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RESUMO 

 

 

O espaço urbano, sob a intervenção de vários agentes modeladores, reflete as 

constantes transformações da sociedade. Inerentes à existência do ser humano e parte 

dessas mudanças, conflitos podem surgir. Este trabalho estuda o processo de produção 

do espaço urbano no bairro Chácaras Reunidas, no município de São José dos Campos, 

no período de 1964 a 2003. Considera, também, as transformações da área quanto ao 

uso do solo, o papel da indústria no processo e a existência ou não de conflitos entre 

interesses setoriais, individuais e da comunidade. O bairro, inicialmente projetado como 

loteamento de chácaras de recreio para atender as pessoas de alto poder aquisitivo, 

tornou-se zona predominantemente industrial. As diferentes expectativas de empresários 

e moradores compartilham este espaço fazendo com que o estudo se fundamentasse em 

dados coletados, entrevistas, mapas e fotografias aéreas do local bem como nos 

resultados de uma pesquisa por amostragem realizada junto aos moradores e 

empresários do bairro. O objetivo final é ter uma amostra do comportamento e da 

convivência dos diversos grupos humanos tanto quanto dos motivos pelos quais 

algumas interferências ocorreram neste espaço. 

 

  

Palavras-chaves: Produção social do espaço; Dinâmica de uso; Conflito.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Urban space under the interventions of several modeling agents reflects society’s 

constant alterations. Inherent to human groups and part of these changes, conflicts can 

arise. This work studies the urban space process of production in the district of Chacaras 

Reunidas, in the city of São José dos Campos in the period between 1964 and 2003. It 

comprises also the area changes due to the land use, the role of industry in this process 

and whether conflicts exist or not between the sectoral, individual or businessmen´s 

aims. The district initially planned to be parceled into leisure estates for high acquisitive 

status people went through such deep changes that nowadays it is predominantly 

industrial. Businessmen´s and inhabitants  ́ expectations  share this space what caused 

this study to have its basis on data collected, interviews, maps, aerial photographs and 

on a research involving local people and  owners of enterprises,  made at random. The 

final objective is to have a sample of diverse human groups behavior and co-existence 

as well as of the motifs by which some interferences occurred on this space. 

 

 

Key-words: social space production; dynamics of use, conflict. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma cidade, os espaços ou se expandem, adaptando-se a novos territórios, ou 

se transformam, desviando-se da função inicial em prol de outros usos (Zmitrowics, 

apud Barbosa, 2001:2). A complexidade crescente das necessidades humanas e também 

das estruturas econômicas e sociais têm obrigado a mudanças na organização das 

sociedades e nas formas de produção que sob a imposição do sistema capitalista, do 

livre mercado e da busca constante do lucro exigem mais ainda uma crescente 

especialização visando maior eficiência. Émile Durkheim, sociólogo francês, em a 

Divisão do trabalho social (1958) deixa claro que o mercado e o lucro são o foco das 

modernas estruturas econômicas, desprezando-se características capazes de unir e 

harmonizar as antigas organizações de trabalho como as corporações nas quais a 

solidariedade e a coesão se impunham evitando a corrosão social. 

 

A segmentação dos espaços urbanos é uma das conseqüências dessa 

especialização, já que objetiva atender destinações variadas, a saber: áreas para 

produção industrial, áreas comerciais e de serviços, áreas residenciais e áreas de uso 

misto, nas quais diferentes atividades se sobrepõem. 

 

Os interesses individuais e setoriais, bem como aqueles chamados de interesses 

da coletividade, agem como forças motoras na organização, no planejamento e na 

normatização do ambiente das cidades, por meio das leis. Muitas vezes, no entanto, são 

estes setores que descaracterizam o planejamento ao permitir que diretrizes sejam 

definidas em função da vontade de um agente social diretamente envolvido e 

interessado na questão. 

 

O bairro das Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, Estado de São Paulo, 

foi projetado na década de 60 como área de chácaras a ser loteada para lazer de famílias 

paulistanas de alto poder aquisitivo. Como a destinação inicial não foi atingida, houve a 

necessidade de se adequar o ambiente às novas atividades econômicas e sociais dos seus 



reais habitantes, causando diversas alterações na paisagem e no espaço além de gerar 

conflitos de interesse em relação à organização do lugar.  

Assim, o objetivo deste trabalho é estudar, no bairro, o processo de produção do 

espaço urbano, as transformações da área, o papel da indústria nesse processo e detectar 

a existência ou não de conflitos entre os interesses setoriais, os individuais e os da 

comunidade, no período de 1964 a 2004. 

 

Conhecer a necessidade e as possibilidades da sociedade da cidade de São José 

dos Campos à época favorece a compreensão das mudanças ocorridas no bairro que, ao 

longo dos anos e de tantas adaptações, fizeram uma área industrial no que seria um 

loteamento de chácaras.  

 

Importa ressaltar que o estudo da produção e das transformações do espaço e da 

ocorrência ou não de conflitos no pequeno bairro Chácaras Reunidas podem servir para 

se entender outros espaços, ainda que maiores. Ou seja, de uma visão micro para uma 

macro. 

 

Esta dissertação organiza-se segundo 5 capítulos: no primeiro são apresentados 

alguns fundamentos teóricos utilizados no decorrer deste trabalho; no segundo é situado 

e apresentado o objeto de estudo, o bairro Chácaras Reunidas, no capítulo seguinte, o 

terceiro,  a  metodologia utilizada;  os  resultados e as discussões dos dados coletados são 

descritos no capítulo 4; a conclusão da pesquisa encontra-se no quinto capítulo. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

 

O levantamento de elementos teóricos auxiliará a compreensão e a análise das 

diversas contribuições e de suas conseqüências na produção e organização do espaço 

urbano do bairro Chácaras Reunidas para então apontar a ocorrência ou não de 

conflitos. 

 

Questões referentes a um locus, na acepção dada por Augé (apud RIBEIRO, 

1999, p.69-74) como um lugar que se permite “identitário, relacional e histórico“ e 

que, cede parte de seu espaço, o não-lugar, sem marcas históricas, sem identidade 

própria e em constante mutação (op.cit.,1999, p.69-74) à industrialização, parece ser o 

caso do Chácaras Reunidas.  

 

Um estudo em que se entrecruzem autores e perspectivas nem sempre 

convergentes, mas capazes de não perder a mescla de riqueza, complexidade e nuances, 

poderá permitir o estabelecimento de um novo espaço nesse locus. Os processos de 

urbanização surgidos nas últimas décadas se constituem verdadeiros desafios às antigas 

abordagens teóricas, por serem novas realidades a exigirem revisão ou novas 

categorizações para sua compreensão. 

 

 

1.1 CONCEPÇÕES DE ESPAÇO E ESPAÇO URBANO 

 

Inicialmente, cabe expandir o tradicional conceito de espaço que o limitava à 

esfera físico-territorial. Considerando algumas correntes de pensamento geográfico, 

várias formas de abordagem surgem e, apesar dos pontos em comum, elas merecem ter 

suas divergências consideradas. 

 

O espaço, como formação social influenciado na sua estruturação pelas suas 

diferenças sociais (CASTELLS, 1984), recebe o endosso de Milton Santos (1997, p.1) 



que o vê como fator de evolução social, uma instância da sociedade como a econômica, 

a cultural-ideológica, a político-institucional e a físico-territorial as quais o espaço 

contêm e pelas quais é contido. Sem desprezar a paisagem, a configuração geográfica, 

enfim, o conjunto das coisas que formam a natureza, Santos destaca ser social a essência 

do espaço (ibid p. 3). O espaço é onde os indivíduos, as pessoas, as coisas e os 

fenômenos naturais têm existência. É o acontecer da vida, onde o indivíduo age e reage, 

atua e é atingido por aspectos das relações sociais, em maior ou menor escala. Neste 

locus da existência, o indivíduo vê e filtra os acontecimentos que chegam a ele sem se 

importar com a distância de sua ocorrência.  

 

Os diferentes usos da terra vão, na ótica de Roberto Lobato Corrêa (1995, p.7) 

ao ratificar o espaço enquanto reflexo e condição social, ser destacados como campo 

simbólico de lutas quando, na obra Trajetórias Geográficas (1997, p.150-151), o autor 

afirma que nele se encontram formas espaciais em relação às quais o homem 

desenvolve sentimentos e cria laços. É nessa obra também que Corrêa (1997, p.145) 

conceitua mais profundamente, ainda, o espaço como: “... fragmentado e articulado...”. 

 

Esses conceitos merecem maiores reflexões. No caso da fragmentação, por 

derivar da dinâmica de acumulação de capital, das diferentes necessidades de 

reprodução das relações sociais de produção e dos conflitos de classe, tem dinamismo o 

que a obriga a uma constante progressão. A “... ação dos agentes modeladores gera 

mudanças de conteúdo e/ou das formas das diversas áreas, de modo que novos padrões 

de fragmentação do espaço urbano emergem, desfazendo total ou parcialmente os 

antigos e criando novos padrões no que diz respeito à forma e ao conteúdo” (ibid, 

1997, p.146). O dinamismo do espaço é, portanto, reflexo das constantes 

transformações da sociedade. 

 

O espaço urbano capitalista fragmentado, também apresenta a desigualdade no 

acesso aos recursos básicos da vida e, de outro lado, há “... as diferenças locacionais 

das diversas atividades que se realizam na cidade” (ibid, 1997, p.149).  

 



Ao mesmo tempo, o espaço é articulado. Cada uma das partes da cidade se inter-

relaciona com as outras. Essas inter-relações manifestam-se nos diferentes 

deslocamentos que são feitos na cidade, sejam eles para os locais de trabalho, ou de 

lazer, de carga e de descarga de mercadorias. No capitalismo, essa articulação se dá “... 

através de relações espaciais envolvendo a circulação de decisões e investimentos de 

capital, mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do poder e da 

ideologia em sua dimensão espacial” (ibid, 1997, p.147). 

 

A junção desses conceitos – dinamismo, fragmentação e articulação – inter-

relações no deslocamento, nos salários, juros etc - expressa a espacialidade dos 

processos sociais, que permite chegar ao terceiro momento do espaço urbano: refletir a 

sociedade. Nisso, Corrêa (1997) partilha das posições anteriormente citadas de outros 

autores “Assim, o espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em áreas 

residenciais que tendem à segregação, refletindo a complexa estrutura social em 

classes, própria do capitalismo” (ibid 1997, p.148). 

 

Harvey (1994) preocupa-se com esse distanciamento que ergue barreiras contra 

a interação humana a fim de melhor definir os espaços de acomodação das diversas 

classes sociais.  

 

Corrêa constata também que o espaço urbano é um condicionante social. “O 

condicionamento se dá através do papel que as obras fixadas pelo homem, as formas 

espaciais, desempenham na reprodução das condições de produção e das relações de 

produção” (ibid, 1997, p.149). 

 

 

1.2  AGENTES PRODUTORES 

 

Considera-se o espaço como um produto social resultante de ações passadas e 

presentes, dos agentes que o produzem e o consomem, quer sejam os proprietários dos 

meios de produção (principalmente os grandes industriais), os proprietários fundiários, 

os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1997, 



p.146). O espaço não consegue deixar de refletir o interesse dominante de, pelo menos, 

um desses setores, mesmo estes agindo dentro de leis que regulamentam sua atuação 

(CORRÊA, 1995, p.12).  

 

O objetivo principal dos três primeiros agentes é o mesmo: a apropriação de uma 

renda proveniente da terra. Com isso, servem ao propósito da sociedade capitalista que é 

o da reprodução das relações de produção e dão continuidade ao processo de 

acumulação. O espaço urbano serve como instrumento para a viabilização desses 

propósitos. Mas, nos tempos atuais é preciso conhecer as reais intenções desses 

proprietários e se questionar se eles estariam vinculados ao comércio de exportação-

importação ou à propriedade fundiária? Algumas vezes é extremamente vantajoso para 

uma indústria, em face da alta valorização de suas terras, uma relocalização para áreas 

mais baratas e com infra-estrutura fornecida, na maioria das vezes, pelo Estado. As 

antigas terras seriam loteadas com um grande lucro fundiário.  

 

Entretanto, Enzo Mingione (apud  CORRÊA, 1995, p.14-15) assegura que “... os 

conflitos entre proprietários industriais e fundiários não mais constituem algo absoluto 

como no passado”, considerando que: 

 

(a)  o desenvolvimento das contradições entre capital e trabalho torna perigosa 

a abolição de qualquer forma de propriedade, entre elas a da terra, pois isto 

poderia levar a que se demandasse a abolição da propriedade capitalista; 

(b)  [por meio]... da ideologia da casa própria, que inclui a terra, podem-se 

minimizar as contradições entre capital e trabalho;  

(c)  a própria burguesia adquiriu terras, de modo que a propriedade fundiária 

passou a ter significativo papel no processo de acumulação; 

(d)  a propriedade da terra é pré-requisito fundamental para a construção civil 

que, por sua vez, desempenha papel no processo da acumulação; 

(e)  a propriedade fundiária e seu controle pela classe dominante tem  ainda a 

função de permitir o controle do espaço através da segregação residencial , 

cumprindo, portanto, um significativo papel na organização do espaço”. 

 



O interesse dos proprietários fundiários é no valor de troca da terra. Quanto 

maior a renda fundiária obtida da posse de suas propriedades melhor para o proprietário. 

Ele espera que a área urbana cresça engolindo a rural, já que a primeira é mais 

valorizada que a segunda. Em muitos casos, os proprietários fundiários se tornam 

também promotores imobiliários loteando, construindo e vendendo casas de alto padrão. 

Quando essas terras não são bem localizadas, a saída é o loteamento popula r com o 

mínimo de infra-estrutura, visando apenas a extração de renda dessa terra. 

 

Como promotores imobiliários entende-se: aqueles que realizam incorporações, 

gerindo o capital até transformá-lo em imóvel-mercadoria; os que financiam; os que 

realizam estudos técnicos, de viabilidade do projeto; os que constroem o imóvel; e, 

aqueles que o comercializam, transformando o capital-mercado em capital-dinheiro 

(CORRÊA, 1995, p.20). O mesmo autor nos diz que (ibid, p. 23) “... a atuação espacial 

dos promotores imobiliários se faz de modo desigual, criando e reforçando a 

segregação residencial que caracteriza a cidade capitalista”. 

 

Qual seria o papel do Estado na organização espacial das cidades? De acordo 

com Campos Filho (1992, p.47) a atuação do Estado agrava o quadro de especulação da 

terra quando ele age como “... mentor e motor da economia, privilegiando setores e 

grupos econômicos, para gerar o capitalismo da grande empresa”. O Estado opera 

como promotor imobiliário, proprietário de terras, consumidor de espaço, industrial e 

agente regulador do uso do solo. Mas seu papel mais esperado,  tanto para as empresas 

quanto para a população em geral, é o de fornecedor e implantador de serviços públicos 

tais como: sistema viário, água, esgoto, iluminação, calçamento, coleta de lixo, parques 

e praças etc. O Estado pode também legislar, regulamentar, padronizar o uso do solo, 

taxar terrenos livres, controlar e limitar os preços da terra, limitar sua área de 

apropriação, influenciar seu preço utilizando-se de suas reservas públicas, orientar a 

ocupação do espaço etc. Sua atuação visa criar condições de realização e reprodução da 

sociedade capitalista, viabilizando o processo de acumulação e a reprodução das classes 

sociais e suas frações (CORRÊA, 1995, p.26). 

 



De modo geral, no sistema capitalista o acesso à moradia decente não é possível 

para todos. Entre as mazelas trazidas pela desigualdade no espaço urbano estão a 

desnutrição, a baixa escolaridade, a doença, o desemprego ou subemprego e a falta de 

habitação. Isto deixa aos grupos sociais excluídos pouca ou nenhuma opção de moradia: 

a rua, a favela, os loteamentos clandestinos, os cortiços, todos com pouquíssima ou 

nenhuma infra-estrutura, e os conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, sempre 

aquém da necessidade.  

 

No entanto, é na criação da favela que esses grupos se transformam em agentes 

modeladores de um espaço até então desprezado. Aos poucos, e com poucos recursos, 

eles vão modificando e até melhorando suas casas. O Estado sente-se, ao que parece, 

compelido (para não dizer forçado) a intervir com alguma infra-estrutura. Em 

conseqüência, ocorre a valorização do espaço o que acaba expulsando moradores os 

quais, retornando à situação anterior, provavelmente, darão continuidade a esse ciclo.  

 

 

1.3  ESTRUTURA INTERNA DAS CIDADES 

 

Ao observador de um espaço urbano é dado conhecer as marcas humanas de um 

processo de produção que considera um verdadeiro sistema de necessidades sócio-

histórico-econômico-culturais. Evidencia-se de imediato que as cidades são fruto da 

ação humana em busca de adaptação ao ambiente físico a ser usado, re-articulado ou 

transformado e das formas de convivência com o outro.  

 

Das aldeias primitivas, das tabas indígenas, dos pequenos vilarejos e até, como 

se verá mais adiante neste capítulo, nas cidades do Novo Continente, a América, os 

aglomerados humanos exibem de forma escancarada ou disfarçada os campos do 

poder/sagrado em oposição ao campo da subordinação/periférico/profano. São o 

verdadeiro palco da sociedade contemporânea no ponto de vista de Georg Simmel (apud 

FREITAG, 2001), onde as mudanças se refletem.  

