o poder público conseguisse conter ou reverter o processo”. 

Em 1986 assume o prefeito Hélio Augusto. Período em que começam os estudos 

de revisão geral das leis de parcelamento e zoneamento, face aos graves problemas de 

ocupação e a própria rigidez da lei de zoneamento. Em 1989 é encaminhado à Câmara 

Municipal o projeto lei referente às legislações  de parcelamento e zoneamento  em 25 

de janeiro de 1990 é aprovada a nova legislação de loteamentos e zoneamento. 

No governo de Joaquim Bevilacqua (1989/90), observa-se que a sociedade passa  

por momentos difíceis, pois vive no contexto nacional  uma profunda crise econômica , 

acarretando o fechamento de muitas indústrias, influenciados pelo mercado externo. Daí 

o reflexo direto  na demanda de moradia, saúde, educação, empregos, entre outros. 

Como conseqüência  da situação acima houve grande redução nas atividades 

econômicas, intensificando ainda mais o desemprego. 

No governo da Angela Guadagnim, houve a aprovação do novo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) do município, através da Lei Complementar (LC 

121/95) ocorreu 24 anos após o seu último PDI. No cenário nacional, o momento 

continua conturbado em função do modelo econômico, isso refletiu na continuidade e 

aumento das desigualdades sociais. 

 No dia 09 de junho, instituía-se o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI/95),cujos estudos preliminares haviam sido iniciados em 1989, atendendo não 

somente aos preceitos legais estabelecidos na Constituição Federal promulgada em 

1988. 

Segundo Bologna (1999) em função do longo período de 25 anos, sem a 

implementação de um plano, com o objetivo de administrar o crescimento e 

desenvolvimento do município, somado à descontinuidade administrativa desde 1978 

com sucessivas interferências de Prefeitos (10 Prefeitos em 20 anos), considerando 

ainda a ineficiência na política adotada na preparação e execução dos planos e na falta 

de compromisso em atender problemas emergentes sociais, foram fatores mais do que 

suficientes para o agravamento do crescimento desordenado do município. 
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No período de 1993/96 a prefeita Angela Guadagnim promoveu a criação do 

Departamento de Habitação e Divisão de Habitação, também criou o Conselho e Fundo 

Municipal de Habitação e Zonas Especiais de interesse social. 

Na área da saúde foi  inaugurado o Hospital Municipal, o índice de pobreza 

estava por volta de 18, 4% (23.940 famílias) 90.976 habitantes em situação vulnerável e 

43.000 desempregados. 

No período de 1997, entra na gestão o então prefeito Emanuel Fernandes que ao 

assumir o governo encontra 30% da população  em condições de exclusão social, 

(135.000) observando-se ainda um número crescente de sub-habitação em função do 

poder aquisitivo e também a dificuldade no acesso aos financiamentos que não atingem 

as populações mais carentes, que se encontram na faixa de 1 a 3 salários mínimos. 

É extremamente importante ressaltar que no período de 1978 até 1992, a 

administração pública passou por oito gestões o documento que  balizou grandes e 

comprometedoras decisões era o tão discutido, mas não superado Plano de 

Desenvolvimento Integrado, (PDI/71) cujo eixo norteador favorecia uma política 

setorial submetidas aos governos federal e estadual, facilitando assim uma grande 

arrecadação de recursos necessários, no entanto muitas diretrizes não estavam contidas 

no (PDI/71). 

A seguir o quadro 4 apresenta o período comentado e suas respectivas gestões: 

 

ANO PREFEITO CONDIÇÃO PART 
1973/74 Sérgio Sobral de Oliveira  Nomeado -------- 
1975/78 Ednardo José de Paula Santos  Nomeado -------- 
1979/81 Joaquim Bevilacqua Eleito PMDB 
1981/82 José Luiz Almeida  Presidente da câmara assumiu  ------- 
1983/84 Robson Marinho  Eleito PMDB 
1985 Hélio Augusto de Souza Faleceu em 07/85 PMDB 
1985/88 Antonio José de Faria Assumiu após o falecimento PMDB 
1989/90 Joaquim Bevilacqua  Eleito PTB 
1991/92 Pedro Yves Simão Vice prefeito PFL 
1993/96 Angela Guadagnin Eleita PT 
1997 a 
2004 

Emanuel Fernandes Eleito (permanece até o 
momento) 

PSDB 

 

Quadro 4 Apresenta o período comentado e suas respectivas gestões e condição de nomeação. 
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Analisando esta tabela observa-se claramente, o que no decorrer da análise já foi  

questionado e ainda será retomado nos resultados empíricos, ou seja, muitas foram as 

tentativas em se planejar o município, no entanto essas iniciativas ocorreram mais em 

resposta a situações emergenciais e de um conflito já instalado, ou ainda em decorrência 

da pressão exercida pela população organizada  (Elite) e mobilizada para reforçar seus 

interesses, conforme a tese tão defendida por Villaça (1998), do que derivadas de uma 

política pública clara, que fosse extensiva e inclusiva a todos. Quando apresenta algum 

indício de implementação de projetos de cunho social, já nascem para um período a 

longo prazo e se arrastam por décadas e ao passar por várias administrações, 

praticamente se perde o eixo norteador, isso quando não são simplesmente 

interrompidas logo nas primeiras ações, no entanto passa para a população uma falsa 

impressão de problemas prestes a ser resolvidos. 

3.10  Resultados do mapeamento 

É oportuno enfatizar que o presente trabalho traz resultados de análise 

empíricos, na tentativa de demonstrar na prática, parcialmente, tudo que foi abordado na 

fundamentação teórica, e que indubitavelmente é preponderante para seguir uma linha 

de raciocínio e conseguir a confirmação da hipótese levantada na proposta da pesquisa. 

O crescimento da malha urbana tem incorporado áreas tecnicamente 

inadequadas ao assentamento urbano, acarretando problemas de degradação do meio 

físico (o que já foi comentado por Leonard, 1992) e expondo a população a riscos. Tem 

ocorrido ocupação de morros e encostas, expondo essas populações a possíveis 

escorregamentos de terra e soterramentos, a exemplo da Vila São Bento, Vila Letônia e 

Jardim Guimarães (região Norte). O assentamento urbano em áreas de várzeas, é 

incompatível com o uso previsto na Lei orgânica Municipal.(artigo 258), que destina 

essas áreas  exclusivamente para o uso agrícola, (PDDI,1995). 

De acordo com as análises feitas pelo (IPT-1996) as Unidades Geotécnicas 

foram cartografadas na escala 1:50000, correspondente a todo o município, e na escala 

1:25000 na área urbana e de expansão, o reconhecimento dos terrenos, de acordo com a 

predominância ou o grau de suscetibilidade dos principais processos/problema 

considerados, permitiu a delimitação de 9 Unidades Geotécnicas, conforme o 

desempenho esperado destes terrenos ante seu uso. 
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Sendo assim, após delimitação da área de estudo foi constatado que ela compõe 

as seguintes Unidades Geotécnicas: 

• Planícies Aluvionares: Terrenos localizados junto às calhas das 

drenagens, constituídos por sedimentos fluviais, cuja textura varia de 

argilosa e arenosa, eventualmente com cascalheiras, com porcentagem 

diversificada de matéria orgânica e possibilidade de ocorrência de turfas 

com até 11m de espessura. 

•  Colinas e Morrotes e Embasamento Cristalino: Relevo residual de 

rochas cristalinas, dispersa em setores de topografia mais suave das 

serras e junto às baixadas, isolado pelos sedimentos das planícies, com 

declividades variando entre 5 e 20%. Deve se proteger as áreas, com 

movimento de terra, contra a erosão, imediatamente após a execução da 

terraplenagem, através de cobertura vegetal e de sistema de drenagem 

adequada. 

• Colinas e Morrotes em Sedimentos Arenosos: Relevo de colinas, 

subordinadamente morrotes, e planícies aluviais, com declividades 

predominantes entre 5% e 10% nos topos e chegando em algumas 

situações de até 20% nas vertentes. 