 



De Aristóteles e a Atenas na qual a pólis se desenha de modo a permitir que uma 

praça central, a ágora, fosse a arena das discussões político-sociais, mais tarde levadas 

até os palcos trágicos, há diversas teorias que tentam explicar o porquê da conformação 

espacial das cidades nascidas a partir da Revolução Industrial (segunda metade do 

século XIX). 

 

Charles Darwin estabelece na sua Teoria das Origens das Espécies (1859) que os 

homens sofrem um processo de evolução assim como os animais e plantas, 

sobrevivendo os que se ajustam ao meio natural por uma série de adaptações. Muitas 

das situações oriundas da Revolução Industrial, como a riqueza concentrada na mão dos 

industriais em oposição à pobreza e o descaso para com os trabalhadores, s e 

justificavam com base na Teoria de Darwin e o processo de discriminação chamado de 

Seleção Natural vai se fazer presente nas teorias sobre o espaço urbano, campo de 

interesse deste trabalho.  

 

Para August Comte, pensador positivista citado por Gottdiener (1993, p.35), a 

estrutura espacialmente configurada em várias cidades, espelha a própria organização 

social ao reproduzir a hierarquia que as sociedades impunham.  

 

Diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de compreender a 

organização interna das cidades. Segundo Nadia Somekh (apud BARBOSA, 2001) e 

Flávio Villaça (2001, p.13) há, basicamente, três linhas principais: os modelos espaciais 

influenciados pela Escola de Chicago na qual se destacam Burgess, Hoyt, Harris e 

Ulmann; a corrente neoclássica com Berry, Alonso e Wingo  e a corrente marxista cujos 

expoentes principais são Castells, Topalov e Lefebvre ( apud  BARBOSA,2001, p.10). 

  

Os primeiros sociólogos urbanistas R. Park, E. W. Burguess e L. Wirth, no início 

da década a de 20 buscam formular uma teoria da urbanização em que se examinassem 

as relações entre o homem e seu ambiente, com isso justificando o crescimento das 

cidades sob a influência constante de padrões humanos. 

 



 Burgess insiste que as forças econômicas e políticas precisavam de um espaço 

agregador para organizar as atividades sociais. Introduz o diagrama de uma grande 

cidade em termos de ideal cujo modelo era a cidade de Chicago. Daí o nome da escola. 

 

Park foi o primeiro a trabalhar com o conceito ”áreas segregadas” e “vizinhanças 

isoladas” descrevendo a vida urbana de diferentes grupos e minorias, principalmente e 

emigrados da Europa que ocuparam as áreas ao redor do centro de Chicago sem se 

integrarem a outros grupos. 

 

Deve-se a Escola de Chicago duas dimensões de análise: a perspectiva 

econômica e a abordagem jornalística através de entrevistas e questionários, 

contribuição de Park graduado em jornalismo. A preocupação maior desse sociólogo era 

o equilíbrio entre as áreas residenciais e o meio ambiente.  

 

Esta escola mereceu, nas décadas seguintes, críticas por parte de Hoyt (1933), 

Harris e Ullman (1945), entre outros, pelo fato de não levar em consideração os valores 

culturais e sua importância na integração social. Gottdiener aponta que esta teoria “... 

não teria sido capaz de explicar a variação espacial observada nas diferentes áreas da 

cidade" (1995:37). 

 

 Manuel Castells (apud GOTTDIENER, 1995, p.44) aponta para a pluralidade de 

fatores que influenciam a organização social. Seu pensamento encontra ressonância em 

Pierre Bourdieu que, na obra Economia das Trocas Simbólicas (15, p.1982), procura 

demonstrar a importância dos aspectos econômicos e simbólicos como “... aspectos que 

sempre coexistem na própria realidade (em proporções diferentes conforme as 

sociedades e as classes sociais de uma mesma sociedade)".  

 

Recentemente apareceram alternativas propondo a convergência teórica das 

abordagens urbanas com a economia e a geografia salientando que o espaço urbano “... 

reflete as formas diferentes pelas quais se processou a ocupação do solo urbano, 

refletindo, também, as épocas diversas em que essa ocupação se processou” (SOARES, 

1965, p..21) em concordância com o pensamento de Milton Santos (1997). 



 

O perfil do espaço urbano se delineia, portanto, a partir de um conjunto de 

diferentes fatores: a função e o conteúdo social das construções realizadas nas áreas 

institucionais (escolas, hospitais ou postos de saúde, centros comerciais, igrejas); a 

disposição e a localização das casas, das ruas e dos espaços livres (praças e áreas de 

lazer); o tempo decorrido; a influência da topografia; a densidade ocupacional; as 

conseqüências da atuação em momentos passados e as presentes ações. 

 

A estrutura interna de uma cidade não pode ser vista nem como um emaranhado 

e nem como uma homogeneidade de formas. As expectativas, necessidades, exigências 

e possibilidades construtivas de seu espaço-tempo (SANTAELLA, 1980) compõem 

uma malha de relações que se permite transgredir padrões, mas que, no entanto, 

apresenta, na sua grande maioria,  

 

“... um centro, uma área de transição ou de obsolência, 

uma área predominantemente residencial, com enclaves 

industriais e uma área suburbana (onde a intensidade da função 

residencial, comercial ou industrial vai caracterizar o tipo de 

subúrbio (sic) que, geralmente, se prolonga além dos limites 

administrativos da cidade” (SOARES, p.22). 

 

As cidades latino-americanas demonstram similaridade com aquelas de modelo 

tradicional, nas quais o centro está bem delimitado em relação aos bairros, localizados 

segundo a distribuição das classes sociais, bem de acordo com o modelo gráfico de 

Burgess segundo o qual a cidade tem seu desenvolvimento em faixas circulares a partir 

do centro. Com o passar do tempo, uma faixa se sucederia a outra. 

 

Entretanto, para Hoyt (1939), o modelo de desenvolvimento seria o setorial no 

qual a distância teria menos importância que a direção. 

 



A importância do centro se configura por ser a região onde se concentram as 

atividades comerciais, de serviços e político-administrativas e para onde convergem os 

diversos tipos de transportes intra e inter-regionais.  

 

“Toda aglomeração socioespacial humana – da taba 

indígena à metrópole contemporânea, passando pelas cidades 

medievais e as pré-colombianas – desenvolve um, e apenas um, 

centro principal” (VILLAÇA, 1998, p. 237). 

 

Juntamente com os terminais ferroviários e marítimos, atividades como 

comércio, serviços, indústrias e depósitos instalaram-se na mesma área, diminuindo os 

custos com deslocamentos, criando um grande mercado centralizado de trabalho e, 

conseqü entemente, atraindo para si o fluxo de transportes intra-urbanos.   

 

Tantas vantagens num mesmo local valorizaram o espaço fazendo com que ali 

permanecessem atividades “... capazes de transformar custos locacionais elevados e 

ampla acessibilidade em lucros maximizados...” (CORRÊA, 1995, p.40). 

 

No Brasil, só ao final da década de 50, começa a se romper o vínculo entre o 

centro e a burguesia. O advento da indústria automobilística, nos anos 70, contribui para 

o surgimento de novos pólos centrais já que 

 

“... os transportes, ao ampliar a acessibilidade, aumentam 

o valor de uso dos terrenos e estes atraem o capital imobiliário, 

que os aproveita e, através de sua utilização, apropria-se da 

mais-valia social armazenada nesses valores de uso” (VILLAÇA,  

1998, p.279-282). 

 

As empresas, então, perceberam que a limitação dos espaços, além de, como já 

foi dito, supervalorizá-los, impedia a expansão, principalmente, das indústrias devido ao 

foco exclusivo numa determinada área (CORRÊA, 1995, p.45-46). Conforme se pode 

perceber, a burguesia, interagindo com outras forças, ao deslocar o centro, o induz à 



decadência. Mas, de acordo com Villaça (1998, p.283), apesar desse paulatino 

esvaziamento do centro tradicional pelas camadas de alta renda, ele continua a ser para 

a população mais pobre - a maioria - O Centro da cidade, com altíssimo índice de 

circulação e de transações fazendo-o permanecer com seu grau de importância dentro do 

espaço urbano. 

 

 Por outro lado, ao promover a formação de novos centros, a classe de alta renda 

não rompe os laços entre as áreas residenciais e os centros principais, exigindo o 

aprimoramento do sistema viário localizado e incentivando a popularização de certas 

regiões da cidade.  

 

Os novos centros, oriundos da fragmentação anteriormente referida, podem ser 

chamados subcentros, na visão de Villaça (op.cit, p.293) designando "... aglomerações 

diversificadas e equilibradas de comércio e serviços, que não o centro principal”. Eles 

oferecem todo o necessário para atender uma parte determinada da cidade, com uma 

enorme gama de serviços que incluem consultórios, bancos, lojas comerciais, cinemas, 

teatros, escolas, áreas de lazer, bares etc., ao invés de apenas residências como no 

passado. 

"Quanto mais essas camadas se concentram em 

determinada região da cidade, mais elas procuram trazer para 

essa mesma região importantes equipamentos urbanos. Quanto 

mais conseguem, mais vantajosa essa região se torna para 

aquelas camadas e mais difícil se torna, para elas, abandonar 

essa direção de crescimento”.(ibid, p.321) 

 

 

1.4  CONFLITOS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

A questão da existência de conflitos e qual o seu sentido num processo de 

urbanização em que o espaço transforma-se de loteamento de chácaras em zona 

industrial e que, atualmente, apresenta-se como espaço subdividido entre as indústrias e 



as moradias torna-se de interesse para este trabalho cujo foco principal está no bairro 

Chácaras Reunidas. 

 

Para Donald Pierson (1965, p.188), conflito nada mais é do que uma competição 

que desenvolve características verdadeiramente sociais e cujo objetivo principal é a luta 

por uma posição no grupo (“status”). O autor nota que o conflito ocorre com aqueles 

que o indivíduo ou grupo considera superiores, mas nunca com os que considera 

inferiores. Cada competidor está consciente de que o outro intercepta o caminho para a 

realização de seus desejos. Surgem, então, as críticas, as antipatias, a rivalidade. É 

necessário que se estabeleça um novo modus vivendi para que se descarreguem as 

tensões causadas pelo crescente conflito. A competição nada mais é do que a luta 

constante pela existência e esta luta distribui os indivíduos e suas instituições no espaço. 

É uma abordagem sociológica focada nos moldes em que o conflito social aparece,  em 

que as relações sociais, quer sejam econômicas ou de poder, mas sempre desiguais e 

injustas, desdobram-se em conflitos sociais. Classes economicamente distintas, 

lideranças políticas e religiosas e populações migrantes em busca de seu espaço de vida 

e de sobrevivência em centros urbanos envolvem-se nesses conflitos.    

 

Friedrich Engels, em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (1975), 

descreve como de fato, no século XIX, eram as cidades inglesas de Londres, 

Manchester, Birmingham e Leeds onde  

 

“... bárbara indiferença, dureza egoísta, de um lado, e miséria 

indestrutível, por outro, em toda parte guerra social, a casa de 

cada um em estado de sítio, em toda parte pilhagem recíproca a 

coberto da lei e tudo com um cinismo e uma franqueza tais que 

nos assustamos com as conseqüências do nosso estado social”  

(op.cit., 1975, p. 57). 

 

Deve-se a este autor a tradução cuidadosa do que a Revolução Industrial, com 

suas fábricas a exigir extensas jornadas de trabalho, fez das cidades: a migração do 

campo gerou uma massa humana abrigando-se distante dos mais abonados, mas 



próxima o quanto pudesse do portão da fábrica. Este aglomerado humano não merecia 

nada além de morar em locais mínimos construídos precariamente, sem infra-estrutura 

urbana evidenciando a segregação territorial, o “lugar à parte, onde, ao abrigo de 

olhares das classes mais felizes, tem de se safar sozinha, melhor ou pior” (op.cit., 1975, 

p.59). 

 

A permanência dessa situação nas cidades industriais, com suas zonas 

diferenciadas na virada do século XIX para o XX, e nas atuais cidades globalizadas, 

espaço “do não-identitário e histórico” (VÉRAS, 1999, p.13) agudiza o atrito entre 

pessoas competindo por espaço e condições de vida, no mínimo, satisfatórias. A 

existência de diálogo dialético entre os seres humanos habitantes do mesmo núcleo 

urbano, mas com imensas distâncias entre o onde moram e o como vivem, faz suspeitar 

que, na verdade, o diálogo inexiste, substituído por discursos paralelos impossibilitados 

de qualquer encadeamento produtor de troca dialógica devido à elitização espacial.  Há  

uma certa contigüidade, mas não coexistência.  

 

Bárbara Freitag (2001) em artigo onde relaciona as grandes cidades e a vida 

mental de seus habitantes escreve que, um sociólogo alemão, Georg Simmel (1858-

1918), destaca o quanto a proximidade do convívio no espaço urbano, 

contraditoriamente ao que se poderia pensar, aumenta a indiferença ao outro e o 

anonimato de seres vistos não mais em sua individualidade. A cidade, a sede do 

dinheiro para Simmel, é prenhe de contradições nas ofertas inconstantes de trabalhos, 

nas aglomerações onde quase tudo falta e nas conseqüências de políticas sociais e 

culturais. São fatores de atrito a colaborar na criação de um clima favorável aos 

conflitos sociais na produção do espaço urbano, de muito interesse a este trabalho. 

 

No contexto da sociologia de Max Weber (1864-1920), encontra-se a afirmação 

de ser a maioria das cidades ocidentais não a sede do dinheiro de Simmel, mas o centro 

do poder do Estado ao qual, por este motivo, caberia proteger e dar segurança à 

população (1999, p. 405-516). 

 



Igualmente, em Michel Foucault esse aspecto social do espaço aparece (apud 

RIBEIRO, 1999) na afirmação da relação íntima entre espaço e poder como uma grande 

estratégia do capitalismo ao disciplinar os espaços, supervalorizando os privados em 

detrimento dos públicos.  Weber e Foucault sempre defenderam que unidades coletivas 

como tribos, nações, religiões e igrejas gerariam a “paz civil”  ao cercearem os conflitos 

ao interior da coletividade. 

 

O espaço urbano torna-se, então, palco de lutas e conflitos sociais objetivando 

“... o direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos” (ibid, p.51). O arquiteto 

italiano Massimiliano Fuksas em entrevista feita ao jornal O Estado de São Paulo (2000: 

D8) disse que “... a cidade é o palco dos grandes conflitos e dos grandes problemas...” 

o que é confirmado por Ribeiro (1999,p.70) ao declarar que 

 

“A criação do espaço urbano vem atender uma demanda de 

ordenação das contradições sócio -político-econômicas que o 

capitalismo produz (posse do capital material (bens) e simbólico 

(cultural) apenas por uma pequena parte da população), 

segmentando esse espaço urbano em áreas e bairros, 

caracterizados por sua funcionalidade e homogeneidade 

socioeconômica”. 

 

É comum acontecerem conflitos entre os grandes industriais e os latifundiários. 

Para os primeiros, um aumento no valor da terra dificulta a ampliação da indústria e 

pressiona o valor dos salários para cima, ao causar uma valorização dos imóveis ao seu 

redor e uma conseqüente redução da taxa de lucro da empresa.  Numa sociedade 

capitalista, esses conflitos tendem, na sua maioria, a ser resolvidos a favor dos 

detentores dos meios de produção com o Estado promovendo desapropriações, 

fornecendo infra-estrutura e moradia de baixo custo para os empregados.  Villaça 

(1998,p. 328) corrobora as conseqüências do 

 

“... conflito de classes em torno das vantagens e desvantagens do 

espaço urbano, ou, como já foi dito, e, parafraseando Castells, 



em torno da disputa pela apropriação diferenciada do espaço 

urbano enquanto produto do trabalho. Entende-se por dominação 

por meio do espaço urbano o processo segundo o qual a classe 

dominante comanda a apropriação diferenciada dos frutos, das 

vantagens e dos recursos do espaço urbano”.  

 

Até o momento, a posição de Marx e Engels sobre o papel do Estado na 

marcação do espaço privilegiando, flagrantemente, as classes mais poderosas parece 

válida. Deve-se a estes autores, igualmente, a crítica à idéia de que uma nova visão de 

cidade poderia gerar também uma nova sociedade sem as mazelas das anteriores. Para 

eles, a atuação de poderes diversos na organização do espaço é de suma importância.  

 

“Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma 

classe dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se 

resume toda a sociedade civil de uma época, segue-se que todas 

as instituições comuns são mediadas pelo Estado e adquirem 

através dele uma forma política. Daí a ilusão de que a lei se 

baseia na vontade e, mais ainda, na vontade destacada de sua 

base real __ na vontade livre. Da mesma forma, o direito é 

reduzido novamente à lei” (MARX ; ENGELS. 1979,p. 98). 

 

Milton Santos, em Espaço e Método (1985, p.77), afirma que “O processo de 

evolução da totalidade do espaço dependente ou de uma de suas frações supõe um 

confronto, às vezes um conflito, entre fatores externos e internos”.  

 

Neste pensamento é preciso lembrar que fatores externos são região, Estado, 

Nação, até a forma como a terra se reparte, como os investimentos são feitos, os 

serviços se localizam, os recursos e as infra-estruturas são distribuídos. Também são 

considerados fatores externos: uma fração da população, das atividades, do capital etc.  

 

Por outro lado, fator interno seria um conjunto de variáveis presentes na área em 

questão, não sendo, portanto, um conceito imutável. Num espaço transformado, a 



internalização de fatores externos tais como: técnicas importadas, fatores demográficos, 

sociais, econômicos, ideológicos, políticos são considerados fatores internos. 

 

Aos dois cabe o mérito pelas transformações do espaço.   “A evolução de um 

país, uma região, uma localidade, deve, pois, muito ao resultado do entrechoque entre 

dados externos e internos” (Op. Cit.:78). 

 

Santos diz que existem as velhas e as novas variáveis que se combinam entre si 

resultando num lugar específico. O velho são 

 

 “... os grupos sociais pré-existentes e as suas formas particulares 

de organização social, econômica e do espaço. É, sobretudo, o domínio 

das relações sociais, da provisão de serviços públicos, da maior parte da 

produção destinada ao consumo,  dos transportes de massa, assim como 

as velhas formas de povoamento” 

 

Quando este não colabora para a expansão do novo, a lógica do capital manda 

eliminá-lo (op.cit., p.79). Afirma que, mesmo novo e velho sendo contraditórios, eles 

funcionam de forma conjunta e complementar. 

 

Portanto, somando-se aos conflitos entre as forças internas e externas, estão os 

conflitos entre o velho e o novo.  

 

Para Santos, nada disso aconteceria sem o apoio do Estado, quer deliberado ou 

não.  Seu papel, às vezes, é o de garantir o velho, outras vezes de introduzir o novo. As 

forças do mercado também podem criar o interno mesmo possuindo e mantendo o 

externo, gerando uma situação contraditória  entre ambos. 

 

Uma argumentação mais substantiva para demonstrar como afloram os conflitos 

sociais quando da produção do espaço urbano é deixada para o capítulo sobre as 

colocações feitas pelo público-alvo da pesquisa. Espera-se o estabelecimento de uma 



conexão entre os pensamentos acima expostos e o dos entrevistados que seja fecunda o 

bastante para o esclarecimento da questão. 

 

 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

O arranjo formado pelos diferentes usos do solo, como já se viu anteriormente, 

determina “um todo constituído de elementos que se relacionam entre si de tal forma 

que a alteração de um elemento ou de uma relação altera todos os demais elementos e 

todas as demais relações” (CORRÊA, 1995). 

 

Corrêa (1995) circunscreve o espaço urbano ao conjunto de diferentes usos da 

terra, definindo áreas e constituindo a organização espacial da cidade. Em conseqüência 

dessa ordenação, adaptação e readaptação, o espaço urbano é visto como fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e um campo de 

lutas. 

 

A articulação dessas estruturas se dá sob a ação de um movimento cuja origem 

é desafiadora (VILLAÇA, 2001, p.328) e cujos elementos descrevem o espaço urbano 

discriminando-o em cinco zonas principais: 

 

 “As estruturas são dotadas de movimento e o grande 

desafio intelectual reside em desvendar a fonte desse movimento. 

São considerados elementos dessas estruturas o centro principal 

da metrópole (a maior aglomeração diversificada de empregos, 

ou a maior aglomeração de comércio e serviços), os subcentros 

de comércio e serviços (aglomerações diversificadas de comércio 

e serviços, réplicas menores do centro principal), os bairros 

residenciais, ou melhor, os conjuntos de bairros residenciais 

segundo as classes sociais e as áreas industriais”.  

 



As vantagens e desvantagens do espaço urbano, ao apresentar essas novas 

configurações, acirram o conflito de classes devido ao quadro de segregação que se 

apresenta quando a concentração populacional em certos bairros ou regiões acontece 

segundo as classes ou camadas sociais, anulando-se a integração e numa "... 

desigualdade do espaço que vai além da oposição centro x periferia” (ibid, p. 317).  

 

Estudos foram feitos para compreender a organização interna das cidades e 

que, segundo Somekh e Villaça há, basicamente, três linhas principais desses estudos. 

Harris e Ulmann, em 1945, e como membros da corrente de sociólogos 

urbanistas da Escola de Chicago, desenvolveram o modelo que enfatizava a importância 

de diversos centros com diferentes funções na organização do espaço. Além disso, os 

autores também demonstraram a importância das funções regionais e históricas da 

cidade como fatores determinantes de sua organização interna, a relevância das 

diferentes necessidades locacionais, a atração-repulsão entre os usos, a capacidade de 

cada setor em concorrer pelo melhor espaço e a própria inércia histórica (BARBOSA, 

2001,p.11). 

 

Ao final da década de 50 e início da de 60, surgem os trabalhos de Hatcliff, 

Wingo e Alonso, da corrente neoclássica. Para o primeiro, a melhor localização seria 

ocupada pelo uso mais eficaz. Já Alonso deu especial importância à maximiza ção de 

recursos em função do custo de vida, aluguéis e custo de transporte como fatores 

determinantes da escolha individual por determinado local. Finalmente, Wingo afirmou 

que a estruturação do uso do solo seria regida pelas leis de mercado, principalmente a 

demanda e a oferta. Fatores como o tamanho dos terrenos, acessibilidade ao centro, 

custos de transporte e do aluguel, determinariam a decisão das famílias pela localização. 

 

De acordo com o ponto de vista de Somekh (apud BARBOSA, 2001,p.13), 

Topalov e Castells, ambos da corrente marxista, são unânimes ao afirmarem que as 

transformações no uso do solo não são reguladas por leis gerais válidas para todas as 

cidades universalmente. O que há são irregularidades resultantes do modo de produção 

no estágio capitalista em que se encontram. Mostram, também, o papel do Estado como 



elemento estruturador do espaço urbano, agindo diferentemente, mas, em concordância 

com o estágio do sistema capitalista. 

 

As teorias marxistas e neoclássicas diferem em alguns pontos. Para a teoria 

neoclássica, no sistema capitalista, as leis de mercado, principalmente demanda e oferta, 

comandariam a organização do espaço urbano. Segundo essa teoria, as necessidades 

humanas são incessantes e os recursos para atendê-la são escassos. Cada indivíduo ou 

cada setor da sociedade realizaria escolhas livres e racionais buscando maximizar a 

satisfação de suas necessidades e a otimização de seus custos. Haveria, portanto, uma 

livre competição entre esses agentes pelos recursos escassos. Competição essa regulada 

pelas leis do mercado, principalmente demanda e oferta. A participação do Estado seria 

neutra, e o sistema, apesar da existência de crises temporárias, tenderia ao equilíbrio, 

graças à livre escolha e à livre concorrência (BARBOSA, 2001,p.13). 

 

Os marxistas analisam as transformações no uso do solo sob o ponto de vista 

da luta de classes. Para os marxistas, a discussão da questão do poder na sociedade é 

mais relevante do que as leis de mercado. Para eles e para os institucionalistas as 

escolhas e o mercado não seriam livres, bem como o Estado não seria um mediador 

neutro (op. Cit, p. 14). 

 

Vários pesquisadores se dedicaram aos estudos da estrutura do uso do solo nas 

cidades. Villaça analisou as metrópoles do sul do Brasil com ênfase maior sobre as 

transformações de uso do solo residencial e comercial.  De acordo com Eunice Barbosa 

(2001,p.14-15) foram discutidas a influência da legislação na estruturação das cidades, a 

implantação das leis de zoneamento, a verticalização, sobre o uso comercial, o papel dos 

transportes como fator condicionante das transformações da área e vários outros fatores 

causadores das transformações no uso do solo. Alguns fatores podem atrair ou afastar 

alguns usos. Como o valor de terrenos e imóveis para compra ou aluguel atraindo, no 

caso de valores baixos, ou não, no caso de altos valores, indústrias e residências 

populares. No caso de altos preços provocaria uma verticalização por parte dos 

empreendedores imobiliários para diluir os custos. Essa valorização também provocaria 

um disputa por aquele espaço ao mesmo tempo em que um afastamento dos usos 



residenciais, industriais e do pequeno comércio, pois somente atividades geradoras de 

um lucro maior por área construída seriam capazes de pagar os altos valores cobrados. 

Incentivaria também, a venda dos imóveis por seus proprietários e a aplicação dos 

lucros em outros empreendimentos. 

 

Resumindo, o uso comercial afasta o uso residencial, o industrial poderia 

afastar o residencial, principalmente o de elite e classe média pela deteriorização da 

qualidade ambiental, mas, ao mesmo tempo atrairia o residencial operário pela oferta de 

empregos (op.cit., p.20).  O uso residencial de elite atrairia tanto os novos usos 

residenciais de classe alta e média como também o uso residencial vertical, o comércio 

e serviços e até mesmo a administração pública. 

 

A segregação que ocorre com as elites, com as classes populares, com os 

serviços e com o comércio também se dá quando as indústrias procuram se instalar no 

espaço regional perto das principais vias de transporte agregando, a princípio, no seu 

entorno, as moradias de seus trabalhadores, perto das principais vias de transporte 

(VILLAÇA, p.320). No entanto, uma questão que merece ser abordada é quando à 

indústria é disponibilizada uma área intra-urbana. A disputa que passa a ocorrer é entre 

a indústria, as residências e o comércio, o que vem ocorrendo com o bairro, objeto de 

estudo desse trabalho, o bairro Chácaras Reunidas. 

 

 De acordo com Villaça (2001), a localização de uma indústria num espaço intra-

urbano atende aos interesses, em primeiro lugar, dos capitalistas, depois dos 

trabalhadores e, finalmente, das atividades terciárias e da habitação (ibid, p. 329).  

 

Portanto, as zonas industriais e a região de concentração dos bairros das camadas 

de mais alta renda são os dois elementos da estrutura urbana mais poderosos na 

estruturação do espaço metropolitano (ibid, p.140). 

 

As indústrias, a partir da Revolução Industrial, localizavam-se ou na região 

central ou, então, na periferia das cidades. A partir do século XX, esse padrão sofre 

modificações com a descentralização das indústrias; com a localização perto de vias de 



transportes, a dispersão por toda a cidade, e a permanência de algumas, de pequeno 

porte, na região central. Nessa redistribuiç ão industrial um processo de coesão, de 

aproximação, pôde ser verificado com a união de algumas indústrias formando distritos 

industriais com a interferência do Estado. Essa união criaria as economias de escala das 

quais as pequenas indústrias que “... sozinhas não teriam escala suficiente para 

atraírem outros industriais, produtores (...) do centro aí se localizam em razão das 

economias de escala que ali existem. E que elas, por estarem juntas, ampliam” 

(CORRÊA, 1995, p.53-59). Esse ponto dará fundamentação ao estudo do ocorrido em 

São José dos Campos, na antiga fazenda Limoeiro (Bairro Chácaras Reunidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

A ÁREA DE ESTUDO: UMA ABORDAGEM MULTI-ESCALAR 

 

Vale iniciar pela descrição que Napoleão Monteiro, jornalista joseense, faz no 

Almanach de São José dos Campos, em 1922, informando que as condições 

morfológicas do município eram vistas como amplamente favoráveis à expansão da 

malha urbana. Com o centro formado de terrenos levemente ondulados, acrescido da 

presença de diversos ribeirões e somente a três quilômetros do rio Paraíba do Sul, a 

região, pela sua qualidade física e pelas possibilidades visíveis de integração, 

claramente prenunciava uma configuração futura que em quase nada lembraria uma 

pequena cidade do interior (CAIRO et al, 2000, p.2).  

 

Em alusão à sua topografia, em 22 de abril de 1871, recebe o nome de São José 

dos Campos. Sua fundação é atribuída a índios guaianazes emigrados de Piratininga por 

volta de 1564. Alçada à condição de Aldeamento em 1611, torna-se Vila Nova de São 

José do Paraíba em 1767. Em 22 de abril de 1864 é elevada à categoria de cidade.  

 

O município, situado a leste do Estado de São Paulo, foi favorecido, também, 

por estar no Médio Vale do Paraíba. Com 1.142 quilômetros quadrados, 594 metros de 

altitude (REGATO ; ASSAZ, 1994, p.29), é considerado o mais importante dentre os 

municípios do Vale do Paraíba e da Costa Norte do Estado de São Paulo, integrantes da 

3ª. Região administrativa cuja sede é em São José (fig. 2.1). Localizada na região 

sudeste do Brasil, o município limita-se, ao norte, com dois municípios do estado de 

Minas Gerais, a saber, Camanducaia e Sapucaí Mirim. Ao sul, faz divisa com Jacareí e 

Jambeiro; ao leste com os municípios de Monteiro Lobato, Caçapava e, ao oeste, 

Igaratá, Joanópolis, Piracaia, todos no estado de São Paulo. 



 

    
Figura 2.1 – Localização do Município de São José dos Campos. 

 

Muito bem servida por rodovias federais e estaduais, pode ser acessada pela BR 

116, chamada de Rodovia Presidente Dutra, ligação entre São Paulo, situada a 90 km de 

São José, capital do estado e maior cidade do país e a antiga capital do Brasil, a cidade 

do Rio de Janeiro, a apenas 343 km. A conexão com o sul do estado de Minas Gerais é 

feita pela SP 50,  a antiga Estrada São José dos Campos–Campos do Jordão e ao Litoral 

Norte e ao porto de São Sebastião (a 150 km) se chega pela SP 99, Rodovia dos 

Tamoios. Com o aumento do número de veículos transitando entre as cidades do Vale 

do Paraíba e aquelas situadas no eixo metropolitano da região de São Paulo foi 

necessária a construção de uma nova rodovia, a SP 70, Rodovia Carvalho Pinto, 

desafogando, assim, a BR 116, Rodovia Presidente Dutra. 

M unicípio
 
de

 
SãoJosé

 
dos

 
Campos

E s t a d o   de   São   P a u l o 

Rodovia Presidente Dutra



Essa malha rodoviária privilegiada mantém grande parte do dinamismo da 

cidade de São José que, de acordo com dados do IBGE, censo 2000, contava com 

539.313 habitantes, dos quais 532.717 (98,7%) habitavam a área urbana e 6.506 (1,2%) 

a zona rural. 

 

Entre os aspectos marcantes do desenvolvimento da sociedade brasileira ao 

longo do século passado, um, sem dúvida, é esta preponderância da concentração das 

populações nos grandes centros urbanos, em detrimento da vida no meio rural e nas 

pequenas cidades. Provocado pelo desenvolvimento industrial, esse deslocamento, ao 

longo do século XX, determinou uma forma de organização social com base em 

atividades econômicas marcadas pela dinâmica industrial e também pelos serviços, 

ainda que as atividades agrícolas tradicionais e modernizadas tenham, igualmente, 

desempenhado papel importante.  

 

 

2.1  BREVE RETRAÇAR DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO BRASIL 

 

Para melhor entendimento da produção social do espaço de São José dos 

Campos, deve-se lançar um breve olhar sobre alguns dos fatores que causaram 

mudanças nos traços rurais da paisagem brasileira atenuados ao ingressar na 

industrialização. 

 

A economia brasileira apresentou crescimento significativo nos anos após a 

Segunda Guerra Mundial. Dedecca e Montagner, em 1992 (apud BARBOSA, 2001), 

mostraram que, durante as décadas de 50, 60 e 70 do século XX, o setor secundário, 

liderado pela indústria de transformação e da construção civil, respondeu pelas maiores 

taxas médias de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, promovendo 

resultados extraordinários na economia. As atividades no setor terciá rio alcançaram um 

patamar superior ao das demais atividades econômicas na distribuição das riquezas 

geradas, embora a taxa média de crescimento, no período 1950-1980, tenha sido menor 

que no setor secundário. Isso se deve ao fato de o setor de serviços ter acompanhado a 

expansão do setor industrial, oferecendo atividades complementares e associadas a ele, 



e respondendo também pela incorporação da mão-de-obra que compôs o mercado de 

trabalho urbano e o de consumo (op. cit.). As instituições financeiras foram as que mais 

contribuíram para o crescimento intra-setorial, bem como transportes e comunicações, 

durante esses anos. Pode-se observar, nas décadas anteriores ao processo de 

reestruturação produtiva mundial, o crescimento dos serviços complementares à 

produção industrial e a modernização das atividades agrícolas e do processo de 

urbanização gerando novas atividades de serviços de consumo individual e coletivo. 

 

A partir das duas últimas décadas, contudo, o padrão de crescimento econômico 

brasileiro esgotou-se, atingido pelas mudanças no setor produtivo dos países 

industrializados, desde a crise do petróleo em 1970. Durante os primeiros anos da 

década de 1980, o país viveu uma grave recessão econômica e enfrentou uma inflação 

não controlada por planos governamentais.  

 

A lucratividade das empresas estava toda ela baseada no mercado de aplicações 

financeiras. Outro problema era a dívida externa acumulada durante o período de 

crescimento nos anos 50 e 60 (século XX), agravada por obras gigantescas durante o 

governo militar. Para a população menos favorecida dos grandes centros urbanos, o 

atendimento a necessidades sociais básicas como emprego, habitação, saúde e educação, 

já precário durante os períodos de expansão econômica, deteriorou-se ainda mais, 

aprofundando a desigualdade social no país. As dispensas de trabalhadores do setor 

produtivo e da construção civil modificaram a estrutura ocupacional do país. 