• Morros com substrato de  migmatitos, gnaisses, xistos, filitos 

:Sistemas de relevos principalmente de morros, com declividades 

predominantes que variam de 20 a 50%. Áreas urbanas apresentam início 

de  ocupação sobre terrenos dessa unidade, inicialmente nas faixas de 

menor declividade, com tendência de expansão em terrenos mais 

abruptos 

• Morros com substrato de rochas graníticas: São basicamente as 

mesmas características do tópico acima com pequenas alterações. 

Substrato de rochas graníticas (granitos e parte dos migmatitos com 

estrutura pouco orientada. Movimentos de massa principalmente 

induzidos pela ocupação, associando-se a eventos excepcionais de chuva. 

Assoreamento dos corpos d' água por sedimentos provenientes do 
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processo erosivo. Outros processos induzidos pela ocupação, como 

escorregamentos de taludes de corte/aterro e lixo). 

• Terraços fluviais: Unidade delimitada apenas junto às varzeas dos rios 

Paraíba do Sul e Jaguarí, onde é significativa em área. Nas demais 

drenagens, estes terraços foram englobados, quando fluviais , nos 

aluviões. Corresponde à pequena parte da Área de Proteção Ambiental 

(APA) municipal. 

A distribuição espacial destas unidades na área em estudo pode ser vista na 

figura 18. 

 

Figura 18  - Unidades Geotécnicas da área de estudo - Fonte IPT (1996) 

O objetivo da pesquisa foi  buscar a compreensão do processo de produção do 

espaço urbano na área delimitada para estudo, no período de 1970 a 2000, bem como 

entender que essa realidade também é rebatida em muitas cidades brasileiras aferindo a 

atuação política administrativa no tocante as políticas públicas. As reflexões se orientam 

no sentido de se aproximar da reconstrução histórica das formulações das Políticas 
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Sociais em São José dos Campos, sendo assim  se fez necessário analisar de forma 

sucinta alguns acontecimentos que balizaram todo o desencadeamento político 

administrativo pertinente aos seguintes documentos : Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, Leis de Zoneamento e contextualizar com os resultados empíricos obtidos 

neste trabalho. 

Fernandes (2002) confirma que, a partir de 1970, com planos isolados, sem 

continuidade, e com a classe dominante buscando seus interesses, ocorreu um 

crescimento desordenado apresentando problemas sociais característicos de metrópoles 

como à habitação, educação,  saúde, saneamento, segurança e transporte. Dando início 

assim a alguns loteamentos clandestinos fora do perímetro urbano com características 

de chácaras. 

Em sua análise Gouvêa (2003) teve como objetivo o mapeamento dos 

loteamentos clandestinos confirmados na década de 60, onde já existiam inúmeros  

loteamentos sem as mínimas condições de infra-estrutura básica. 

Isso sem contar que nesta época a lei vigente nº 657/60 requeria muitos pré-

requisitos  como: execução mínima de água e luz, entre outras medidas.  

Confirma-se ainda, que já era de conhecimento da administração vigente, em 

1974 o surgimento de loteamentos clandestinos, principalmente no setor Leste e Norte 

do município. 

Chuster (1999) confirma a tese, já identificada na fundamentação teórica, que o 

fenômeno da industrialização no município proporcionou um forte fluxo migratório. A 

administração pública vigente também estava passando por uma reforma administrativa, 

a proposta era “dever-se-ia optar pela inclusão das tarefas de planejamento dentro do 

Departamento de Obras, e não no Departamento de Negócios Internos e Jurídicos, como 

havia sido previsto” 

Vale ressaltar que a questão urbanística analisada em 1970 num Estudo 

Preliminar  apresenta graves problemas: baixa densidade, área urbana cortada por uma 

rodovia cujo tráfego tende a crescer, problemas topográficos que dificultam a drenagem 

(para Campos do Jordão) e carência de pavimentação, que dificulta e diminui as opções 

de tráfego. Em relação ao uso do solo constata-se que esse está se dando de forma 

espontânea e indisciplinada, carecendo de objetivos e estratégias globais, motivado 
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sobretudo pela dinâmica da oferta de loteamentos e aos impecilhos naturais e 

artificiais.(PLANO, 1970) 

É extremamente importante ressaltar a importância da ciência do aspecto, 

salientando as barreiras físicas naturais a qual podemos citar (a várzea do banhado, o 

Rio Paraíba  e os pequenos vales que cortam o município no sentido perpendicular à 

Rodovia  Presidente Dutra) os artificiais (Rodovia Presidente Dutra, estrada de ferro, 

faixa de alta tensão da então Light,  (companhia de energia elétrica), vazios urbanos e as 

áreas das grandes indústrias) que influenciaram  na evolução da mancha de ocupação 

urbana. 

Gouvêa (2003) constatou ocupações clandestinas também acompanhando o eixo 

via Dutra. Também foi verificado  neste período foco de ocupações clandestinas em 

áreas periféricas, segundo a análise já se encontravam fora do perímetro urbano segundo 

a lei nº 1606/71, embora fosse pouco significativa, já apresentava indícios de uma 

contínua ocupação. 

Ainda, segundo a pesquisa acima, confirma que na região norte  era possível 

constatar o começo de arruamentos irregulares já com uma ocupação rarefeita em 

alguns pontos, “outros dois loteamentos, ainda nesta região próximos à estrada estadual 

SP 50, já se apresentava com uma ocupação de densidade média”. É interessante notar 

que mesmo com os mecanismos legais existentes até este período não foram suficientes 

para coibir ocupações clandestinas e irregulares 

Pôde ser observado, neste período, uma grande necessidade de disponibilizar 

lotes populares para atender a população de baixa renda. Para atender esta demanda o 

PDI promoveu as seguintes medidas: 

*Em determinadas regiões seriam permitidos os parcelamentos do solo com 

áreas menores até então permitido.(250m²); 

*Concessão para a construção de casas geminadas; 

*Permissão e também estimulou a construção de conjuntos habitacionais, 

composto de prédios com até  três pavimentos; 



 100

*Estímulo ainda para o aparecimento de loteamentos nos espaços vazios (com 

disposição para adensamento) não aprovação de loteamentos nas áreas periféricas da 

cidade. (CHUSTER,1999, p36) 

Com estas propostas imaginava-se que em curto prazo o desenvolvimento 

urbano estaria controlado (até 1972) um outro enfoque foi dado para promoção de 

ocupação urbana da região periférica à Dutra. Portanto é extremamente importante notar 

que a ocupação em longo prazo proposta pelo PDI, merece questionamentos,  pois 

demonstra a falta de análise e estudos que levem em conta a questão do meio físico que 

se pode  observar a seguir: 

 Ao propor a ocupação de área imprópria (a várzea é composta de terrenos 

hidromórficos , solo jovem, proveniente de sucessivas camadas de sedimentos trazidos 

pelas enchentes ao longo dos tempos, com alto teor de matéria orgânica e portanto com 

baixa capacidade de suporte , além de extremamente problemático para as soluções de 

drenagem e esgotos), o PDI mostra a desconsideração pelas restrições impostas pelo 

meio físicas. (CHUSTER,1999, p.39). 

Foi observada também a grande importância dada à questão industrial, sendo 

assim o zoneamento elaborado deveria ser predominantemente, como regra, algo não 

muito rígido, ou seja, que não impedisse pequenas variações espontâneas, no entanto 

que se garantisse a expansão industrial. Em meio a várias brigas administrativas na 

discussão preliminar do projeto de zoneamento e sua aprovação, o fato é que a 

administração pública já tinha consciência de vários loteamentos em situações críticas 

de regulamento como se pode comprovar a seguir: 

 O fato é que, já em 1971, havia vários loteamentos irregulares e clandestinos e 

o receio era de que as regras de parcelamento do solo, que estavam por vir atingissem 

a possibilidade de regularização desses bairros, que já contavam  com moradores, daí 

o receio dos vereadores em votar essa questão e prejudicar seus eventuais eleitores 

(CHUSTER,1999, p.46)  

O prazo para enviar o projeto/lei foi de dois meses em função de vários 

questionamentos. Entrou em votação no dia 17 de agosto de 1971, conseguindo 

aprovação num tempo recorde de 35 minutos, nos relatórios de ata não registraram 

nenhuma emenda, discussões, enfim estava traçado a ordenação do território que ficaria 



 101

vigente nos próximos nove anos, recebendo aprovação na segunda sessão, sem maiores 

questionamentos. 