 

Nos anos 90 (século XX), quando a economia mundial, reestruturada, pôde 

retomar seu crescimento, imperaram, no entanto, as prioridades dos países mais ricos 

em termos de investimentos, padrões de produção e novas formas de organização do 

mercado de trabalho, intensificando o processo de desigualdade entre países 

(MACHADO, 2002, p.6-8). 

 

O percurso a seguir descreve os reflexos desse desenvolvimento da sociedade 

brasileira bem como as influências que nações mais avançadas trouxeram ao município 

focalizado neste trabalho. 



 

2.2  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ATIVIDADES ECONÔMICAS E A 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

Situada numa região cuja produção de café tornou-se base da economia paulista 

e brasileira da segunda metade do século XIX até o início do XX, a cidade de São José 

dos Campos exerceu força no cenário político, econômico e cultural do estado por 

vários motivos e em momentos diversos. No séc. XVII, a atividade econômica não 

visava comercialização, apenas a subsistência. O trabalho artesanal, a tecelagem, existia 

e vale destacar que as aglomerações humanas ficavam perto de elementos polinizadores 

(Muller, 1969). No início do séc. XX a economia, basicamente agrícola, torna-se 

agroexportadora, ligada, principalmente, à cafeicultura favorecendo a concentração de 

capitais e terras (CAIRO et al., 2000, p.12). Foi, então, fonte de emprego de mão-de-

obra não qualificada, porém o lado negativo era que se fazia de modo predatório com o 

cultivo de monocultura intensiva. Como conseqüência, a terra se esgotou na região do 

Vale do Paraíba, ao mesmo tempo em que, com a queda do café no mercado 

internacional, esse tipo de economia faliu.  

 

A partir dos anos 20 inicia-se, então, uma desvinculação da cultura cafeeira. Em 

13 de maio de 1920, a Câmara Municipal promulgou a Lei n.º 4 que concedia, para 

qualquer indústria com um capital mínimo de 50 contos de réis e empregando mais de 

100 funcionários, a isenção de impostos durante 25 anos e a cessão gratuita de um 

terreno. A primeira indústria a se beneficiar dessa lei, a Santo Eugênio, produzia louça 

branca de pó de pedra, em local próximo à ferroviária em 1921. A ela seguiu -se a 

Cerâmica Bonádio especializada em louça caseira. Em 1925, a Tecelagem Parahyba 

(fig. 2.2), uma fábrica especializada em brim que, mais tarde, passou a fabricar 

cobertores (ibid, p.12-13). Um outro grande impulso para a industrialização da cidade 

foi a construção, em 1928, da Rodovia Washington Luiz, a chamada Estrada Velha Rio 

- São Paulo que, como o nome bem o diz, encurtava as distâncias entre São José dos 

Campos e a capital federal do país –  Rio de Janeiro – e um grande centro receptor –  São 

Paulo. 

 



Seguindo-se às fábricas de louças e à Tecelagem Parahyba, vieram outras do 

ramo têxtil e, a partir da pecuária leiteira, predominante na região devido às 

características de seu relevo, algumas fábricas de alimentos. 

 

 
Fig 2.2 – Tecelagem Parahyba. Década de 30. 

Fonte: Cairo et al., 2000, p.29) 

 

De acordo com o economista e historiador Edo Paiotti, em entrevista dada ao 

Jornal Valeparaibano (Suplemento Especial, p.2, 27/07/2002), desde o início da década 

de 30, existiam dois grupos que se dividiam para apoiar o crescimento da cidade quer na 

área da saúde quer na área da industrialização. 

 

São José se dividia, portanto, entre a pecuária, o tratamento de saúde contra a 

tuberculose e as indústrias que, nessa época já empregavam mais da metade da 

população. Em 1941, foi fundada na cidade a Cerâmica Weiss que produzia utilidades 

domésticas e objetos de adorno (fig. 2.3). 

 



 
Fig 2.3–Operária da Cerâmica Weiss. Década de 50. 

Fonte: Cairo et al., 2000, p.29. 

 

O comércio começava a se fortalecer e, em 1946, os franceses trouxeram para cá 

a indústria química Rhodia. A figura 2.4 mostra São José dos Campos, ainda uma 

pequena cidade na década de 40, cujas construções, térreas, estavam reunidas em uma 

pequena área. No canto direito superior da foto verifica-se a estrada de ferro e, logo 

acima, a caixa d’água, inaugurada na década de 1940. 

 



 
Fig 2.4 – Vista parcial da cidade de São José dos Campos – Dec. 1940. 

Fonte: Cairo et al., 2000, p.29. 

 

No entanto, é na década de 1950 que se encontram os maiores impulsos para o 

desenvolvimento industrial e tecnológico da cidade entre outros a construção da 

Rodovia Presidente Dutra, a proximidade com o porto de São Sebastião, a 

desconcentração industrial, principalmente de São Paulo (Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, 1994:13), a vinda do Centro Técnico Aeroespacial (CTA - 1949), do 

Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA – primeira turma 1950) – inaugurando o 

ensino superior na área de ciências exatas no município e o desvio da linha de alta 

tensão Cubatão-Lajes. 

 

 O local escolhido para as instalações do CTA e do ITA era um grande campo 

pastoril e “... seus únicos habitantes não passavam de pequenos rebanhos de gado 

magro e desnutrido, numa planície arenosa e de arbustos de pequeno porte, com alguns 

bosques de eucaliptos plantados aleatoriamente” (Teixeira, 2000:44). Antes de sua 

idealização e construção, São José dos Campos limitava-se à atividade exclusivamente 

agropecuária, com a cultura do arroz em pleno desenvolvimento e a do café em plena 

decadência. Por influência de Minas Gerais, havia algumas fazendas de gado leiteiro 

que constituíam, à época, o grande potencial da terra (op.cit. ). 



A estagnação econômica, trazida pela decadência da produção cafeeira, vai se 

extinguir com o processo de industrialização conseqüente à 2ª  Grande Guerra. É o 

momento que São José dos Campos, outrora produtor de café de relevância, deixa-se 

levar no bojo das mudanças, assumindo a fase industrial com tanto vigor que lhe é 

concedida a hegemonia econômica do Vale do Paraíba por volta da década de 1950. Na 

opinião do arquiteto e urbanista Adalton Paes Manso  

 

“... é fundamental salientar que esta transformação 

iniciou-se de modo incipiente, mas determinante na década de 50 

com a implantação do eixo rodoviário São Paulo – Rio de 

Janeiro (capital do país na época) que foi a Rodovia Presidente 

Dutra e a instalação do CTA – Centro Tecnológico da 

Aeronáutica, ligado ao Ministério da Aeronáutica do Governo 

Federal“ (ACI-SJC, 2000:76). 

 

A ocupação urbana centralizada no platô central e ao norte no bairro de Santana 

passa, a partir de 1950, a ocupar novos espaços e avança para as regiões Sudeste e 

Leste. Em 1954 é elaborado o 1º Código de Obras do Município, estabelecendo as zonas 

industrial, comercial, residencial, sanatorial e aeronáutica (ACI - S.J.C, 2000:70). Aqui 

se instalaram a Siderúrgica Fiel, a Johnson & Johnson, a General Motors (1958 – 2ª . 

Unidade fabril –  fig. 2.5) e a Alpargatas, entre outras. Essas indústrias motivaram a 

criação de algumas instituições de ensino tais como a Escola Técnica de Comércio 

Olavo Bilac, a Escola Técnica Professor Everardo Passos - ETEP, como contraponto ao 

ITA, na área de humanas, a faculdade de Direito do Vale do Paraíba (1954). 

 



 
i) Placa da GM em terreno adquirido para a instalação da fábrica, 1953, na Rodovia 

Pres. Dutra. 

   
ii) Construção da fábrica.                      iii) Fábrica acabada, 1969. 

Fig 2.5 – Fábrica da General Motors. 

Fonte: GM do Brasil, 1995, p.64, p. 76. 

 

Em 1954, é criada a Comissão do Plano Diretor (CPEV/FAU/USP) que seria o 

primeiro do interior do Brasil. Em 1960, a Lei 657/60 propõe limites assegurados pelo 

Poder Público, devido ao grande número de loteamentos implantados sem infra-

estrutura. No mesmo ano, surgem as instalações industriais ao longo da Rodovia 

Presidente Dutra (op.cit., p.70) e até 1973, podem-se observar os assentamentos 

industriais e os loteamentos urbanos na região sudoeste (Bosque dos Eucaliptos e 

Urbanova – com 1.400 hectares) coincidentes à instalação do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE e da Empresa Brasileira de Aeronáutica –  Embraer, em 

19/08/1969. Na ocasião, a cidade foi dotada de um elaborado Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado. 

 



Com o Milagre Econômico dos anos 1970, a cidade foi modernizada 

melhorando-se seu sistema viário, ampliando e se consolidando como pólo industrial, 

fazendo crescer o setor imobiliário com novos loteamentos que originaram os bairros da 

Vista Verde e do Jardim Satélite.  Segundo Manso, “... a década de 70 caracteriza-se 

pela efetiva consolidação do município como significativo pólo industrial” (ACI-SJC, 

2000). 

 

Novas disposições para o zoneamento e parcelamento do solo são aprovadas 

através da lei 2.263/80, redefinindo o perímetro urbano e de expansão urbana.  

 

Nos anos 1980, o pólo industrial de São José dos Campos é o quinto maior do 

Estado, com ênfase no setor armamentista (Embraer, Avibrás, Engesa). A vinda da 

refinaria Henrique Lajes (REVAP - aproximadamente 900 hectares), destaca a região, 

também, como um importante pólo químico e petroquímico. Neste mesmo período 

(década de 1980), ocorre uma explosão de loteamentos nas regiões sudeste e norte do 

município. Através da Empresa Municipal de Habitação (EMHA – 1979) é iniciado o 

Programa de Habitação Popular, prevendo a instalação de 8.000 moradias na região 

sudoeste da cidade.   

 

Em 1988, pela Lei 2.263/80 são aprovados novos conceitos de parcelamento do 

solo e zoneamento. Neste mesmo ano, o parque industrial da cidade possuía 596 

estabelecimentos industriais empregando 64.429 pessoas (Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, 1994:13), a população da cidade de São José dos Campos passa de 

150.884 habitantes, nos anos 1970, para 287.513 na década seguinte (IBGE). Este 

crescimento demográfico atesta  o fluxo migratório provocado pelas fábricas que, ao seu 

redor, polarizavam um novo espaço urbano. O município se expandiu sem nenhum 

critério de forma rápida e desordenadamente quando encostas com topografia irregular 

foram ocupadas e o solo parcelado. Esse crescimento, tão distanciado de qualquer 

processo de planejamento urbano, agravou-se ajudado por uma legislação inadequada e 

pela falta de fiscalização que permitiram a selvagem especulação imobiliária no 

momento em que aumentam os índices de pobreza e de favelização do município.  

 



A crise no setor bélico, dos anos 1990, permite ao comércio ter seu ápice de 

desenvolvimento com a construção de três shopping centers, tornando-se um pólo de 

consumo na região. Esse setor e o de serviços ultrapassam o da indústria de 

transformação em número de postos de trabalho no emprego formal. Na mesma 

proporção, crescem os serviços da área médica, tornando-se referência em todo Cone 

Leste, denominação que abrange 43 municípios do Vale do Paraíba paulista e 

fluminense, e do Litoral Norte, inclusive Paraty e Serra da Mantiqueira. 

 

Chega o momento em que o progresso de São José dos Campos é focado na 

terceirização aproveitando-se de sua localização privilegiada no Vale do Paraíba e das 

perspectivas de piora no setor industrial. É sancionada a Lei 3.721/90 onde, dentre 

outras coisas, são definidos parâmetros ambientais para o uso industrial no município, 

legislação sobre a implantação de loteamentos para a população de média e baixa renda. 

 

De acordo com dados do IBGE do ano de 1994, pode-se verificar que, no 

período de 1980 a 1994, as micro e pequenas indústrias aqui instaladas dobraram seu 

número, passando de 349 para 705 estabelecimentos. Nas de médio porte, o aumento foi 

de 56,25%, de 16 para 25 estabelecimentos (SANTOS, 1996,p.59).  

 

Adalto Paes Manso (ACI-SJC, 2000,p.69) afirma que, em 1994, não havia 

“espaços urbanizados adequados para abrigar pequenas e médias indústrias”. 

 

Isto tudo ao mesmo tempo em que as empresas de grande porte, que até então 

somavam 24, tiveram seu número reduzido para apenas 18. Vale lembrar ser a 

determinação do porte industrial embasada no critério DEP (Divisão de Pesquisa do 

SENAI), pelo qual: Micro e pequena indústria – de 0 a 100 trabalhadores; média 

indústria – de 100 a 499 trabalhadores e, grande indústria –  acima de 500 trabalhadores 

(Op. Cit., p.33). 

 

De acordo com o SEADE, em 2001, em São José dos Campos havia 1.073 

indústrias com 47.504 trabalhadores formais, 3.735 estabelecimentos comerciais com 



22.357 trabalhadores formais, 3.659 serviços com 44.265 trabalhadores formais e outros 

255 estabelecimentos com 765 trabalhadores formais. 

 

 

2.3  O BAIRRO CHÁCARAS REUNIDAS 

 

 O bairro Chácaras Reunidas localiza-se na macrozona sul da cidade de 

São José dos Campos, em área privilegiada, no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, 

próximo do aeroporto de São José dos Campos, cerca de 90 Km do de Cumbica, situado 

em Guarulhos, e a 163 Km do de Viracopos, em Campinas (fig. 2.6). Utilizando-se a 

Rodovia Carvalho Pinto assegura-se o transporte com maior rapidez para escoamento 

dos produtos para São Paulo e, interligando-se a outras rodovias para os portos de 

Santos, a 150 Km, e o de São Sebastião, a 105 Km. 

 

            i) 

 

                                              ii) 

Fig. 2.6 – Localização do Chácaras Reunidas: i) Município de São José dos Campos, ii) Quadras 

do bairro Chácaras Reunidas  Fonte: Moradores do bairro. 

Rod. Pres. Dutra 

 



 

O Bairro Chácaras Reunidas possui uma área de 1.346.288,00 m2, sendo que, 

inicialmente, 953.720,00 m2 foram destinados aos 1.053 lotes; 241.910,00 m2 para 

arruamentos; 141.058,00 m2 para praças e uma área de 9.600,00 m2 a ser preservada. 

Em seu registro consta como propriedade da “Jaguar Empreendimentos Imobiliários 

S/C Ltda.” e do Sr. Francisco Leme Quartim Barbosa. O projeto de loteamento obteve 

aprovação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos pelo processo número 

7.663/63, em 22 de janeiro de 1964. E, em 15 de junho de 1964, o Cartório de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos registrou o loteamento sob número 132. O bairro 

pertence à região administrativa n.º 16 de São José dos Campos juntamente com os 

bairros do Parque Industrial, Conjunto Residencial Morada do Sol, Conjunto 

Residencial Recanto dos Eucaliptos, Conjunto Residencial 31 de Março, Jardim 

Azaléia, Jardim Petrópolis, Recanto dos Pinheiros, Recanto dos Eucaliptos, Jardim 

Veneza, Palmeiras de São José, Parque Independência, Conjunto Residencial Recanto 

dos Pinheiros, Vale do Sol e Rio Comprido (Revista UNIVAP, 2000, p.51). 

 

Parte da Fazenda Limoeiro, dividida em duas quando da construção da rodovia 

federal Presidente Dutra, foi idealizada para ser um local de chácaras de recreio para 

famílias abastadas da capital do Estado. Logo após o início das vendas, percebeu-se que 

o loteamento não vingaria pela falta de atrativos e de infra-estrutura. 

  

No início da década de 1970 (MUNOZ, 2004), os lotes foram divididos na 

intenção de vendê-los para residência de funcionários da Ford, que havia comprado 

alguns terrenos na cidade para se instalar. A Ford não veio e muitos dos lotes adquiridos 

pelos operários da fábrica ou foram vendidos ou abandonados. O bairro vivia nas 

manchetes dos jornais como um local com muitas áreas abandonadas e refúgio de 

marginais.  Vieram favelas e muitos locais foram invadidos. 

 

Na mesma época, pequenos e médios industriais enfrentavam problemas para se 

instalar em São José. O bairro Chácaras Reunidas, quase totalmente abandonado, com 

lotes grandes (de 2 a 10 mil metros quadrados), baratos e com boa localização para 

escoamento de produção, tornou-se a melhor saída para muitos desses empresários.  



Hoje, depois de muitas transformações, aquele espaço, projetado para uso 

residencial tornou-se zona industrial. Possui toda a infra-estrutura necessária à 

instalação de indústrias, asfalto resistente a trânsito pesado, largas avenidas, uma 

estação base para utilização da Internet, Caixas Eletrônicos (Bancos do Brasil, Itaú, 

Bradesco e Santander), um posto do correio, uma associação empresarial ativa. 

Juntamente com tudo isso, ainda há no bairro moradores, uma favela, duas escolas, 

posto de saúde, pequenos bares, mercearias e padarias, um pequeno comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse trabalho pretende analisar como ocorreram as transformações no espaço (a 

dinâmica de uso) do bairro das Chácaras Reunidas detectando, também, o papel da 

Indústria no processo de estruturação do bairro bem como a interferência, se positivo ou 

negativo, da municipalidade, do legislativo e quais fatores a causaram. 

 

Neste capítulo, discute-se o tipo de pesquisa realizado, seu contexto e os 

sujeitos, bem como os instrumentos e procedimentos de coleta de dados. Explica-se, 

também, como foi realizada a categorização dos dados e os procedimentos de análise. 

 

O Diagrama de Fluxo de Trabalho, figura 3.1, serve para facilitar a compreensão 

da Metodologia, apresenta as etapas descritas a seguir: 

 



 
Figura 3.1 - Diagrama de Fluxo de Trabal ho.
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3.1  LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O espaço estudado nesta pesquisa foi compreendido através da teoria sobre 

estruturação do espaço, espaço intra-urbano, dinâmica de uso do espaço, agentes 

produtores do espaço etc. 

 

 

3.2   COLETA DE DADOS 

 

Para a obtenção de dados utilizou-se de três procedimentos: pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica e contatos diretos.  

 

Na pesquisa bibliográfica, foi feito um apanhado geral sobre os principais 

trabalhos já realizados, fornecendo dados atuais e relevantes relacionados ao tema. O 

estudo da literatura pertinente ajudou na planificação do trabalho, evitando duplicações 

e certos erros, e representando uma fonte indispensável de informações e orientando as 

indagações (MARCONI, 2002, p.25). Obtendo o máximo de fundamentação teórica, 

procurou-se facilitar o entendimento sobre o assunto e embasar a pesquisa fornecendo 

subsídios conceituais para a análise comparativa dos dados coletados (op.cit.). 

 

Na pesquisa documental foram analisadas todas as fontes documentais 

encontradas, tais como: material cartográfico; arquivos particulares; registros em geral; 

documentação pessoal (memórias); entrevistas realizadas com empresários e moradores 

do local;leis de zoneamento, Planos Diretores, correspondência pública e privada, 

imprensa em geral e obras literárias etc (op.cit., p.26). 

 

Os contatos diretos foram feitos com pessoas que participaram da formação e 

transformação daquele espaço, fornecendo dados e sugerindo possíveis fontes de 

informações úteis. Foram contactados: o Sr. Francisco Redondo Muñoz (um dos 

primeiros adquirentes de lote no bairro, empresário e atual presidente da Associação dos 

Empresários das Chácaras Reunidas e que manteve contato direto com o loteador Sr. 

Francisco Quartim Barbosa (já falecido), a Sra. Vitória Marcondes dos Santos, 



moradora há 35 anos no bairro (Rua Viseu, nº.50), a Sra.  Maria José dos Santos, esposa 

de antigo empregado da fazenda do Limoeiro e moradora há 30 anos no bairro (Rua 

Viseu, nº 160), a Sra. Dênia Ramos Concret que forneceu fotos antigas do bairro (Rua 

Viseu, nº 41), a Sra. Maria José Moreira Fernandes, (Rua Lagoa Santa, nº 518) ex-

presidente da Associação dos Moradores do Bairro das Chácaras Reunidas, Sr. Edson 

Alves da Cruz, operário ferramenteiro da indústria Avitron e membro do conselho fiscal 

do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e a Sra. Sílvia Cuba, jornalista e 

assessora de imprensa da ASSECRE. 

 

3.2.1  Entrevistas –  Para Goode e Hatt (apud MARCONI, 2002,p.92) a entrevista 

“consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de um 

certo ato social como a conversação”.  

 

Há diferentes tipos de entrevista (padronizada, painel, despadronizada) mas, 

neste trabalho a entrevistadora optou por uma entrevista não estruturada ou 

despadronizada, na qual foram feitas perguntas abertas respondidas dentro de uma 

conversação informal. Neste tipo de abordagem, foi dada liberdade total ao entrevistado, 

deixando-o expressar suas opiniões e sentimentos. A entrevistadora agiu apenas 

incentivando, levando-o a falar sobre o assunto, mas, sem forçá-lo. Segundo Ander-Egg 

(apud MARCONI, 2002,p.94) seria a modalidade não dirigida de entrevista (existe 

ainda a focalizada e a clínica). Foi feito anteriormente um roteiro de como seriam as 

perguntas dirigidas a cada um dos entrevistados, que foram contactados anteriormente e 

com os quais agendou-se o encontro. O roteiro das entrevistas pode ser encontrado no 

Anexo. 

 

3.2.2  Aplicação de dois questionários diferentes, um aos empresários e outro 

aos moradores empregados ou não no bairro. Contou-se com o auxílio da ASSECRE 

para distribuição dos questionários aos seus empresários associados.  

 

Os questionários aplicados aos moradores do bairro foram entregues por 

portadores ‘treinados’ anteriormente, explicando às pessoas que os atendiam o porque 

dele e sua importância. Além disso, o questionário era precedido de carta explicativa. 



Estipulou-se um prazo de três dias para que ele fosse devolvido aos portadores que 

retornariam para pegá-lo. Dessa forma, não haveria como o pesquisador influenciar os 

pesquisados e teria mais tempo para o seu preenchimento. Uma das desvantagens desse 

tipo de coleta de dados é o fato de que a média de devolução destes é de apenas 25% 

(MARCONI, 2002,p.98).  

 

De acordo com o Livro PESQUISA, o que é e para que serve (Felippe Júnior, 

1995), para uma população de 3.513 habitantes seriam necessários 97 questionários de 

moradores preenchidos para uma margem de erro de 10%, com coeficiente de confiança 

de 95,5%. O mesmo autor diz (op. cit.: 21) que para um número de 231 empresas 

(indústria, comércio e serviços – dados do censo da ASSECRE 2002/2003) deveriam 

ser preenchidos 83 questionários pelos empresários para os mesmos índices de margem 

de erro (10%) e de coeficiente de  confiança (95,5%).  

 

Utilizando-se do mapa do bairro (GUIA EMPRESARIAL, 2002/2003, p. 39), 

verifica-se que ele possui 27 logradouros (avenidas, ruas, praças, travessas, via etc). 

Foram sorteados 20 deles e entregues em cada um 20 questionários, (num total de 400 

questionários), a serem preenchidos pelos moradores do bairro, segundo os seguintes 

critérios: 

 

1) o pesquisador começaria entregando os questionários alternadamente, ou 

seja, pulando uma casa - a partir da segunda casa, depois da esquina,  do seu 

lado esquerdo - até que completasse o número a ser entregue de 

questionários. No caso do número de residências ser insuficiente, poderia 

completá-los retornando naquelas casas que havia pulado e se, ao fim de 

tudo, mesmo assim, o número fosse menor do que 20 ficou acertado que, ao 

final de todas as entregas, verificaria -se o número total faltante e distribuir-

se-ia entre os pesquisadores os questionários faltosos e que, seriam 

distribuídos nas casas que haviam pulado em seus logradouros de entrega, 

agora, escolhidos pelos próprios pesquisadores. 

 



2) ao serem entregues, foi pedido que, na medida do possível,  fosse preenchido 

pelo(a) chefe da família. 

 

Foram recolhidos, ao final dos três dias após a entrega, 129 questionários 

preenchidos pelos moradores do bairro, ou seja, correspondendo a uma taxa de retorno 

de 32,25%. 

 

Para os empresários não associados à ASSECRE, foram entregues 80 

questionários, contemplando empresas de diferentes ramos: indústria, comércio e 

prestadores de serviço. E, através da ASSECRE foram enviados (via e-mail) a todos os 

seus associados (103 no total), totalizando um total de 183 questionários entregues. Ao 

final de uma semana, prazo dado aos empresários para a sua devolução devidamente 

preenchido, foram recolhidos e recebidos (via e-mail) 47 questionários, o que 

correspondeu a uma taxa de retorno de 25,68%.  

 

Os questionários (2) foram previamente testados em cinco transeuntes no Bairro, 

e, verificou-se a necessidade de adequar o vocabulário tanto das perguntas quanto o da 

carta ao vocabulário coloquial.  

 

Utilizou-se esse método de coleta de dados (aplicação de questionários) pois se 

pretende verificar, após sua análise,  a existência ou não de algum conflito tanto por 

parte da  população quanto por parte do empresariado, o porquê da escolha do bairro 

para lá se instalarem e as diferentes opiniões a respeito da oficialização, ou não,  do 

bairro como Distrito Industrial. 

 

Algumas questões servirão para trabalhos posteriores no caso de se querer 

agrupar as amostrar por subgrupos: de escolaridade, sexo, faixa etária ou ‘tempo’ de 

bairro. 

 

A ordem das perguntas dos questionários foi feita de maneira que o entrevistado 

fosse respondendo dos itens mais fáceis para os mais complexos, procurando despertar 

o interesse gradual pelo assunto (MARCONI, 2002, p.111).  



 

a) Questionário para residentes no bairro Chácaras Reunidas –  Possui 15 

questões, sendo 2 abertas ( 13 e 15), 5 fechadas (1, 4, 6 –  A e B -  9 e 14) e 8 

de múltipla escolha (2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 – A e B - 12). Procurou-se obter 

dados como sexo; faixa etária; grau de instrução; tipo de ocupação; se já 

trabalhou ou trabalha no bairro, em caso negativo, se gostaria;  há quanto 

tempo é morador do bairro; o tipo de residência (alugada ou própria), o que 

ocasionou a sua ida para aquele bairro; pontos negativos e pontos positivos 

de se morar próximo à indústrias; opinião sobre a convivência com as 

empresas do bairro e sobre a sua transformação, ou não, em Distrito 

Industrial. 

 

b) Questionário para empresários do Bairro Chácaras Reunidas – Possui 17 

questões, sendo 5 abertas (6, 7, 13, 15, 17), 5 fechadas (1, 8, 9, 14, 16) e 7 de 

múltipla escolha (2, 3, 4, 5, 10, 11 – A e B – 12). As três primeiras questões 

foram iguais às do questionário para residentes: sexo, faixa etária e grau de 

instrução. As demais perguntas foram sobre tempo de estada da empresa no 

bairro, número de funcionários e quantos deles moram no bairro Chácaras 

Reunidas, se é afiliado à ASSECRE, se o local onde está situada a empresa é 

alugado ou próprio, o porquê de sua instalação neste bairro, apontar pontos 

positivos e negativos (se houver) de se localizar próximo a residências,  sua 

opinião a respeito da convivência com os moradores do bairro, se escolheria 

outro lugar para instalar sua empresa e  opinião sobre transformar o bairro 

em Distrito Industrial.  

 

As perguntas 10, 11, 12, 16 e 17 do questionário aplicadas aos empresários 

podem ser cruzadas com as informações obtidas com as perguntas 10, 11, 12, 14 e 15 do 

questionário aplicado aos residentes do bairro.  

 

3.2.3  Outros dados levantados 

- Levantamento da legislação Urbanística e dos Planos Diretores para 

caracterizar a área de estudo.  Foram, ainda, obtidos os dados abaixo relacionados: 



 

- Levantamento de dados cadastrais e sócio-econômicos junto às Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Econômico – SDE - e de Planejamento, assim como 

dos dados populacionais do Censo de 2000, realizado pelo IBGE. 

 

- Levantamento de dados informativos em jornais, revistas, suplementos 

especiais sobre o tema. 

 

- Levantamento de mapas pré-existentes: mapas de arruamento na escala 

1:10.000, disponível no laboratório de geografia da Universidade do Vale do Paraíba. 

 

- Levantamento dos documentos e dos dados cadastrais da ASSECRE. 

 

- Levantamento dos dados dos Censos realizados pela ASSECRE (até 2003 

foram seis censos realizados). 

 

 

3.3  MAPEAMENTO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, 

RESIDENCIAIS E DE FAVELIZAÇÃO 

 

Obteve-se o traçado original do bairro para delimitação das áreas residenciais e 

localização das indústrias. Este mapeamento foi realizado com fotografias aéreas 

obtidas em 1962, na escala 1:25.000, e 1977, 1985 e 1997, na escala 1:10.000, 

disponíveis no laboratório de Geoprocessamento da UNIVAP. 

 

 

3.4  LEVANTAMENTO DE CAMPO 

 

O trabalho de campo foi importante para a identificação da estrutura urbana 

atual do bairro, verificação da localização das residências, das indústrias, do comércio e 

da favela. 

 



 

3.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Através de todos os procedimentos acima citados, procurou-se compreender 

como se deu a transformação do Bairro Chácaras Reunidas, quais foram os agentes  

mais atuantes nessa transformação e se algo ocorreu no cenário nacional e/ou 

internacional que impulsionasse essas transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO BAIRRO 

 

O bairro Chácaras Reunidas surgiu quando a fazenda do Limoeiro, de café, 

como outras tantas na trajetória São Paulo - Rio de Janeiro, foi dividida ao meio para 

que a rodovia Presidente Dutra pudesse seguir o seu traçado. O proprietário da fazenda, 

Dr. Francisco Leme Q. Barbosa e sua família, nos anos 1957 a 1960, optaram por fazer 

um projeto de chácaras de recreio de alto padrão para as famílias ricas da capital do 

estado, considerando que, dessa forma, teriam uma excelente estrada para ir e vir nos 

fins de semana passados no interior. 

 

Era um projeto com lotes de dois mil a dez mil metros quadrados, com ruas 

largas e duas pistas na avenida central. Planejou-se um viaduto sobre a Dutra e um outro 

para a fazenda, além de áreas reservadas para igreja, escolas, campo de esportes e 

parque, na atual praça de Boqueirão com 75.280 m2 e várias outras praças. 

 

Esse projeto era ambicioso, voltado para o Brasil dos ricos e para uma São José 

que não existia mais: aquela cidade predominantemente agrária e cuja excelência do 

clima servira ao tratamento de tuberculosos. As vendas começaram logo após a 

terraplanagem. No entanto, houve uma série de dificuldades devido à falta de infra -

estrutura do bairro, tais como: ausência de um sistema de abastecimento de água, 

implantação da rede de esgotos, galeria de águas pluviais, asfaltamento das ruas e 

muitos outros.  

 

Apenas poucos lotes foram vendidos. Um deles, de 4.800 m2, adquirido por uma 

rica senhora da cidade de Santos, Pasquina Bergamasso, em 1954 foi transferido, em 

1978, para o atual proprietário, Sr. Francisco Redondo Munoz. Mais tarde, outros 

terrenos foram comprados pela Sun-House e pela Torim Aerotécnica. 

 



O loteamento de chácaras foi considerado um fracasso de vendas. O público alvo 

não respondeu de forma positiva devido a um mero detalhe esquecido pelos 

idealizadores do loteamento: a idéia de um local de descanso e lazer, para os mais 

abonados da capital do estado, não poderia se concretizar nas proximidades de uma 

Rodovia Federal extremamente movimentada e de uma fábrica. Decidiu-se por um 

redirecionamento da clientela: abandonou-se a população de alta renda e buscou-se 

atingir um contingente populacional mais amplo que poderia dar uma resposta 

afirmativa ao projeto. 

 

Como a Ford de São Paulo tinha adquirido terrenos (um milhão e meio 

de metros quadrados doados pela Prefeitura Municipal) para se instalar no 

município nas proximidades do loteamento, lotes de cinco e dez mil metros 

quadrados foram subdivididos em terrenos com 800m2 e 500m2, e oferecidos 

numa estratégia agressiva de vendas (início da década de 1970), em frente à 

fábrica da Ford em São Paulo. Conseguiram comercializar alguns lotes para 

funcionários que esperavam vir transferidos para a futura fábrica em São José. 

Porém, a Ford foi instalada em Taubaté, inaugurando sua fábrica em 1974, o que 

representou um duro golpe para os loteadores. Muitos lotes adquiridos pelos 

operários foram vendidos a preços bem abaixo do mercado, quando o Sr. 

Francisco Redondo Munoz (Munoz, 2004) aproveitou para adquirir mais 

terrenos. Na ocasião, o Sr. Quartim Barbosa vendeu alguns dos seus lotes ao 

lado da Praça do Boqueirão para a Empresa Precitech Indústria e Comércio Ltda 

(Rua Januária, n.º 821). 

 

O bairro ficou abandonado por muitos anos, ocupando as manchetes dos jornais 

por servir de esconderijo para bandidos e marginais. Na época existiam capões de mata 

que facilitavam o esconderijo, como mostra a figura 4.1. 

 

 



         

 

      i) Janeiro de 1987, ao fundo R. Moxotó,      ii) Dezembro de 1988, hoje, no lugar  

casa do fundo já foi demolida.                       deste mato, existe um galpão, n.51.  

Figura 4.1: Rua Viseu 

Fonte: Moradora do bairro – Sra. Dênia Ramos Concret. 

 

Houve queda vertiginosa no preço dos lotes, o que pode ser verificado nos 

valores do m2 nos anos 1970 e 1975 (tabela 4.1) período no qual alguns dos 

proprietários abandonaram seus terrenos. A conseqüência natural foram invasões e a 

favelização do local. Na rua Lucélia, um lote de 10 x 60 m, invadido por várias famílias, 

“... transformou-se num cortiço” (MUNOZ, 2004).  