Chuster (1999 p.47) comenta que com a lei de zoneamento 1.606/71 o município 

foi dividido em zonas de expansão urbana e rural. Os perímetros dessas foram fixados 

através de lei, sendo que as zonas de uso inseridas nas zonas urbanas e de expansão 

urbana, tinham os seus perímetros delimitados através de ato do executivo, ou seja, por 

decreto, o que dispensava consulta ao poder legislativo tanto na sua formação quanto 

nas eventuais alterações desses. 

No texto consta a  instituição Banco Nacional da Habitação (BNH) 

possibilitando a construção de conjuntos habitacionais, nas ZpI, desde que estivessem 

preconizados por aquele banco, e as exigências eram, no mínimo, muito difíceis  para a 

inserção da população da faixa de 1 a 5 salários mínimos. 

 Em 1964 foi criado  o BNH, com a intenção primordial de possibilitar a cada 

brasileiro o direito de conquistar sua casa própria, essa utopia há mais de 40 anos vem 

sendo esperada por grande parcela da população brasileira e não apresenta nenhum 

indício de ser alcançada. 

Segundo Chuster (1999) a lei 1606/71 pode ser considerada como a precursora 

das leis de zoneamento  de São José dos Campos, no que diz respeito à introdução da 

segregação espacial das camadas privilegiadas da sociedade. Observa-se também uma 

grande influência da legislação paulistana, que também se fez presente nesse caso, pois 

as disposições eram semelhantes às adotadas na grande capital.  

Diante do contexto acima, constata-se um processo muito conturbado ao longo 

do período, e indubitavelmente começou a refletir na configuração sócio-espacial  do 

município, com ocupações irregulares principalmente na região Norte e Leste conforme 

apresentado anteriormente. 

Na área em  estudo, observa-se uma ocupação bem incipiente no ano de 1977, 

núcleos pequenos e esparsos de áreas de chácaras. No entanto observa-se uma tendência 

de ocupação progressiva rarefeita nas áreas mais distantes da faixa ribeirinha devido, 

principalmente, aos desníveis topográficos. O núcleo mais importante deste 

adensamento está confinado no interflúvio das duas sub-bacia, (Rio Jaguarí e do 

Buquira). A área delimitada para estudo abrange as seguintes localidades: Núcleo dos 
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Freitas, Altos do Caetês e Vertentes do Jaguarí. Os resultados do mapeamento de 1977  

pode ser visto na figura 19. 

 

Figura 19 -.Resultados do mapeamento com suas respectivas categorias de uso (1977) 

Borges (2003) confirma, no período de 1970 a 1980 o índice de urbanização 

atingiu 6.7% .O fator preponderante foi a atração de pessoas para o mercado de trabalho 

que se abria nas grandes indústrias, na construção civil e no setor terciário, todos 

ligados ao momento de industrialização acelerado. 

Castells (1984) afirma, é a estrutura social que orienta toda a sociedade, porém o 

fator preponderante é o sistema econômico, que como estrutura mater da sociedade, traz 

uma organização social urbana específica. 

Desde o início da urbanização intensa do município a região Norte já 

apresentava limites para sua expansão devido a suas características físicas, como: 

proximidade com o Rio Paraíba do Sul, relevo irregular e grandes declividades segundo 

(PDDI,1995),.  porém o que se verifica é que tais características não interferiram na sua 

expansão. Fato este comprovado no mapeamento de 1977. 
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De acordo com Chuster (1999) conclui-se que a lei de zoneamento vigente 

(1606/70) apresentava uma série de equívocos e questionamentos a serem resolvidos. 

Era preciso considerar que a cidade foi projetada para um determinado momento, porém 

com o intenso desenvolvimento industrial, cuja gestão era do Prefeito Ednardo, que 

mesmo ciente de todo o processo não se estruturou para administrar com a devida 

preocupação esse desenvolvimento, que pode ser confirmado pela breve explanação da 

próxima lei (2.263/80). 

A lei 2.263/80 não foi criada a partir do PDI como aconteceu com a (1606 -PDI), 

mas pela iniciativa do Prefeito Ednardo, no qual acreditava e defendia que a anterior 

estava  ultrapassada, pois já não dava conta de atender às expectativas de ordenamento 

físico, territorial e urbanístico da cidade. 

Entre vários questionamentos levantou-se também a questão de retrair o 

perímetro de expansão urbana. Em relação à essa expansão revelava-se que seria em 

direção à região Sul, a partir da área do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e que ao 

Norte apenas se daria com a inclusão do Buquirinha (já havia muitos loteamentos 

clandestinos). Na conclusão dessas alterações o perímetro urbano passaria de 96 Km² 

para 140 Km². O mais interessante é observar a seguinte disposição no item 

parcelamento do solo: 

Quanto ao parcelamento do solo, na proposta previam-se algumas facilidades 

para os loteadores, como por exemplo, o fato de a pavimentação asfaltica ficar restrita 

apenas às vias principais, o que resultaria num barateamento do custo dos lotes 

produzidos, resultando por sua vez em lotes com preços mais acessíveis para a 

população de mais baixa renda. Outra alteração proposta nessa seção dizia respeito às 

áreas públicas (verdes, institucionais e sistema viário), que subiram de 35% 

estabelecidos na lei em vigor (lei 1.576/70 para 405 nessa nova proposta. (CHUSTER, 

1999, p.85) 

O texto geral da lei  2.263 dividiu o território do município em um único 

perímetro de zona urbana e de expansão urbana, e o remanescente como zona rural. A 

zona urbana e de expansão urbana foi subdividida em 15 zonas de uso , que por sua vez 

também foram cortadas por 16 corredores. 
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Chuster (1999) alerta para uma questão intrigante, ou seja, no final do texto 

desta lei (2.263/80) encontra-se um artigo  que é uma cópia  fiel da legislação de São 

Paulo conferindo ao  Prefeito autonomia para decidir aprovando ou não, qualquer caso 

omisso, o artigo 67 continha o seguinte parágrafo: 

“os casos omissos e aqueles que não se enquadrarem nos termos desta lei , 

relacionados com o parcelamento, uso e ocupação do solo do município, serão 

decididos pelo Prefeito, ouvido o órgão competente da Prefeitura (CHUSTER, 1999 

p.101) 

O autor comenta ainda que o artigo foi baseado na legislação paulistana que 

pode ser comparado com o artigo 32 da lei 7.805/ 72 , cuja  redação abaixo descreve 

essa semelhança:  

"os casos omissos e aqueles que não se enquadrarem nos termos desta lei, 

relacionados com o parcelamento, uso e ocupação do solo do município, serão 

decididos pela Coordenadoria Geral de Planejamento- COGEP, ouvida a sua 

Comissão de Zoneamento”.(Fonte: Lei 7.805/72) in  (CHUSTER, 1999, p.101) 

Um fator importante, que também deve ser considerado, é que a lei assim como 

a antecessora pertinente à Áreas de Proteção Ambiental ou de Preservação Ambiental,  

não fazia qualquer recomendação, ou seja, era mantida somente a Concha do Banhado 

declarando-a somente como área recreacional, cultural, esportiva e turística. 

Como já foi comentado anteriormente, foi constatado que a zona industrial foi a 

que maior desenvolvimento apresentou entre um e outro, representando um incremento 

de 196%. Fica evidente na vigência da lei a preocupação inicial de estabelecer uma 

significativa reserva de áreas para o uso industrial, tendência confirmada e já observada 

durante a década de 70.  

Segundo Chuster (1999, p.105) : 

“Analisando e comparando superficialmente o texto  de ambas as leis, podemos 

afirmar  que migrou-se de uma lei de zoneamento funcional flexível, para uma lei muito 

mais complexa e detalhista, que reforçou ainda mais o caráter funcionalista. 