 

ANO DE AQUISIÇÃO VALOR/m2 * 

(R$) 

1954 1,83 

1970 3,94 

1975 0,62 

1978 1,45 

1979 10,03 

1982 12,21 

1998 132,11 

2003 de 120,00 a 150,00 

                Tabela 4.1 – Valor do m2 dos lotes do bairro em diferentes períodos. 

 * Valores convertidos pelo dólar oficial de compra e atualizados em moeda Real 

(www.savoynet.com.br) 

 Fonte: Proprietários de terrenos no local. 



Naquele tempo (décadas de 1970 e 1980), as empresas tinham problemas para se 

instalar na cidade de São José dos Campos os quais, de acordo com Munoz (2004), 

seriam reclamações da vizinhança, problemas com a fiscalização municipal e 

dificuldades para obter o alvará de funcionamento. 

 

Alguns empresários vislumbraram a possibilidade de, no Bairro Chácaras 

Reunidas, implantarem um distrito industrial com o intuito de favorecer a sobrevivência 

e ampliação de indústrias unidas em razão das economias de pequenas escalas e, 

também, tirar proveito da privilegiada localização.  Não há registro de como seria esse 

projeto. Sem uma legislação norteadora, a compra e a ocupação pelos empresários 

foram feitas de forma não regulamentada. O Plano Diretor de 1971 não incluía o bairro 

como zona industrial, ele permanecia como zona predominantemente residencial. De 

acordo com a Sra. Vitória Marcondes dos Santos, moradora há 35 anos no bairro, 

criavam-se cavalos e galinhas no local. Na rua Viseu, (figura 4.2) havia apenas a sua 

casa e a de um funcionário da Fazenda Limoeiro que permanecia inabitada. 

 

 

 
   Figura 4.2: Rua Viseu, início da década de 1970. 

   Fonte: Sra. Vitória Marcondes dos Santos. 

 

Após quase 20 anos, o futuro do bairro começava a se definir ajudado pelos 

decretos 1.792, de 28/11/1974 e 1.826, de 11/04/1975 que regularizavam e até 

anistiavam as construções irregulares do município, assim favorecendo os prédios 



industriais do Chácaras Reunidas, considerado ainda residencial. Em 10 de julho de 

1976 é fundada a Sociedade Amigos do Bairro (STRAFACCI et al., 2000)  e, 16 anos 

depois, a Associação dos empresários das Chácaras Reunidas, em 1992. 

 

Mas a instalação de novas empresas encontrou obstáculos. Em 1983, embora já 

houvesse dezenas de empresas funcionando e produzindo (figura 4.3), a Lei n.º 2263/80 

de Zoneamento Municipal ignorava o fato e dizia que o bairro Chácaras Reunidas era 

predominantemente destinado à residência de densidade média. A fim de alterar esta Lei 

e conseguir permanecer no bairro, as empresas passaram por uma verdadeira “batalha”. 

 

 

                
i) Av. Central ao fundo - Agosto de 1981.              ii) Lado superior esquerdo Kibon 

                                      - Maio de 1983. 

Figura 4.3: Ruas do bairro. 

Fonte: Moradores do bairro. 

 

O jornal Valeparaibano de 1º./09/89 (Editorial, 1989) aponta a “... 

contradição existente na ocupação do bairro Chácaras Reunidas, concebido para 

ocupação residencial, porém gradativamente ocupado por pequenas e médias 

indústrias". A figura 4.4 mostra as residências convivendo com as indústrias.  

 



 
Figura 4.4: Convivência residências /galpões industriais. Rua Viseu, n.41– Dez/1988. 

Fonte: Moradora do bairro - Sra. Dênia Ramos Concret . 

 

O mesmo jornal, na edição de n.º 10.136, de 7/09/1989, aborda a existência 

de um possível acordo pelo qual o bairro seria dividido conforme a finalidade, industrial 

ou residencial. A partir da Rua Moxotó, em direção à indústria Fi-el Korf S/A, seria 

permitida a ocupação residencial e, na direção oposta, sentido Rodovia Presidente 

Dutra, a industrial. Contudo, a Câmara dos Vereadores vetou o projeto ao mesmo tempo 

em que qualificava o bairro como região de uso industrial. 

 

Foram, não obstante, muitas as mudanças até que, finalmente, a lei de 

Zoneamento Municipal número 3.721/90, transformou o bairro em zona de uso 

predominantemente industrial (ZUPI – 1), respeitando o que já vinha ocorrendo no local 

e permitindo a instalação de estabelecimentos industriais, atacadistas e de serviços 

especiais, entre outros. 

 

Nas fotografias mostradas na fig. 4.5 pode-se observar três crianças em frente ao 

número 138 da Rua Viseu em novembro de 1982 (fig.4.5 i) e, ao fundo, avistam-se 

construções na Avenida Central. No mesmo local, seis anos depois (fig. 4.5 ii), já 

existem construções e não é mais possível se ver a avenida. Hoje, este lote e mais dois 

foram unidos para se construir um único galpão (fig. 4.5 iii). 



 

i) Novembro de 1982. 

 
ii) Dezembro de 1988. 

               
  iii) Janeiro de 2004. 

    Fig. 4.5 – Rua Viseu. 

              Fonte: Moradora do Bairro – Sra. Dênia Ramos Concret. 

A figura 4.6 mostra a Avenida Central em dezembro de 1990 (fotografia i), onde 

se avistam quatro galpões, terrenos murados e mais postes de iluminação; a fotografia 



seguinte (ii), de janeiro de 1991, é da mesma avenida vista de outro ângulo (Rua Viseu). 

Na última foto (iii), da mesma época, percebe-se buracos cheios d’água, reclamação 

comum à época. Os moradores diziam que qualquer quantidade de chuva era suficiente 

para interromper o trânsito naquela avenida. 

 

 
i) Dezembro de 1990. 

 
ii) Janeiro de 1991. 

 
iii) Janeiro de 1991, no local da árvore, hoje Porto Salmy. 

Figura 4.6: Avenida Central. Fonte: Moradora do bairro – Sra. Dênia Ramos Concret.



O desenvolvimento do bairro foi, também, impulsionado quando, na crise dos 

anos 1980 e 1990, muitos dos demitidos das grandes indústrias da cidade resolveram 

abrir seus próprios negócios. Inicia-se, também, a era de terceirização com o incremento 

do comércio local. 

 

Um grupo de empresários interessados no bairro, em 1992, iniciou um 

movimento cujo objetivo primeiro era o de asfaltar as ruas do Bairro Chácaras 

Reunidas. O resultado foi tão bom que eles resolveram continuar lutando por melhorias.  

Surgiu então a ASSECRE - Associação dos Empresários das Chácaras Reunidas (figura 

4.7), em 25 de junho desse mesmo ano.  

 

 
Figura 4.7: ASSECRE – Rua Loanda - Janeiro. 2004. 

 

A união desse grupo se refletiu com relação ao espaço e fez com que a paisagem, 

corroborando o pensamento de Milton Santos (1997), se transformasse “... para se 

adaptar às novas necessidades da sociedade”.  Um dos seus objetivos permanecia sendo 

o de qualificar o bairro como um Distrito Industrial, o que até hoje  (2004) não foi, 

oficialmente, conseguido. 

 

Atualmente, de acordo com os dados do 6º Censo do Distrito Empresarial 

do Bairro Chácaras Reunidas, feito pela ASSECRE (Guia Empresarial, 2002-2003), 

existem 231 empresas instaladas atuando em diferentes setores como o de metalurgia, 

eletrônica, comunicação, mecânica etc. (não são todas associadas à ASSECRE) e cujo 



faturamento no ano de 2001 foi de R$ 218.217.041,75. A maioria dessas empresas, 

58,4%, é do ramo industrial. Com relação ao porte, 24,32% delas pertencem à micro 

empresa e 69,37% à pequena empresa. Com sede própria são 53,1% e 69% possuem 

acesso à Internet.  

 

De acordo com entrevista realizada nos meses de julho e agosto de 2002, 

com a assessora de imprensa da ASSECRE, jornalista Sílvia Cuba, a Associação sente 

ainda não ter conseguido uma creche municipal para o bairro. Em reunião realizada em 

21 de janeiro de 2004, discutiu-se sobre esta intenção.  

 

Contudo, toda infra-estrutura do bairro está pronta: rede de esgoto (1986), 

asfalto (meados da década de 1990), iluminação. O bairro possui postos de atendimento 

eletrônicos dos bancos Itaú, Santander e do Brasil, um posto da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, uma unidade básica de saúde (UBS) e um ambulatório da 

ASSECRE. Recentemente, foi instalada uma estação Rádio-base Modelo para facilitar o 

acesso à Internet para as indústrias do bairro (figura 4.8).  

 

 
            Figura 4.8: Estação rádio-base modelo – Janeiro de 2004. 

 

Há uma Escola Estadual Elmano Ferreira Veloso (Decreto de criação 

11.573 de 09/05/1978 e inauguração do prédio de alvenaria em 03/08/1986)  de 1ª .  à 8ª . 

séries e ensino médio na Rua Monte Azul, 795, figura 4.9 (i), um Núcleo de Educação 



Infantil (NEI) Chácaras Reunidas (inaugurada em 1992) -  vinculada à E.M.E.I. Arlindo 

Caetano Filho – na Rua Miracema s/no. , figura 4.9 (ii).  Ainda se espera a abertura de 

uma agência da Caixa Econômica Federal.  

 

 
i)Outubro de 1985, E. E. Elmano F. Veloso, ainda de madeira. 

 

 

 
ii) Dezembro de 1987, fundo do pátio da N.E.I. Chácaras Reunidas. 

Figura 4.9: Escolas do bairro. 

 

 

Às 155 empresas associadas da ASSECRE (dados do Censo da ASSECRE de 

2002) são oferecidos diversos convênios: assistência médica e odontológica, seguros, 



cópias, segurança monitorada,  engenharia de segurança e medicina do trabalho. Um 

guia empresarial anual é editado pela Associação. 

 

Os associados não desistiram de oficializar o bairro como Distrito Industrial nem 

de que ele esteja 100% ocupado por indústrias. Com relação à ocupação, a lei de 

zoneamento não permitiu que fosse construída mais nenhuma moradia no local e, a 

favela (figura 4.10) ali existente, teve seu núcleo congelado pelo serviço social da 

Prefeitura Municipal desde maio de 2002. Pretende-se efetuar a mudança dos que ali 

residem para moradias populares construídas pelo município, o que não ocorreu até 

fevereiro de 2004. Observa-se, então, a segregação residencial, comentada por Corrêa 

(1995), que caracteriza uma cidade capitalista ao se perceber que o maior número de 

residências iniciais estão sendo legalmente estranguladas pelo poder das indústrias, no 

caso.  

 

 
Figura 4.10: Favela do bairro – Janeiro de 2004. 

 

Percebe-se, claramente, o que ocorre com o espaço nesse bairro, utilizando o que 

Milton Santos disse: “O espaço que, para o processo produtivo, une os homens, é o 

mesmo espaço que, por esse mesmo processo produtivo, os separa” (1997, p.22). 

 

Esse pólo industrial está ainda em processo de desenvolvimento, pois, não se 

originou de um planejamento urbano que, segundo Campos Filho (1992), deveria ser 



visto como um caminho para a compreensão dos problemas gerais da cidade e de como 

estes se interligam aos problemas do próprio país e do mundo.  

 

4.1.1  O Processo de Ocupação 

 

Pelo processo nº 7663/63, o projeto do bairro foi aprovado pela Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos de 22 de janeiro de 1964 obtendo, em cartório, o 

registro nº 132, datado de 15 de junho de 1964.  Na fotografia , de 1962 (fig.4.11), já é 

possível ver o traçado do loteamento como um tabuleiro de xadrez, implantado em 

terreno de topografia plana, ligado à rodovia federal Presidente Dutra. Nota-se, também, 

a inexistência de construção e que as ruas foram orientadas para a rodovia 

(STRAFACCI et al., 2000). 

 

As ruas e calçadas possuem dimensões maiores do que as existentes no restante 

da cidade à época (década de 1960) . Inicialmente, por estar ao longo da malha urbana e 

cercado por duas áreas de várzea, o bairro não possuía abastecimento de água, rede de 

esgotos e também não havia um lençol freático que gerasse grande vazão. Cada um dos 

proprietários de terrenos tinha que furar seu poço.  

 
Figura 4.11 – Fotografia aérea do bairro Chácaras Reunidas – 1962.  

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da UNIVAP. 

No ano de 1977 (figura 4.12), pode-se perceber, visualmente, a instalação de 

algumas fábricas e é nítida a desigualdade no tamanho dos lotes (A e B, conforme 

marcado na figura 4.2). No círculo A, verifica-se um maior número de residência s nos 

Rod. Pres. Dutra 



lotes menores; no círculo B, em lotes visivelmente maiores, há maior concentração de 

indústrias. Para as instalações industriais eram adquiridos mais de um terreno 

totalizando, em média, áreas de 2000 a 4000 m2 (exemplo: letra C na figura 4.12). 

 

Naquele ano, a porcentagem de ocupação do bairro por construção, tanto 

residencial, quanto industrial, é de 50%. O bairro ainda é pouco ocupado, possuindo 

muitos espaços vazios conforme se observa na figura 4.12. 

 

De 1973 a 1977, de acordo com os dados de Souza (2004), foram instaladas 

quatro novas indústrias no bairro: uma têxtil (FRACTAL – 1973), duas de artefatos de 

cimento (Souza e J. dos Santos – 1976) e uma de metalurgia (MORENETA – 1977). 

Também surgiram dois estabelecimentos comerciais: comércio de minerais – SANIL e 

de sucatas –  BILBRAS. 

 
Figura 4.12 – Fotografia aérea do bairro Chácaras Reunidas – 1977.  

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da UNIVAP. 

No ano de 1985 (figura 4.13), percebe-se, comparativamente às fotografias 

anteriores, um maior número de moradias. As obras da rede de esgoto ainda não haviam 

começado. De acordo com a SABESP, elas ficariam prontas no início de 1986. Souza 



(2004) diz que no bairro, de 1980 a 1985, foram instaladas seis indústrias (CWS -1980, 

Forma Pinho, móveis -1982, Mirage, peças – 1983, Usingel, usinagem – 1985, 

Decorfibra, artefatos de vidro – 1985 e Gio-Rica, artefatos de cimento – 1985) e nove 

estabelecimentos comerciais de 1979 a 1985 (J. Ferreira Santos, mercearia –  1979, 

Gonçalves e Cruz, mercearia – 1981, Cícero Alves Divalões, bar – 1983, Starline, 

divisórias –  1983, Sodexho, fornecimento de refeições – 1983, Datanav, equipamentos 

de informática – 1984, Gilmar Soares, mercearia – 1985, Faria e Silva, sucatas – 1985 e 

Comercial Luz Davi, bar –  1985). 

 

 

 
Figura 4.13- Fotografia aérea do bairro Chácaras Reunidas - 1985. 

                  Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da UNIVAP. 

 

Em 1997, a ocupação dos terrenos do bairro é quase que total, por volta de 90%. 

Pode-se perceber o estrangulamento das residências pelas indústrias, no sentido norte – 

sul, conforme mostram as setas em vermelho. Somente no ano de 1994, surgiram 27 

novas indústrias (figura 4.14).  

198



 
Figura 4.14 - Fotografia aérea do bairro Chácaras Reunidas - 1997. 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da UNIVAP. 

 

Na década de 1980, a cidade de São José dos Campos se torna o maior pólo 

industrial do estado de São Paulo. Neste período, conforme figura 4.15, não se verifica 

crescimento industrial significativo no bairro Chácaras Reunidas. Na década de 1990, 

ocorre a terceirização ocasionada pela crise no setor bélico. Até 1999, foi instalado no 

bairro um total de 73 indústrias e 88 estabelecimentos comerciais. 
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 Figura 4.15 –Instalações industriais no período de 1970 até 1999. 

Fonte: Souza, (2004). 

 

4.1.2  O Perfil dos Residentes do bairro 

 

Através da análise dos questionários aplicados aos residentes do bairro Chácaras 

Reunidas é possível traçar um perfil dos moradores do local com base nos gráficos a 

seguir. 

 

O universo dessa pesquisa foi constituído pelos moradores do bairro Chácaras 

Reunidas, considerando-se o período de 9 a 20 de janeiro de 2004 como o da realização 

dos pré-testes, da entrega e coleta dos questionários. As amostras, conforme descrito na 

metodologia, foram sorteadas a fim de que todos os componentes do universo 

(moradores do bairro) tivessem igual probabilidade de participação (amostragem 

probabilística simples). 

 

O questionário possui perguntas que objetivam caracterizar o informante com 

relação a sexo, idade, grau de instrução. A elas seguem-se perguntas de resposta  

imediata e questões que exigem cálculos e opiniões do questionado, portanto mais 

elaboradas e ligadas ao assunto de interesse da pesquisa. 

 



Do total dos questionários devolvidos (129), 51,16% foram respondidos por 

mulheres, das quais 56,06% não trabalham no bairro, e 48,84% homens, dos quais 

44,03% não trabalham no bairro (figura 4.16). Do total de entrevistados 48,84% 

trabalham no bairro. 
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Figura 4.16 – Distribuição do universo entrevistado de acordo com o sexo. 