Assim como na sua antecessora no prazo de  vigência de 10 anos muitas 

alterações e modificações  permearam entre leis e decretos, muitos apenas alteravam a 
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classificação de uma determinada área de uso para outra, outras eram mais complexas e 

significativas, " porém ambas implementaram modificações à paisagem urbana"  

Segundo Chuster (1999, p.107), as alterações mais freqüentes à lei mãe de 

zoneamento tinham como conteúdo a missão de prever e respaldar novas situações 

legais, que anteriormente não eram previstas ou permitidas, pudessem ajustar-se ás 

novas demandas legais provenientes das mais diversas origens. No entanto o que se 

pôde observar foi  a flexibilidade nessas emendas em determinados locais. 

Em 10 de janeiro de 1984 surge, pela  primeira vez, a questão ambiental na 

legislação de São José dos Campos enfocando a necessidade do cuidado com as áreas 

que deveriam ser preservadas. 

Neste momento foi instituído, através da lei 2.792/84, a área do Banhado como 

Área de Preservação Ambiental (APA), ou seja, pela primeira vez a  "avaliação do 

impacto ambiental e medidas mitigadoras" são consideradas importantes na proteção de 

remanescentes dos ecossistemas. (CHUSTER,1999). 

O autor ainda comenta sobre  algumas alterações no tocante as Zonas Especiais e 

de um modo geral tanto a equipe técnica quanto as outras entidades envolvidas tiveram 

grandes dificuldades para entender a legislação como um todo, ou seja, em função da 

"variedade e diversidade de informações com linguagens e abordagens diferentes". 

Foram muitas as alterações de leis e decretos que foram votados em diferentes datas, 

ausência de treinamento específico aos funcionários que estavam ligados às diferentes 

etapa,  tanto no licenciamento quanto na fiscalização administrativa. Desta forma não se 

pode negar a contribuição para o crescimento e desenvolvimento do município como 

podemos confirmar a seguir:  

Fernandes (2002, p.115) também constatou: 

A partir da Segunda metade  da década de 80, o processo de crescimento 

horizontal disperso volta a ocorrer em SJC, produzindo loteamentos clandestinos. O 

que se observa é que a cidade expande-se e muitas vezes essa ampliação é 

regulamentada por lei, é o caso da Lei de Parcelamento e Zoneamento 2263/80 que 

ampliou o perímetro de expansão urbana do município, e assim o crescimento ocorreu 

cada vez mais distante do centro urbano e conseqüentemente sem infra-estrutura, com 

grandes vazios.  
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“N o plano teórico e legal a Babel Urbanística crescia, imaginem no plano real 

como deveria estar crescendo a nossa São José dos Campos. Quando distanciamo-nos 

da realidade, sobretudo quando elaboramos uma lei, que deveria em tese expressar a 

vontade de  uma grande maioria para regulação ou mediação de determinados 

conflitos, corremos o sério risco de apenas colocar um punhado de palavras em cima 

de um pedaço de papel, que dificilmente será lido, quase nada entendido, jamais 

seguido e portanto, não produzirá efeitos. A simplificação e a flexibilização podem às 

vezes contribuir para melhor entendimento e aplicação do conjunto de leis 

urbanísticas" ( CHUSTER, 1999, p.113). 

É extremamente interessante  considerar que a lei editada em 1980 com o 

objetivo de subsidiar um acompanhamento no desenvolvimento do município num 

período de 10 anos, logo no teor de sua formulação já se apresentava como uma cópia 

da legislação paulistana da década de 70, ou seja inclusive a metodologia de 

demarcação das zonas de uso que simplesmente respeitava todo um traçado de vetor e 

tendências, ou seja, o condicionamento de uma "estrutura polinucleada" · (CHUSTER, 

1999). Entre muitos aspectos, a lei 2.263/80 apresentava uma redação extremamente 

detalhista e complicada, sendo assim retratava o que é um zoneamento funcionalista, no 

qual: 

“Retalha-se a cidade em polígonos, nos quais determina-se o que é permitido e 

incentivado, o que é tolerado e sob quais circunstâncias e, por exclusão, o que não é 

permitido. Essa forma de regulamentar o uso e ocupação do solo pressupõe uma cidade 

imutável, rígida, na qual as funções de morar, trabalhar e recrear devem ser 

desenvolvidas em exatos locais, sem qualquer tipo de tolerância. Leis funcionalistas 

tendem a ser bastante rígidas e detalhistas, não permitindo qualquer tipo de 

simplificação e de novas formas de produção e utilização do espaço”.(CHUSTER, 

1999, p.127) 

Em 1986, entre tantas modificações e alterações, uma que pode ser considerada 

de grande importância é a de retração de perímetro, cujo objetivo inicial era, 

exatamente, conter ou ainda reduzir espaços disponíveis de expansão distantes da área 

urbanizada para um futuro parcelamento de solo/ loteamentos sem a devida e 

acompanhada infra-estrutura.  



 107

Com a retração do perímetro e extinção da zona de expansão urbana (lei 3110/86 

os loteamentos, que até então estavam inseridos no perímetro de expansão urbana, 

passam a partir daí a se localizar em área rural. Os loteamentos  mais próximos da área 

urbana já apresentavam uma ocupação com densidade média. Observa-se uma expansão 

próxima à rodovia SP/50, e também outras manchas de ocupação dispersa, mas 

preocupante pois a ocupação têm ocorrido em áreas de planície aluvionar no limite do 

perímetro urbano. Todo este conflito burocrático e administrativo refletiu diretamente 

numa expansão periférica e desordenada.  

Os resultados podem ser observados no mapeamento de 1988 (figura 20). 

 

Figura 20.Resultados do mapeamento com suas respectivas categorias de uso (1988)  

Segundo a análise de Gouvêa (2003): Na região Norte a ocupação clandestina 

também se intensificou, com o surgimento de novas ocupações e principalmente pelo 

adensamento dos já existentes voltados para as estradas municipais” em sua análise 

caracteriza o período de 1985 a 1988 como o grande “Boom” de ocupações irregulares. 
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Ainda em sua análise confirma: 

“A princípio grande parte dos loteamentos clandestinos foram caracterizados 

como pseudochácaras de recreio, pois eram parcelamentos que originavam lotes com 

áreas entre 1.000 a 2.000 m², sendo que mais tarde eram novamente subdivididos 

ilegalmente em lotes urbanos, porém sem infra-estrutura e sem equipamentos. Por meio 

dos mapeamentos, verificou-se que estes parcelamentos ilegais se originaram, em 

grande parte, a partir  de áreas próximas à malha viária, as quais nestas regiões  

periféricas  representam as estradas municipais vicinais, propiciando aberturas de 

arruamentos clandestinos sem normas técnicas”.(GOUVÊA, p. 102, 2003) 

No final da década de 1980, a babel urbanística joseense apresentava uma 

coletânea de quase 90 decretos e leis que sofriam alterações e conseqüentemente 

afetavam a lei mãe, aprovada no início de 1980. Continuava muito confuso o 

esclarecimento não só por parte dos profissionais de área como: engenheiros e 

arquitetos, mas também de outros segmentos ligados á indústria da construção civil e ao 

mercado imobiliário. Também encontrou-se dificuldade até para um acompanhamento 

de fiscalização, ou seja, foram muitas as reclamações e também uma forte pressão para 

que se analisasse a legislação em vigor, justificando-se que  já estava ultrapassada: 

Conforme dados numéricos do projeto de levantamentos clandestinos existentes 

no município (PMSJC) a década de 80 foi expressiva no que se refere ao aparecimento 

de ocupações clandestinas e irregulares, produto da rigidez da legislação em relação à 

dinâmica do mercado imobiliário, da baixa solvabilidade da população de baixa renda e 

da ineficiência e incapacidade do poder público em fiscalizar o território do município. 

Esses loteamentos ocorreram não só na zona rural mas também, na zona urbana, e à 

época discutia-se a lei que regulava o parcelamento do solo, 6.766/79 alcançava ou não 

esses loteamentos na zona rural. 

Em 1990 é elaborada uma nova lei de zoneamento denominada 3.721/90 por 

estar vinculada á estrutura central da lei 2.263/80,  leva consigo toda uma influência 

Paulistana da década de 70. O território do município foi dividido em 30 zonas de usos 

e seis tipos de corredores especiais, que por sua vez desdobravam-se em 72 vias 

públicas classificadas como tais.  Ao se comparar com a forma inicial da lei 2.263/80, o 

número de zonas de uso dobrou, saltando de 15 em 1980 para 30 em 1990. 
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Vale a pena ressaltar que num momento tão importante, o ano de 1988 foi 

eminentemente eleitoral e muitas implicações políticas na qual qualquer sucessão 

municipal acaba por alterar muitas decisões, pois grande parte dos interesses da Câmara 

municipal e de muitos políticos que acabam direcionando algumas decisões em função 

de sua popularidade no sentido de influenciar ou interferir nas eleições (CHUSTER, 

1999). 

Esse autor ainda declara que, o projeto lei não foi encaminhado para a câmara, 

mais uma vez uma tarefa tão importante para o sucessor que seria eleito em 15 de 

novembro de 1988. Enfim, o Prefeito Joaquim Bevilacqua é eleito pela Segunda vez e 

coube novamente, a exemplo de 1979, encaminhar a aprovação do projeto lei, como já 

foi discutido anteriormente, essa alternância na administração pública provoca uma 

descontinuidade em segmentos que com certeza afeta diretamente toda a comunidade 

isto pode ser  comprovado com a declaração a seguir: 

Com a nova administração, o grupo técnico se dissolveu e não mais foi 

chamado a discutir quaisquer alterações ou reformulações ao texto anteriormente 

formulado. Posteriormente o Prefeito Bevilacqua , encaminhou em 6 de abril de 1989, 

referente ao projeto de lei que dispunha sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo do Município.(CHUSTER,1999, p.132) 

Depois de várias discussões e alguns votos contrários, somente na terceira e 

última sessão legislativa, em uma votação única, foi aprovada e o Prefeito Joaquim 

Bevilacqua sancionou-a e promulgou-a em 25 de janeiro de 1990, foi publicada no 

Boletim do município nº 710, em 8 de fevereiro de 1990. 

O território do município foi dividido em 30 zonas de uso e seis tipos de 

corredores especiais, que por sua vez desdobravam-se em 72 vias públicas classificadas 

como tais.  A idéia inicial de simplificar ficou para trás, pois ao compararmos à forma 

inicial da lei 2.263/80, o número de zonas de uso duplicou, saltando de 15 em 1980 para 

30 em 1990. Os corredores por sua vez quadruplicaram, saltando de 16 vias em 1980 

para 72 em 1990. O território dessa forma ficava mais ainda reticulado, seguindo 

fielmente a tradição e a forma de implementação do zoneamento funcionalista.  
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Chuster (1999) confirma:  

" a questão do parcelamento do solo, ainda que não faça parte de nossa 

pesquisa, merece algumas considerações. No decorrer da década de 80, registrou-se a 

ocorrência de inúmeros loteamentos clandestinos, produto da rigidez da legislação em 

relação à dinâmica do mercado imobiliário, da baixa solvabilidade da população de 

mais baixa renda e da ineficiência e incapacidade do poder público em fiscalizar o 

território do município [..]. Esses loteamentos por certo muitos problemas causaram, 

causam e causarão por várias décadas, sobretudo em razão da infra-estrutura física e 

social que demandam (CHUSTER, 1999, p.145). 

O autor ainda comenta que, com a intenção de impedir ou dificultar a 

clandestinidade das chácaras de recreio e regulamentar esse tipo de ocupação parcelada, 

criou-se na lei 3.721/90 uma discussão aprofundada desses "núcleos residenciais de 

recreio" , o qual abrange em torno de 620,158 Km² do território do município. e para 

esse tipo de ocupação criou-se as seguintes zonas:  

• ZDCA - zona de domínio de cursos d água, zona de uso lindeira a cursos 

d' água, sujeita a inundação iminente ou eventual que, por sua 

característica, admite ocupação de baixa densidade.  

• ZCHR - zona de chácaras de recreio, zona de expansão urbana, destinada 

à implantação de núcleo residencial de recreio. 

• ZPM - zona de proteção de mananciais, zona compreendida pela bacia 

hidrográfica do rio Buquira, situada a montante da confluência do 

córrego do Bengala, excluindo-se a bacia deste, constituída de glebas de 

médio e grande porte, não ocupadas, necessitando planejamento 

específico.  (CHUSTER, 1999, p. 143). 

Questiona-se ainda o quanto esteve presente em todas as elaborações a 

influência da classe dominante sobre a gestão administrativa, é tão evidente que mesmo 

tentando transmitir uma imagem de gestão transparente e democrática, ao propiciar a 

comunidade oportunidade de inferências, ou seja, muitas vezes a comissão participativa 

da comunidade é composta exatamente por atores cujos interesses específicos ficam 
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assim demonstrados numa confluência de "interesses do Estado e do capital, 

organizados em torno das atividades e ideologia de crescimento no plano local"  

Novamente o autor enfatiza que de uma forma geral, mesmo com as alterações 

para melhorar sua eficiência, todo o processo se desenvolveu em função do trabalho de 

uma equipe que acumulava uma experiência adquirida na elaboração da lei anterior. 

Afirma também que assim como sua antecessora, apresentava estrutura, conteúdo e 

conceitos adotados. "Essa influência perdurou por quase 18 anos, desde 4 de janeiro de 

1980 à 15 de dezembro de 1997" (CHUSTER,1999, p. 149). 

No final do mandato do Prefeito Pedro Yves, exatamente aos 29 de dezembro de 

1992 , a cidade foi contemplada com mais uma lei complementar 071/92 cuja autoria foi 

do vereador Fernando Delgado, introduzindo muitas alterações no parcelamento do 

solo. Segundo Chuster (1999) mesmo não sendo objeto de sua avaliação justifica que 

não podia, em hipótese alguma, não tecer algumas considerações . A lei em vigor 

3.721/90 exigia que do total da área de parcelamento do solo , 15% seria destinado para 

o sistema viário e 20% para áreas verdes e institucionais, ou seja, era assegurado sempre 

um mínimo de áreas verdes em torno de 10%. Com a nova medida complementar 

071/92, as áreas verdes foram reduzidas de 10% para 8% na melhor situação e 5% na 

pior. 

Na medida complementar era observado ainda: a dispensa do projeto e a 

execução do paisagismo das áreas verdes e da arborização das vias públicas; quando o 

loteador fosse obrigado a executar a rede de esgotos, ele seria, por conseguinte 

dispensado de executar as obras de drenagem de águas  pluviais (galerias, pontos de 

captação e lançamento) redução da área mínima dos lotes dos núcleos residenciais de 

recreio de 5.000 para 1.000 m². 

Na lei 3721/90 continha um capítulo específico denominado de “Núcleos 

residenciais de recreio”  para esse tipo de parcelamento criou-se a zona de uso ZCHR 

cujo objetivo era de coibir a clandestinidade e regulamentar esse tipo de parcelamento. 

No entanto havia uma grande lacuna, pois a extensão da área possuía nada mais, nada 

menos que 620,158 Km² do território municipal, ou seja mais de 50%,  grande 

incoerência, será que a intenção era realmente coibir ?(PDDI, 1995) .  
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Gouvêa (2003) também confirmou que geralmente, o parcelamento teve origem 

nas fazendas do espaço rural, divididas em módulos não inferiores a 20.000m², 

respeitando o módulo mínimo do INCRA. Porém, posteriormente foram novamente 

subdivididas em lotes menores, com aproximadamente 5.000 m² 

Chuster  demonstra  ainda sem rodeios sua indignação:  

“Não há discurso pretensamente honesto e imparcial que possa justificar 

iniciativas como essa, mesmo as eventuais mazelas e deslizes cometidos pelo poder 

público ao longo de anos. Não dá para justificar, em razão da concorrência desleal  

que foi cometida pelos loteamentos clandestinos com os loteamentos aprovados, muitos 

na verdade ainda que oficialmente aprovados foram considerados irregulares. Não dá 

para justificar iniciativas como essas em razão da burocracia existente em todos os 

níveis, municipal, estadual e federal. Uma lei construída às escondidas, nos porões dos 

interesses imobiliários, colocada em votação numa Câmara Municipal que se 

despediria em 15 dias, sancionada no antepenúltimo dia de uma administração que 

também se despedia, somente acrescenta mais razões para desacreditarmos nessa lei”. 