 

Dos moradores que trabalham no bairro, 36,51% têm entre 21 e 30 anos, 20,64% 

entre 31 e 40 anos, 20,64% entre 41 e 50 anos, 14,29% até 20 anos e 7,94% estão acima 

de 51 anos. A maioria dos entrevistados pertence à faixa etária acima de 31 anos, 

56,59% (figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Gráfico de distribuição percentual da faixa etária. 



Possuem o primeiro grau incompleto 33% dos entrevistados e para outros 33% o 

segundo grau completo. Em seguida, com 21% entrevistados, o primeiro grau completo. 

Os demais se dividem em: 4% com segundo grau incompleto, 4% com curso superior 

completo, 3% com superior incompleto e 2% que não responderam à questão (figura 

4.18). 

 

Dos entrevistados que trabalham no bairro, a maioria, 34,92%, tem o segundo 

grau completo, 28,57% o primeiro grau completo, 25,4% o primeiro grau incompleto, 

4,76% o segundo grau incompleto, 3,18% o superior completo e 1,59% o superior 

incompleto, apenas 1,59% não respondeu. 
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Figura 4.18 – Gráfico de distribuição percentual do grau de instrução dos moradores do bairro. 

 

Dos moradores que trabalham no bairro 33,33% deles estão na indústria, 22,22% 

são prestadores de serviço, 19,05% estão no comércio local, 3,18% não responderam e 

22,22% trabalham como missionários, inspetores de alunos, recicladores, vendedores, 

doceira, doméstica, babá etc (figura 4.19). 

 

No entorno das indústrias crescem formas de subempregos, de comércio 

informal nas ruas (barracas comerciando comida e bebida, salões de cabeleireiro e 

venda de vestuário em casa etc.) com o objetivo de atender às necessidades dos 

trabalhadores das indústrias. Houve quem relacionasse sua sobrevivência à empresa, 

não por diretamente nela ganhar o sustento, mas por sua renda vir dos empregados das 

indústrias (bares, pequenas mercearias, padarias, copiadoras, papelarias etc.). 
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Figura 4.19 – Distribuição do local de trabalho dos moradores do bairro. 

 

Para aqueles moradores que trabalham no bairro (49%), na questão sobre 

oficialização do distrito industrial, a possibilidade do aumento da oferta de emprego foi 

a opinião mais freqüente (figura 4.20). 

 

O aumento da oferta de empregos predomina como argumento pró-distrito 

industrial. A ligação imediata entre um aumento significativo de indústrias e o maior 

número de vagas apresenta-se como favorável à transformação, sem qualquer outro 

questionamento.  

 

Verifica-se, na figura 4.20, a existência de um número considerável de 

moradores ocupados na indústria local (industriário) : 35% do total. 
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Figura 4.20 – Atividade Econômica dos moradores que trabalham no bairro. 

 

Apenas 37% dos moradores do bairro Chácaras Reunidas moram há menos de 

dez anos no local. Desses, 13,1% trabalham no bairro e residem em casa alugada 

(Figura 4.21). 
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Figura  4.21 – Percentual da ocupação principal do total de moradores entrevistados. 

 

É significativo o número de pessoas moradoras há tempos no bairro (figura 

4.22). Decorre daí a vontade de permanecerem no local onde possuem amigos, 

conhecem a vizinhança e, como já disseram, “têm história”. 
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Figura 4.22 – Gráfico percentual do tempo de residência de cada morador do bairro. 

 

Na figura 4.23, nota-se que 69% dos entrevistados possui e mora em casa 

própria. Desses, 43,82% trabalham no bairro e 31,46% são, há mais de 11 anos, 

proprietários. O item ‘outros’ abrange morar com parentes, em casa emprestada e em 

casa nos fundos de galpão industrial. 

 

A vontade de transformar o bairro em um local melhor para se viver é percebida 

quando solicitam creche, sacolão, área de lazer, semáforos. Há o sentimento de posse do 

bairro pelo fato de terem casa própria, muitas das quais em terrenos com 450 ou 500m2, 

e residirem há tempos no local,  havendo quem tenha chegado antes do empresariado. 

Estabeleceram raízes. 
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Figura  4.23 – Caracterização do tipo de moradia de cada residente do bairro. 



As respostas dos entrevistados para as questões 12 e 13 (O que acha da 

convivência empresas x população do bairro? e Por quê?) reaparecem quando se  pede 

uma justificativa para a pergunta de número 14 (Gostaria que seu bairro fosse 

transformado em um Distrito Industrial?) no gráfico que se segue (figura 4.24). As 

empresas oferecem empregos diretos e oportunizam os indiretos, o que é bem lembrado 

pelos entrevistados. Há reclamação pelo barulho, poluição e sujeira, durante a semana, 

pois aos fins de semana o bairro é considerado “morto”. É mencionada a falta de 

comércio o que, de acordo com os moradores, seria devido ao fato do Chácaras 

Reunidas ser industrial, afastando os comerciantes. É dito, também, que as empresas 

preferem contratar moradores do lugar. Segundo as expectativas destes últimos, elas 

poderiam fazer muito pelo bairro, ajudando na construção de uma creche, área de lazer e 

na colocação de semáforos (só existe um na Avenida Central). 

 

Aqueles que responderam que a convivência entre as empresas e os moradores é 

razoável explicaram que, apesar de ter havido melhora na infra-estrutura do bairro, 

valorização dos imóveis residenciais, maior oferta de empregos, as empresas foram 

tomando conta do espaço e compelindo os moradores a sair (figura 4.24). 
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Figura  4.24 – Opinião dos moradores a respeito da convivência no bairro. 

 

Uma visão weberiana descreve o espaço urbano como sede do governo, no qual 

a municipalidade e o estado de São Paulo se responsabilizariam pela segurança, pela 

proteção à propriedade privada e pelo respeito às leis. As frustrações que as cidades, 



numa estrutura social desigual, causam a muitos de seus habitantes em relação a 

trabalho, moradia, lazer, educação e saúde favorecem um cotidiano de atritos e de 

exclusão aparentemente só controlado pela repressão legalizada da polícia. 

  

 O desemprego estrutural e esporádico e as diferentes formas de divisão do 

trabalho parecem estar nutrindo a corrosão dos sentimentos de solidariedade, 

cooperação e respeito ao outro. São as razões econômicas perturbando na esfera do 

mercado do trabalho e da vida do trabalhador na empresa, na indústria e na cidade. 

 

Essas razões econômicas se destacam nas respostas dos moradores/ proprietários 

do Chácaras Reunidas que manifestam a esperança de lucrar com a venda de seus 

imóveis (figura 4.25). Interessante é que a mudança de local parece estar interiorizada 

na maior parte dos entrevistados como conseqüência imediata da implantação do distrito 

industrial. A declaração de que “mais cedo ou mais tarde teremos de sair” resume a 

conformidade daqueles que sentem não poder resistir à pressão de setores por eles vistos 

como de poder. Grande parte dos entrevistados acha que o bairro já é um distrito 

industrial e comenta que só pode vender seus imóveis para empresários haja vista que 

construções residenciais estão proibidas. O Distrito Industrial viria apenas oficializar o 

que já é oficioso, “não deveria ser Chácaras Reunidas, mas Jardim das Indústrias”. É a 

constatação, por parte da população majoritária vivendo em situação desfavorável e 

precária, do quadro que a contrapõe aos empresários, a porção minoritária, porém 

legalizada e rica. Ao exame destas colocações, o pensamento de Correa (1997,p.146) se 

reafirma por ter apontado os novos padrões de fragmentação do espaço urbano surgindo 

sob a ação de agentes modeladores. Isto reflete bem as transformações da sociedade 

joseense abordadas no capítulo III, deste trabalho. 

 

Há quem aprecie residir onde “a população é minoria”.Questiona-se se a causa 

seria o protetor isolamento, o que evitaria contatos capazes de desandar em conturbadas 

relações com o outro. Georg Simmel fez esta leitura ao atestar ser vida urbana motivo 

de intensificação de atrito entre os vizinhos devido ao convívio muito próximo e que 

muito também distancia as pessoas pelo anonimato. 

 



O respeito aos que residem no bairro está embutido na resposta ”contanto que 

não atrapalhe aqueles que moram no bairro”. Indicia, também, uma determinação de lá 

permanecer. 

 

Com a alteração para distrito industrial, alguns entrevistados acham que haverá 

melhorias no Chácaras Reunidas, o que pode significar reproduzir a qualidade urbana já 

existente na parte melhor infra-estruturada e qualificada de São José dos Campos. A 

desigualdade de acesso a recursos considerados básicos espelha a estrutura social 

segregadora do município que, revivendo o período sanatorial ao que parece, 

desenvolve um ordenamento territorial no qual a ocupação periférica cabe aos menos 

assistidos pelo poder público. Contraditoriamente, a correlação entre a chegada do 

Distrito Industrial e uma compulsória mudança para outro bairro traria padrões mais 

satisfatórios de vida, pois seria para um bairro “melhor”, no ponto de vista de alguns 

entrevistados (figura 4.25). 

 

As qualidades desse bairro, presumivelmente “melhor”, surgem em oposição ao 

bairro Chácaras Reunidas que é descrito como ”morto, parado” já que alguns gostam 

“de movimento”. 
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Figura 4.25 – Opinião sobre a oficialização do bairro como Distrito Industrial. 
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Figura 4.26 - Opinião sobre as desvantagens da convivência com sua vizinhança industrial. 

 

A boa localização do bairro pode se dever à proximidade do trabalho ou, como 

se viu anteriormente, do lugar de onde se tira o sustento, mesmo que de forma autônoma 

ou indireta. É vantagem, também, na ótica de moradores temerosos de um futuro 

desemprego (figura 4.27). Os comerciantes oscilam entre a aprovação e as possíveis 

perdas ao declararem ser a transformação “ruim para o comércio”, o que se supõe 

embutir a idéia de um comércio de nível médio para pequeno. Ou até o comércio 

informal de vendedores de salgados, de caldo de cana que perderiam espaço para 

concorrentes legalizados ou não poderiam atender à demanda por falta de capacidade 

operacional. 
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Figura 4.27 – Opinião sobre as vantagens da convivência com sua vizinhança industrial . 

 

As contradições sociais e culturais emergem nos espaços quer públicos quer 

privados do bairro objeto deste trabalho. Há um binômio constantemente alimentado por 

decisões que, desde os anos 1960, parecem não ter considerado a multiplicidade de 

agentes produzindo o espaço urbano que melhor conviria a seus interesses. O olhar das 

administrações não enxergou a paisagem real com suas problemáticas incidindo de 

forma até agressiva sem respeitar diferenças como especificidades e desejos de 

populações distintas entre si. A legislação urbana revela que o bairro era residencial 

perdurando até mesmo quando dezenas de empresas já funcionavam e produziam no 

local.  

 

4.1.3  A Opinião dos Empresários 

 

Neste trabalho, também se elaborou um questionário a ser aplicado aos 

empresários do bairro Chácaras Reunidas. De acordo com os dados do número de 

empresas ali instaladas (231 – dados do censo de 2002/2003 da ASSECRE), seriam 

necessários, no mínimo, 83 questionários respondidos para uma amostra com margem 

de erro de 10% (FELIPPE JR., 1995). Conforme descrito na Metodologia, o número 

total de questionários obtidos foi de apenas 47, apesar da entrega em mãos aos presentes 

na reunião da ASSECRE, passando pelo envio, aos demais associados, de questionários 

por e-mail com a ajuda da própria associação empresarial até a ida dos pesquisadores às 



empresas em busca de contato com os não-associados. De acordo com as diferentes 

literaturas sobre este tipo de pesquisa, o número alcançado não pode representar a 

tendência de opinião da totalidade do universo de empresários do bairro em estudo. 

 

Os gráficos a seguir, portanto, representam o perfil e a opinião de parte do 

empresariado. Conforme figura 4.28, pertencem ao sexo masculino 91,3%.  

 

Do total de entrevistados, as faixas etárias de 21 a 30 anos, de 41 a 50 anos e de 

51 até 60 anos apresentam o mesmo percentual de 21, 74%, cada. No entanto, a maioria 

(34,78%) está na faixa dos 31 até os 40 anos de idade (figura 4.29). 
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         Figura 4.28 – Classificação do entrevistado quanto ao sexo. 
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        Figura 4.29- Classificação do entrevistado quanto à faixa etária. 

 

Com relação ao grau de instrução dos empresários, 26,09% possui segundo grau 

completo (figura 4.30).  

 

Dentre os 21,74% que possuem, as atividades exercidas são as de prestadores de 

serviços (60%) e de comerciantes (20%). Na pesquisa realizada no local, verificou-se 

que esses prestadores de serviços são serralheiros, marceneiros, funileiros, mecânicos, 

borracheiros etc. No comércio atuam como proprietários de padarias, pequenas 

mercearias e comércios diversos e bares que servem aos moradores do bairro. Apenas 

40% da categoria do primeiro grau incompleto são associados a ASSECRE e 60% têm 

sua empresa instalada em imóvel alugado. 

 

Dos empresários cujo grau de instrução é o terceiro grau, completo ou 

incompleto, pós-graduado ou não, 42,86% pertencem ao ramo industrial; o mesmo 

percentual, ao setor de prestação de serviços e 14,28% ao comercial. 
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    Figura 4.30 – Grau de Instrução dos Empresários. 

 

De acordo com o trabalho de Souza (2004), a distribuição dos diferentes ramos 

da indústria naquele bairro seria da forma como mostra a figura 4.31. 
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    Figura 4.31 – Distribuição industrial no bairro Chácaras Reunidas. 

    Fonte: Souza, 2004. 

 

Levando em conta as respostas do total dos empresários considerados na 

pesquisa, tem-se que 57,14% das empresas estão instaladas em imóveis próprios. 

Apenas 28,56% das empresas não estão associadas a ASSECRE. Todos gostariam que o 

bairro fosse oficializado como Distrito Industrial, mas 28,56% deles desejariam mudar 

sua empresa do bairro devido ao alto custo dos terrenos, imóveis e impostos. 

Interessante destacar que, 50% desta parcela (28,56%), possuem imóvel próprio. 

 

 Analisando a figura 4.32, talvez se possa dizer que as atividades exercidas 

naquele local se devem, em sua maioria, à terceirização ocorrida na cidade de São José 

dos Campos na década de 1980. O percentual de empresas prestadoras de serviço é de 

21,74%  e do ramo industrial, 43,48%. Essas atividades são complementares pelo que se 

percebeu através de entrevistas e questionários, já que as atividades comerciais servem 

apenas para dar suporte às necessidades mínimas, tanto dos moradores do bairro quanto 

dos funcionários das empresas. 
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 Figura 4.32 – Ramo de Atividade Profissional. 

 

 O bairro continua sendo alvo dos empresários para instalação de novos 

empreendimentos, conforme figura 4.33 que mostra o percentual de empresas instaladas 

no local nos últimos cinco anos. O bairro Chácaras Reunidas se consolida como uma 

zona industrial onde ocorre o que Barbosa (2001,p.20) afirma em seu trabalho: o uso 

industrial afastando o residencial. Pode-se verificar esta afirmação observando a 

formação do bairro através das fotografias aéreas no item 4.1.1 deste capítulo. 
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 Figura 4.33: Tempo do estabelecimento no bairro. 



 

 Por ter se transformado em zona predominantemente industrial, conseguir 

moradia no Chácaras Reunidas ficou quase impossível para quem lá trabalha e almeja 

residir nas proximidades de seu emprego. A maioria dos moradores do bairro trabalha 

no comércio (35%), seguido pela indústria (23%) e pelos serviços (23%). 
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   Figura 4.34: Funcionários residentes no bairro. 

 

 A maioria dos associados da ASSECRE pertence ao ramo industrial (figura 

4.35) e, são, também, os que possuem maior nível de escolaridade. 
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  Figura 4.35: Associados à ASSECRE. 

 

 Villaça (2001), ao se questionar porque as indústrias localizam-se em um lugar 

em detrimento de outros, encontra explicação nos fluxos de transporte. As direções 

preferenciais de instalação industrial ocorrem onde estes fluxos são mais intensos. Cita 

o autor , como exemplo, o enorme setor industrial e demográfico desenvolvido ao longo 

da Rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro, formando o que chama de 

primeiro setor complexo da megametrópole.  

 

Os transportes têm sido os maiores modeladores do espaço, tanto intra-urbano 

como regional. Ao longo da Rodovia Pres. Dutra instalou-se não só a indústria 

automobilística – a GM e a Volkswagen – mas a nova indústria de tecnologia de ponta – 

a de guerra, a espacial, a eletrônica e a aeronáutica (op. cit., p.138). 

 

O homem urbano precisa se deslocar espacialmente e nisso gasta energia e 

tempo. A energia pode ser recuperada, mas o tempo não. Portanto, o tempo é o que 

determina a estruturação do espaço, ainda de acordo com Villaça. No caso do Bairro 

Chácaras Reunidas, verifica-se na figura 4.36, que os dois motivos mais citados pelos 

empresários para lá instalarem seus negócios – proximidade de suas residências e 

localização do bairro - têm a ver com a questão de tempo e, concomitantemente, 

facilitam o transporte de suas mercadorias. Do autor é o pensamento que as Indústrias 

“seguiam a ferrovia e hoje seguem rodovias”.(op.cit., p.52) 

 

Além disso, os empresários entrevistados comentam, favoravelmente, o traçado 

do bairro, com ruas largas, grandes terrenos  o que permite a construção e a ampliação 

de seus galpões, além de um asfalto resistente a trânsito pesado e a proximidade da 

Rodovia  federal Presidente Dutra facilitando o deslocamento de seus produtos (capítulo 

2, item 2.3). 