(CHUSTER, 1999, p.161). 

De acordo com o autor foi realmente uma lei bastante almejada, pois livrava 

muitos empreendedores e incorporadores imobiliários de muitas obrigações e deveres, 

ou seja, acabou colaborando para um maior enriquecimento de uma equipe que já ficava 

sempre com a fatia maior dos investimentos financeiros e, por conseguinte a 

comunidade mais uma vez fica desprotegida, e, ironicamente  por alguém na qual 

através de seu voto depositou sua confiança plena. 

No mapeamento de 2000, observa-se uma expansão bastante expressiva, 

resultado mais uma vez de todo processo acima, é preocupante pois a área em expansão 

apresenta-se em unidades Geotécnicas classificadas pelo IPT(1996) com certo grau de 

comprometimento e por uma série de recomendações, devido a ocupação urbana estar 

ocorrendo de maneira intensa e desordenada. Estes resultados podem ser visto na figura 

21. 
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Figura 21 -.Resultados do mapeamento com suas respectivas categorias de uso (2000) 

A superposição da área urbana mapeada para as respectivas datas com a carta 

geotécnica, IPT (1996) que orienta o uso e ocupação da terra de forma racional 

funcionando como subsídio ao planejamento e gestão de uma área, permitiu a 

identificação de áreas urbanas que se encontram em áreas de risco.  

A carta geotécnica de uma área constitui numa ferramenta importante  na 

tomada de decisão em planejamento por prever problemas de empreendimentos 

implantados de maneira inadequada que põe em risco de vida a população residente. 

No caso da área em estudo, verifica-se que grande parte da área urbana encontra-

se em unidade geotécnica com declividades acima de 30%, porções mais rebaixadas dos 

aluviões que apresentam declividades médias inferiores a 5% estando portanto sujeitas a 

inundações, entre outras recomendações. 

3.11  Síntese dos Resultados obtidos 

Na administração da Prefeita Angela Guadagnim também foi observada uma 

preocupação com relação aos loteamentos clandestinos e dos núcleos de favelas, desta 
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forma foi inserida em 22 de dezembro de 1994 a lei complementar 114/94,  criando a 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) à qual se define:  

“Zonas Especiais de Interesse Social- zona de uso primordialmente à 

implantação de programas e projetos habitacionais voltados à população de baixa 

renda, visando incorporar à cidade os assentamentos habitacionais de baixa renda  

existentes à data de promulgação da presente lei, através da promoção de sua 

regularização jurídica e urbanística".  (CHUSTER, 1999 p.164). 

Parte da área em estudo é classificada como ZEIS , ocupadas por sub-habitações 

e favelas. Constitui-se de loteamentos clandestinos, a população não é atendida nos 

mais elementares serviços urbanos: como coleta de lixo, saneamento básico e até 

mesmo por abastecimento geral de água. 

De acordo com Chuster (1999) todas as leis não tiveram participação da 

comunidade e sim de algumas entidades representativas, o que leva a entender sua 

ineficácia. Ainda considera que todos os mecanismos sancionados havia brechas para 

serem aceitas anistias, portanto em todo cenário urbano brasileiro elas se fazem 

presentes regulamentando construções irregulares. 

Segundo PDDI (1995, p.80) “A lei de zoneamento e parcelamento do solo, 

apesar de ser constantemente atualizada para atender problemas emergentes, não tem 

sido capaz de resolver as questões estruturais do espaço urbano. As reformas legais de 

caráter conjuntural, desintegradas das políticas públicas setoriais, não tem sido 

suficientes para coibir o crescente e desestruturado crescimento da cidade, manifesto 

num tecido urbano de baixa densidade e de fortes e desiguais relações espaciais, 

sociais e econômicas” 

O modelo de desenvolvimento centrado na grande indústria de capital 

monopolista precisa ser repensado, redirecionado e complementado, priorizando-se a 

geração de empregos, uma melhor distribuição de renda, a diversificação da base 

econômica e a fixação de excedentes no território. Cabe ao poder público municipal 

envidar esforços na captação de investimentos para consecução destas diretrizes. 

Inicialmente, foi constatada, na fundamentação teórica, a existência de uma crise 

sócio-urbana, embora considerada contemporânea, observou-se que teve início ao longo 

de toda uma evolução que remonta vários séculos de história. No quadro 5 e na figura 
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22 quantifica o uso nos respectivos anos analisados e demonstra sua expressiva 

expansão na área em estudo (1977,1988 e2000) . 

ANO ÁREA DE 
CHACARA 

SOLO 
EXPOSTO 

MATA PASTAGEM EXPANSÃO 
URBANA 

1997 0,150858 0,190186 5,555072 18,575963 0 
1988 0,795373 0,257726 4,568951 18,068015 0,787917 
2000 0,337963 0 3,242626 16,978193 3,916912 

 
Quadro 5  observa-se os resultados da expansão urbana na área em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Taxa de ocupação por uso na área em estudo 

Na trajetória analisada, observa-se a evolução histórica da sociedade brasileira (a 

partir do século XIX), apontando as diversas faces da crise sócio-urbana e os elementos 

que participaram e também influenciaram na atual organização espacial. 

Objetivou-se identificar alguns elementos que são comuns à crise e portanto 

permitem a compreensão de determinados fenômenos, ou seja, é importante entender 

que após a interferência pública na administração da terra em 1850, pode-se dizer que 

foi o divisor de águas, pois ao mesmo tempo, solucionando parcialmente o problema de 

invasões, por outro, permitiu sua monopolização. Sendo assim constatou-se que a “atual 

crise” contemporânea foi construída pela somatória dos elementos históricos e 

conjunturais, formando um quadro analítico estrutural. 
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Em São José dos Campos, presenciou-se  após a década de 50 um forte e rápido 

crescimento demográfico na região, aliado ao processo de retenção dos terrenos à espera 

de valorização, em conseqüência originou-se o surgimento de bairros cada vez mais 

distantes, onde falta infra-estrutura e se concentra grande pobreza. Essa população 

convive ainda com a falta de transporte adequado, abastecimento de água e energia 

elétrica, os quais promovem ainda mais a segregação espacial. 

O planejamento estatal em questão, nos conduz a concluir que da forma como se 

formulou, direcionando o crescimento econômico e interesses do capital estrangeiro, 

estava e continua a reboque da crise urbana instalada. Na figura 23 pode ser observada a 

síntese do mapeamento para as respectivas datas, confirmando-se assim todo o processo 

acima. 

 

Figura 23 Síntese do mapeamento para as respectivas datas (1977,1988 e 2000) 
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Os dados apresentados em diversas pesquisas referentes às condições dos 

domicílios da área em estudo, refletem a realidade na ocupação das áreas periféricas do 

município. Foi constatada uma diversificação nos tipos de domicílios que acompanha a 

variação do nível de renda da população residente. Essa diversificação pode ser 

observada através do tamanho das residências, do tipo de material empregado, do local 

ocupado (condições físicas), existência de pavimentação, que foram observados através 

dos trabalhos de campo. 

De acordo com Borges (2003) na conclusão de sua pesquisa (Mapeamento da 

pobreza em SJC) confirma também que várias localidades situadas na  região Norte 

apresentam índice muito crítico (1) referente ao abastecimento de água e saneamento 

básico, (entre elas destaca-se o Recanto dos Caetês, contido na área de  estudo) atinge 

em torno de 40% de sua população e todas localidades estão na clandestinidade. “A 

falta de abastecimento por rede geral é uma carência que segrega muito fortemente a 

cidade de SJC”. 

Ainda confirma o que já foi discutido anteriormente com relação a estrutura 

fundiária:  

"O não acesso da população ao direito de abastecimento de água por rede 

geral, como parte do saneamento básico, está intimamente relacionado ao aspecto 

legal de posse da terra em SJC. Dos lugares irregulares, somente as favelas são 

atendidas por rede geral de água, certamente por estarem no caminho da cidade legal. 

(BORGES, 2003,p.163)". 

Outro indicador importante analisado na pesquisa acima, foi o índice de coleta 

de lixo, nos quais a região Leste ficou em primeiro lugar e a Norte foi classificada em 

segundo lugar, totalizando 52% ou mais de domicílios sem coleta de lixo, grande parte 

da população enterra o seu lixo, outra parte deposita em alguns pontos determinados  

pela PMSJC, no entanto existe uma precariedade deste atendimento, existe um lugar 

próprio (caçamba) porém é muito distante dos núcleos residenciais, prejudicando-se 

assim o transporte do lixo. As conseqüências deste indicador pode ser observado nas 

figuras 24 e  25. 
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Figura 24 Deposição de lixo na estrada, justamente devido a população não ser atendida numa 

necessidade tão básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Deposição de lixo próximo a uma ocupação clandestina com um traçado totalmente 

irregular. 
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Além desses fatores citados, há outros de extrema importância que também 

foram levantados, tais como abastecimento de água, tipo de esgotamento sanitário.. 

Apesar da cobertura de infra-estrutura ter a tendência de abranger a maioria dos 

territórios urbanos, inclusive às periferias mais pobres, a localização específica de 

concentrações privilegiadas de quantidade e qualidade de serviços, define quem são e 

onde ficam os incluídos e os excluídos na cidade moderna (BORGES,2003). 

Ficou confirmado que não foi suficiente a existência de instrumentos legais 

como: leis de zoneamento, bem como a formulação de planos de desenvolvimento 

urbano, pois não impediu o livre curso dos interesses de múltiplos agentes17 envolvidos 

na produção, apropriação e consumo do espaço urbano periférico destacando-se entre 

eles o loteador, o morador, o empreendedor imobiliário, o empresário de transportes 

coletivos e o poder público. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Gouvêa (2003) analisa profundamente os agentes envolvidos na produção espacial em SJC. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se compreender o modo como o espaço foi socialmente consolidado e 

o papel dos instrumentos de planejamento disponíveis em cada momento, associado 

sempre a seus determinantes sócio-políticos. 

As fronteiras, que caracterizam os diferentes cortes, que conduzirão a narrativa 

do trabalho foram organizadas principalmente em função da potencialidade de mudança 

que as ações do poder público trazem para as práticas futuras de consolidação do espaço 

urbano. Nessas condições, pode-se evidenciar os limites dentro dos quais a máquina 

administrativa desempenhou seu papel, ou melhor legislou ou exerceu um controle do 

espaço, portanto, da propriedade- nos diferentes períodos históricos tratados. 

Durante a análise da área em estudo, foi observado extensa degradação 

ambiental, observou-se que grandes áreas  de mata original já estão totalmente alteradas. 

Áreas de Chácaras que não atendem aos critérios do INCRA, uma vez que não é 

permitido o parcelamento inferior a 5000m ², além de apresentarem traçados irregulares, 

são loteamentos que apresentam características de parcelamentos clandestinos. Nas 

figuras 26 e 27 observa-se na área de Zona de Chácaras (Núcleo dos Freitas) uma 

ocupação clandestina e no mesmo espaço comunga outro tipo de ocupação, “Sítio da 

Felicidade”. 
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Figura 26 Zona de Chácaras no Núcleo dos Freitas (ocupação clandestina) 

 

Figura 27 Zona de Chácaras no Núcleo dos Freitas (ocupação permitida) 
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Pôde ser constatada nos  trabalhos de campo, casas em precárias condições 

coexistindo com casas bem construídas em condomínios fechados, tanto de alto luxo 

quanto naqueles destinados à população de menor renda, não havendo uma 

homogeneização no padrão dos domicílios, principalmente observa-se o sistema de 

auto-construção, destinados à população pobre figura 28. 

 

Figura 28 Núcleo dos Freitas próximo ao condomínio fechado “Village Alpino” 

O perímetro da Macrozona de Expansão Urbana I e II, teve como principal 

objetivo, um aumento na oferta de terras urbanizáveis, estimulando a diminuição dos 

preços fundiários; a possibilidade de regularizar a maior parte dos assentamentos 

clandestinos, ao mesmo tempo em que garante a permanência de áreas produtivas e a 

preservação dos recursos naturais nas outras unidades identificadas no 

macrozoneamento. 

É a porção do território municipal apropriada à atividades de turismo e lazer com 

ocupação de baixa densidade, devendo respeitar as atividades e restrições constantes da 

Carta de Unidades Territoriais (IPT,1996). Nas figuras 29 e 30..Observa-se  uma 

realidade totalmente diferente. 
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Figura 29 Ocupação em áreas acima da declividade permitida Recanto dos Caetês 

 

Figura 30 Ocupação em áreas acima da declividade permitida Núcleo dos Freitas 
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Os loteamentos clandestinos, não incorporados no novo perímetro das 

Macrozonas de Expansão Urbana 1 e 2, por estarem situados em áreas inadequadas à 

ocupação urbana intensiva, deverão ser devidamente delimitados, formando bolsões 

específicos para posterior inclusão no perímetro urbano, através de legislação 

específica, possibilitando viabilizar sua regularização perante as exigências da Lei 

Federal nº6766/79. (PDDI,1995) 

Desta forma, o descompasso entre uma política territorial e as demais políticas 

públicas setoriais, resulta num tecido urbano diferenciado enquanto lugar social e lugar 

produtivo. Em outras palavras, munícipes têm um acesso desigual à infra-estrutura 

urbana, serviços públicos e privados, tanto como cidadãos, quanto como agentes 

econômicos. 

Os planos habitacionais em geral, que tem sido implantado nas cidades 

brasileiras, pelo menos no que se refere à baixa renda, se restringem na tentativa de 

minimizar o déficit habitacional a partir de construção de unidades habitacionais, 

reduzindo o problema à questão da casa própria e ignorando a dinâmica que rege essa 

realidade, ou seja, todo um contexto social que atravessa várias gerações. 

A não integração das habitações à estrutura da cidade, de forma a permitir o 

acesso aos bens e serviços que esta oferece, traz como consequência a existência de 

inúmeras áreas residenciais carentes, transformando o que deveria ser um programa 

habitacional, num meio de degradação urbana e das condições de vida da população. 

Esta característica pode ser observada na figura 31. 
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Figura 31– Loteamento clandestino ( Recanto do Caetê) Abril/2004 

Além da degradação ambiental, evidenciadas nas imagens georreferenciadas, a 

escolha do lugar também se justifica por estar constantemente envolvida em  discussões de 

cunho social, já que os moradores são de baixa renda e, hipoteticamente, não têm acesso 

aos bens e serviços básicos necessários , revelando fenômenos negativos como a tão 

discutida segregação sócio-espacial. 

De acordo com Borges (2003,p.2): 

“Certamente a manifestação da pobreza mudou ao longo da história de 

desigualdades que remonta ao período de povoamento do Brasil, e que deixou muitos 

herdeiros até hoje. No entanto, somente saber que a pobreza urbana é resultado de 

processos históricos e que se reproduz hoje gracas as conjunturas macro-estruturais, como 

recessão, desemprego, falta de investimento governamental, etc.., não contribui para que 

haja menos desigualdades e as condições de pobreza de Marias e Lúcias sejam 

resolvidas”. 

O   local  de estudo  foi anexado ao perímetro urbano, com o principal objetivo  de 

condicionar uma expansão além  da malha  urbana,  também  utilizar  alguns  equipamentos 

embora  distantes,  mas  já  existentes.  Sobretudo  apresenta  sérias  restrições    por    estar  
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situado em áreas com grandes drenagens (recarga de aqüíferos), altas declividades e 

também suscetível aos processos erosivos 

 A presente pesquisa traz uma reflexão e questionamentos a cerca das 

dificuldades de se gerir áreas degradadas sócio e ambientalmente. Aborda o tema da 

exclusão social materializada na paisagem de um lugar, imagem refletida da 

desigualdade e de um “urbanismo” de risco que segundo (ROLNIK, 1977, p.7) se 

apresenta como: 

O urbanismo é de risco para a cidade inteira, por concentrar qualidades num 

espaço exíguo e impedir que elas sejam compartilhadas por todos, os espaços melhor 

equipados da cidade sentem-se constantemente ameaçados por cobiças imobiliárias, 

por congestionamentos [...]. 

O estudo de caso em análise apresenta a imagem da exclusão social e do 

urbanismo de risco. È frágil ambientavelmente, apresenta sérias restrições dificultando e 

muitas vezes proibindo uma ocupação urbana. O cotidiano dos usuários do lugar traz 

ainda dificuldades de acesso, além de sobreviverem à barreira física inerente ao local, 

totalmente segregado da cidade “legal”, ou seja, seria mais adequado dizer que o lugar 

em questão corresponde à “não cidade”.  

Enfim, "O que fazer” ?  

Com esta análise, observou-se que fenômenos sociais se apresentam como 

códigos à espera de decodificação, e, se os mesmos fossem bem administrados pelo 

poder público, com eficiência e eficácia, poderiam servir de base para grandes 

interferências, ou seja, eles demonstram o que está errado ou certo nas políticas públicas 

e suas possíveis intervenções urbanas, entre outros. É extremamente importante 

considerar que o mapeamento se limitou à área escolhida para análise, no entanto, 

observa-se na figura 32 cuja base é a foto aérea de 2000, muitos pontos de mancha 

urbana fora do limite mapeado. 
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Figura 32 Foto aérea de 2000 demonstra uma ocupação além dos limites permitidos pelo PDDI, 

fora da mancha urbana em expansão. 

Em suma, existem muitos lugares carentes e invisíveis aos planos à espera de 

soluções criativas e sustentáveis num mosaico que se chama cidade, e, é administrada 

por homens com interesses pessoais bem definidos, e não se pode ingenuamente pensar 

num conjunto de possibilidades para tão grandes pluralidade históricas. 

Na análise das leis de zoneamento é possível observar a forma como se legitima 

o desejo das classes dominantes de terem assegurado o privilégio de ocupação de 

determinada porção do espaço urbano de acordo com os moldes desejados. Ou seja, 

garantia-se o uso exclusivamente residencial, de acordo com um novo desenho urbano, 

resultante de cada fase no desenvolvimento de São José dos Campos. Essa prática de 

proteger determinadas áreas foi adotada inúmeras vezes nas alterações complementares 

executadas nas referidas leis de zoneamento. 

Considerando o aspecto histórico relevante, observa-se que a história é 

constantemente reescrita. A classe dominante ou de alta renda é quem comanda a 
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dominação social do espaço urbano, decorrendo, portanto, da luta de classes em torno 

das vantagens e desvantagens do espaço construído. 

Ao longo da elaboração desta pesquisa, foi-se confirmando a eficiência do 

processo metodológico, sobretudo no que se refere ao uso de dados de sensoriamento 

remoto, e técnicas de Geoprocessamento que possibilitaram uma melhor visualização e 

compreensão do desenvolvimento da apropriação do espaço urbano. 

Por tudo que foi abordado, percebe-se que as mudanças que vêm ocorrendo na 

área em estudo são conseqüências do desenvolvimento econômico, ausência de políticas 

públicas eficazes entre outros,  consequentemente ocorre uma expansão urbana em 

lugares impróprios e de modo desordenado, sobre esse assunto Souza (1988) descreve: 

“O que se passa na cidade faz dela o teatro de uma multidão de fenômenos cuja 

fonte tem de ser buscada em dimensões geográficas sempre mais amplas: a região,  o  

país, o  mundo  todo. Nisto  repousa  uma  das  causas  do  que  talvez  se convencionou 

chamar de crise urbana, crise que se agrava sempre e cada vez mais, pelo fato de que 

as dimensões do fenômeno nada terem a ver com as dimensões em que as soluções são 

aventadas e executadas” 

Nesta pesquisa, na análise do processo de ocupação urbana da Região Norte de 

SJCampos, constatou-se que esse processo não ocorre alheio ao desenvolvimento sócio-

econômico, à formulação das legislações e aos agentes sociais presentes na apropriação 

da terra como os proprietários rurais, especuladores imobiliários, empreendedores e 

construtores. 

O crescimento da ocupação urbana, na área no período analisado, foi 

considerável. Este crescimento, entretanto está sendo realizado de forma desordenada e 

alheia até mesmo à própria administração pública. Verificou-se a partir dos resultados 

obtidos que a evolução urbana está ocorrendo de forma intensa e em áreas de risco. 

Constatou-se também que parte da ocupação urbana se encontra em terrenos sujeitos à 

inundação e que estão avançando para áreas de relevo acidentado acima de 30% de 

declividade. 

A área em estudo é predominantemente ocupada por população de baixa renda, 

sem condições financeiras de construir utilizando tecnologias avançadas que preservem 

o meio ambiente e suas próprias vidas. 
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Não se verificou na área de estudo a aplicação de medidas de preservação e nem 

mesmo as que demandam menos recurso público, como a conscientização da população 

em relação ao meio ambiente pelos órgãos responsáveis. O que se verifica na área é o 

total descuido e descaso em relação ás condições sociais de seus habitantes e 

desrespeito aos recursos naturais através do desmatamento das cabeceiras, de drenagem 

e poluição dos recursos hídricos e depósito de entulhos no canal fluvial. 

Ficou claro, após o levantamento e análise dos dados bibliográficos, que a 

população  de baixa renda não escolhe por opção se apropriar de espaços vulneráveis e 

inadequados para fixar residência, como planícies inundáveis e morros íngremes. 

Este processo é decorrente de vários fatores: históricos, políticos, gestão 

administrativa, vontade política, políticas públicas eficientes entre outros, mas 

sobretudo em função também da grande força do capital imobiliário, que dita as regras, 

promove demandas irreais e consequentemente, exclui a população de baixa renda que 

não tendo poder aquisitivo suficiente para participar do processo formal é empurrada 

para as áreas periféricas formando um verdadeiro mosaico de construções inviáveis e 

inadequadas, colocando em risco sua própria vida e a de seus familiares. 

Ao se manipular o processo de compra e venda da terra, indispensáveis para a 

reprodução do capital, o empreendedor através da especulação eleva consideravelmente 

o valor da terra urbana, cria-se assim uma demanda irreal que dificulta o acesso da 

população de baixa renda. Assim sendo, a super valorização no custo da terra induz as 

populações de menor rendimento a uma opção compulsória pelos terrenos de custo 

relativamente inferior e adesão à Cooperativas Habitacionais na luta pelo direito de 

habitar. 

No âmbito social, as periferias urbanas são áreas de concentração de moradias de 

baixa renda, são carentes dos serviços básicos essenciais, reforçando-se assim um ciclo 

de pobreza e consequentemente atos de violência urbana contribuindo para a 

deterioração progressiva da cidade e da vida social como um todo. 

Isso explica um pouco a atual desorganização caótica dos grandes centros 

urbanos, expressam na prática verdadeiras “terras de ninguém”, desassistidas , recriam 

os efeitos de uma grave crise social, caracterizadas muitas vezes, pela marginalidade, 

provocando reflexos de instabilidade e medo. 
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As causas para esse verdadeiro caos que se forma no local chamado Cidade, 

devem ser buscadas na lógica da apropriação do espaço e da distribuição de riquezas na 

sociedade, e nos mecanismos de funcionamento do mercado imobiliário. 

Finalmente constata-se a importância do poder público, em gerenciar o 

município de forma a promover um processo de inclusão social para a  população de 

baixa renda (um a três salários mínimos). Deve ainda atuar na fiscalização de áreas 

ecologicamente frágeis, explorando mais as tecnologias de obtenção de dados à 

distância com o uso de modernas técnicas de Geoprocessamento, via sensoriamento 

remoto, fartas em SJCampos, berço dessas tecnologias no país, podendo se apropriar em 

um curto espaço de tempo e a baixo custo, tratando-se de um empreendimento 

facilmente realizável e que depende somente da capacitação dos técnicos do órgão 

público responsável pela organização do espaço, e, principalmente de vontade política 

dos governantes de plantão, a partir de uma maior participação social nesse processo. 
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