 

 O fato de a dificuldade de ampliação ter sido o item mais escolhido pelos 

empresários como ponto negativo na convivência morador-empresariado (figura 4.37) é 

explicado porque os moradores só podem vender seus imóveis a empresários esperando 

que eles lhes paguem um valor suficiente para adquirir um outro imóvel de igual área 

em outro bairro, o que, na opinião dos empresários, seria um valor superfaturado. 



Portanto, a negociação entre eles se torna difícil. De acordo com Véras (1999), existe 

um diálogo dialético entre os habitantes de um mesmo núcleo urbano, mas quando 

existem diferenças no modo de habitar e no de viver, como neste caso, são grandes, o 

diálogo inexiste devido à elitização espacial. Há proximidade, mas não convivência 

entre eles (capítulo 2, item 2.4). Ao observar essa mesma figura, percebe-se que a falta 

de diálogo também foi apontada como ponto negativo pelos empresários na sua relação 

com os moradores, o que serve para confirmar o que Véras diz. 
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Figura 4.36: Motivos para instalação no bairro. 
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                                Figura 4.37: Prós e contras na instalação de estabelecimentos industriais no bairro. 

 



 Para os empresários, considerando que a lei de zoneamento do bairro Chácaras 

Reunidas lhes favorece, os moradores do bairro não servem de empecilho a seus 

projetos. Sem amparo legal, não é possível ao morador reclamar do barulho nem da 

poluição emitida pelas empresas, ainda que, nos questionários, estas reclamações sejam 

feitas em maior número pela população ali residente. 

 

O Estado, no decorrer do tempo, acabou por ceder às pressões do mais forte, do 

poderio econômico, privilegiando esta classe ao tornar o bairro predominantemente 

industria l, o que só vem reafirmar o que dizem Marx e Engels a respeito do assunto 

visto no capítulo 2. Topalov e Castells, da corrente marxista, também concordam que o 

Estado age como elemento estruturador do espaço urbano em concordância com o 

estágio do sistema capitalista (cap. 2). 
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Figura  4.38 - Tipo de convivência empresa x moradores.  

 

Os empresários reclamam da falta de segurança do bairro e a creditam às favelas 

existentes, uma pertencente ao bairro e a outra fazendo divisa com ele. Citam 

condomínios industriais que estão surgindo, principalmente, na cidade de Jacareí, divisa 

com São José dos Campos. 
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 Figura 4.39 - Vontade de se instalar em outro bairro.  

 

Nas crises econômicas mundiais, dos anos 1970 e 1980, grandes empresas 

desmontaram suas estruturas e as transferiram para centros menores (BODDY apud 

VALLADARES ;PRETECEILLE, 1990, p.44-58). Neste bairro, 30,43% dos 

empresários se instalaram ali entre 11 a 20 anos (Figura. 4.33). Percebe-se, então, que o 

surgimento de distritos industriais está relacionado também com a divisão social do 

trabalho (SCOTT apud COMPANS, 1999, p.96). Para Rodrigues (1983, p.74) um 

distrito industrial é ”... entendido como instrumento de promoção de reordenação e 

disciplinamento da localização industrial”. 

 

O geógrafo Milton Santos (1997:42), em Pensando o Espaço do Homem, afirma 

que: “... a sociedade não se distribui uniformemente no espaço (...) ela é resultado de 

(...) uma necessidade (...) e das possibilidades da sociedade em um dado momento...”. 

 

Oficializando o bairro como Distrito Industrial, os empresários se fortaleceriam 

ainda mais, reunindo vantagens num mesmo local, valorizando o espaço e fazendo com 

que ali permanecessem atividades “capazes de transformar custos locacionais elevados 

e ampla acessibilidade em lucros maximizados” (CORRÊA, 1995,p.40 ,  cap.2). Quanto 

maior a união das empresas maiores são as chances de se ampliarem as economias de 

escala, o que já vem ocorrendo naquele local. 



Outra vantagem dessa união seria a obtenção mais fácil da segurança e de muitas 

de suas reivindicações como, por exemplo, a revisão do IPTU dos imóveis e terrenos do 

bairro, que, de acordo com o atual presidente da ASSECRE, Senhor Munoz, é 

superestimado. 
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 Figura 4.40- Opinião sobre distrito industrial. 

 

4.1.4   Há conflitos? 

 

O Chácaras Reunidas, em sua atual configuração, parece ser o resultado de um 

processo de concretização progressiva e sistemática dos objetivos de grupos sociais e 

economicamente distintos a se refletir na sua ocupação, transformação e adaptação.  

 

Se de um lado estão os residentes, os que efetivamente buscaram um loteamento 

popular, mesmo afastado do centro, sem infra-estrutura e sem transporte, enfrentando, 

por este motivo, as agruras de terem seus poços de água contaminados pelas fossas, 

entre outros percalços. 

 

Por outro lado, o processo de terceirização das grandes indústrias da região 

implanta, apenas no ano de 1994, 27 indústrias no bairro pressionando a aceitação da 

poluição, do ruído, do trânsito pesado de caminhões a transitar pelas largas avenidas do 

projeto original, indiferentes aos sonhos do antigo proprietário fundiário e dos que 



edificaram suas casas na esperança de serem aquinhoados, um dia, com as benesses do 

Poder Público, às vezes até duplicadas nos bairros mais valorizados.  

 

Os moradores são obrigados a conviver com indústrias que não possuem um 

sistema de segurança adequado, a fim de garantir que acidentes de trabalho, quando 

ocorrerem, não extrapolem os limites físicos de suas empresas. No ano de 2002, em 27 

de julho às 11:50h na Sol tech, houve um acidente com uma autoclave (uma enorme 

“panela de pressão” com umidade e temperatura controladas) que deixou onze feridos, 

oito em estado muito grave, e quatro mortos. Dos feridos, quatro eram moradores de 

uma república localizada no bairro e, dentre os mortos, dois também pertenciam a esta 

mesma república. Este equipamento, com 2,10 m de diâmetro interno e 6,00 m de 

comprimento, possuía uma tampa de duas toneladas que foi arremessada por quinze 

metros de distância batendo em vários objetos , arremessando os funcionários para fora 

da empresa e destruindo 25 metros do telhado e muitas paredes do prédio, e que só 

parou depois que bateu na segunda viga de concreto armado. No local onde essa 

empresa estava instalada à época – Rua Luanda, 622 – poucos eram os moradores na 

vizinhança, mas, o barulho do acidente foi ouvido no bairro todo e o abalo foi sentido 

nos bairros vizinhos, Rio Comprido e Vale do Sol (CRUZ, 2004). Por ironia, a Sol tech 

é uma empresa de serviços e equipamentos de segurança. No mesmo ano, uma indústria 

têxtil localizada no bairro esmagou um operário levando-o a morte.  

 

Sabe-se, após análises, que este acidente foi causado por diversos motivos: testes 

mal realizados, problemas na operação do equipamento, falha na segurança etc. 

Também é sabido que existem outros equipamentos como este no bairro, inclusive do 

lado de fora da empresa, o que significa ter um canhão direcionado para o vizinho ou 

para a rua, porque a tampa de uma autoclave fica na sua lateral.  

 

Conversas com moradores mostraram que eles sabem da existência desses 

equipamentos, conhecem a história da Sol tech e de outras empresas mas não se 

preocupam ou não tem a mínima noção de que algum acidente  possa afetá-los. 

 

Os conflitos, estando ou não nas entrelinhas do diálogo entre moradores e 

empresários, revelam-se, também, em contatos com a Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, quando os moradores solicitavam a regulamentação do bairro como Zona 



Residencial. Para manter essa reivindicação, pediam também que houvesse fiscalização 

nas indústrias o que romperia com o fluxo de novas instalações e com os problemas 

ambientais já apontados. 

 

As confusões e os descaminhos na correta definição deste espaço se somam, ao 

que parece, uma cômoda “cegueira” do Executivo e do Legislativo Municipal às feições 

que o espaço foi assumindo. 

 

Em 1980, a legislação ignorou a instalação de empresas de vários portes o que 

por mais de 10 anos a legislação posterior só fez confirmar. Essa quase anomia permitiu 

que a realidade deste espaço urbano assumisse feições cujos traços nada tinham em 

comum com os iniciais devido à complacência de legisladores e administradores para 

com a dinâmica da alteração do uso do solo. Como Malta afirma (1992, p.47), cabe ao 

Estado agir, entre outros papéis, como agente regulador do uso do solo. No entanto, em 

São José dos Campos, a impressão é de ausência de foco no que pudesse ser 

fundamental para o espaço urbano do bairro Chácaras Reunidas. Muito menos instaurar 

um trabalho de integração entre aquela população de baixa renda, a maioria, e os recém 

chegados, os empresários. 

 

Um relacionamento às claras tem sido por diversas vezes tentado, mas ainda 

ecoam declarações como: “indústrias tentarão eliminar os moradores”; “houve invasão 

das indústrias”; “o bairro era um loteamento residencial, não quero oficializar essa 

invasão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história do bairro Chácaras Reunidas tem seu início marcado pela visão 

capitalista do lucro. Primeiro, foi o projeto ligado ao lazer surgido da observação de um 

fazendeiro de que a área urbana valorizava-se muito mais do que a rural. O corte feito 

pela rodovia federal, na antiga fazenda, despertara um quê de promotor imobiliário no 

proprietário rural. Deve ter, então, pensado que o aumento no valor de uso de suas terras 

atrairia ainda mais capital imobiliário se fizesse um loteamento de chácaras para pessoas 

economicamente abonadas. No entanto, não se pode afirmar serem estas as reais 

intenções do Sr. Francisco Quartim Barbosa, têm-se, neste trabalho, apenas fatos 

documentados. 

 

Se o lugar não possuía nenhum atrativo natural e nem a infra-estrutura básica 

para a clientela almejada, a agravante estava na vizinhança com uma indústria, naquele 

momento, altamente poluidora: a siderúrgica Fiel-Korf S/A (1973).  

 

Esta ação sobre o espaço, descolada de reais possibilidades para sua 

implementação, demonstra-se um fracasso. No caso, se aplicou a saída usual do 

loteamento popular com um mínimo de infra-estrutura e visando apenas a obtenção de 

uma certa renda, mesmo sem grandes lucros, mas também sem grandes prejuízos. 

 

A produção do espaço e seus usos com relação aos agentes imobiliários, 

econômicos, sociais e políticos se configura, neste bairro, aberta a colocações diversas. 

Como foco do trabalho está a produção do espaço vinculada à existência, mais ou 

menos velada, de conflitos sociais. Sem forçar, no entanto, uma falsa relação ou 

causalidade, a pesquisa procurou melhor identificar peculiaridades nos atores sociais, 

investigando sua atuação face os problemas que têm aflorado nesse espaço.  

 

Aos poucos, mas com progressiva intensidade, empresas foram chegando e se 

acomodando, vizinhas das famílias de baixa renda que lá viviam. Têm-se aqui as zonas 

industriais um dos elementos mais poderosos na estruturação do espaço.  

 



Pouco a pouco, lotes baratos foram sendo comprados em quantidade tal que 

permitisse área suficiente para instalação de indústrias com acesso facilitado devido à 

localização próxima a Dutra. Acrescente-se a isto a ausência de regulação específica e 

de instrumentos válidos para que a realidade fosse sendo diagnosticada nas anomalias 

de seu crescimento.   

 

Sabe-se que para disciplinar o uso e a ocupação do solo não se pode dispersar num 

emaranhado de leis e decretos cuja aplicação é, sabidamente, difícil de fiscalizar. A 

dinâmica de uso do solo urbano deu um novo perfil ao que seriam chácaras, mas não 

pôde impedir que os seus contornos perdessem nitidez com a ocupação por partes, 

extremamente distintas e que, em comum, só tinham, o interesse pela área (empresas, 

comércio, favela, residências unifamiliares) .  

 

Um ponto nodal, difícil de se inferir meramente a partir de observação ou de 

levantamento bibliográfico, embasou a pesquisa de campo a respeito de universos 

dialeticamente complementares e que, no entanto, parecem, também, exigir que se 

busque uma tendência coloquializante capaz de revelar a força de uma sociedade 

humana para solucionar conflitos. 

 

No capítulo II deste trabalho, vê-se que as empresas instaladas no bairro lutaram 

para mudar a classificação do uso do bairro em zona de uso predominantemente 

industrial (ZUPI), o que efetivamente, conseguiram. Foram realizadas várias reuniões 

com empresários do bairro, Secretários Municipais, Vereadores e Prefeitos da cidade 

(durante mais de uma gestão) para discutir o assunto.  

 

É perceptível, no entanto, a permanência de uma concepção de distrito industrial nas 

entrelinhas do discurso dos empresários sem que se possa afirmar em detalhes, o seu 

real significado.  A experiência do município de Betim, em Minas Gerais, referenciada, 

anteriormente, foi normatizada por interesses econômicos de grupos capitaneados pelo 

Estado em busca da industrialização.  No caso do Bairro Chácaras Reunidas, nenhuma 

instância de poder apadrinhou o projeto. 

 

É ainda amplamente divulgada a idéia da transformação do bairro em Distrito 

Industrial sem que se assegure uma total compreensão das conseqüências. A mera 



interrogação sobre a questão levou, invariavelmente, os entrevistados, quando 

moradores, a uma crítica pela própria crítica, transferindo a responsabilidade pelas 

mazelas atuais e pelas presumíveis mudanças futuras para os empresários. Sente-se 

ausência de autodeterminação e distanciamento da idéia de que podem e devem 

conjugar forças em prol dos seus objetivos. Em outros discursos, da mesma parcela da 

comunidade, uma conformada aceitação de mudança de bairro dilui as possibilidades de 

se trabalhar com o que já existe no local. No mesmo grupo, há prós e contras quanto ao 

modo como vivem, convivem, interagem e se defrontam socialmente no espaço que 

ajudaram a produzir do qual alguns já se sentem desalojados.  

 

Com relação aos acidentes nas indústrias do local, os moradores têm conhecimento 

de várias ocorrências mas parece que nada os afeta, comentam como se estivesse longe 

de preocupá-los. Riscos de acidentes estão muitas vezes ao lado deles, não existe a 

consciência de que algo os possa acontecer. Isto não é conflituoso para eles. 

 

O lócus tem significado singular que o distingue de outros espaços, pois nele as 

“pessoas têm história” e fortes laços as associam ao espaço de desenvolvimento de sua 

história de vida. Correa diz que o “homem desenvolve sentimentos e cria laços” 

(1995:7) o que se coaduna a declaração feita na pesquisa por um morador: “gosto de 

morar aqui e não quero sair”. É também aí que as gerações ambicionam ter o controle 

para viver em um espaço nele inscrevendo sua história: “São os moradores que 

carregam as lembranças, que sofrem os ferimentos, que buscam os curativos” 

(FREITAG, 2001). 

 

Disto se infere que a falta de perspectiva abrange um amplo espectro de 

situações que vão desde os casos extremos daqueles que dizem “não ter para onde ir”, 

cientes de uma futura “expulsão”, até falta de vagas nas empresas localizadas no bairro 

Chácaras Reunidas e a baixa condição econômica, em nada favorável a uma mudança 

tão drástica em suas vidas. Essa quase apatia pode ter sido um dos motivos da anêmica 

sociedade amigos de bairro que por anos tentou sobreviver por si só e agora resiste 

graças à proteção da associação dos empresários. As reuniões da S.A.B. são realizadas 

na sede da ASSECRE. 

 



Nota-se o exercício da vida comunitária no meio empresarial e algumas ações de 

melhoria em favor da comunidade em geral.  Ressente-se o empresariado da baixa 

escolaridade dos habitantes do bairro. 

 

Pelo exposto, pode-se afirmar que inexiste o diálogo essencial à superação dos 

impasses à convivência. Há, realmente, contigüidade  denunciada por abalos indicativos 

das constantes tentativas de afastar o uso residencial do espaço em favor do empresarial. 

A luta pelo espaço é velada ou até mesmo dissimulada, um grupo responsabilizando o 

outro por problemas ou esperando milagrosas benesses.  

 

Cabe à habilidade dos governantes evitar que estas contradições se avolumem, 

fazendo mais audíveis os conflitos sociais no bairro. O estudo não revelou serem estes 

confrontos capazes de descambar para a violência social escancarada. 

 

Um mea culpa poderia ser feito ao se atentar para o discurso dos que não 

participam das vantagens e dos benefícios do campo produtivo e nem de políticas 

públicas, assegurando-lhes que seus direitos à propriedade, moradia, escola, lazer e a 

um meio ambiente saudável e preservado sejam garantidos. O fundamental é assumir 

que moradores e empresários são capazes de sugerir políticas legítimas de concretização 

de seus objetivos em meio a uma harmoniosa, e nada utópica, convivência. 
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ANEXOS 



 

A - Roteiro das Entrevistas: 

 

a) Entrevistado: Sr. Francisco Redondo Munoz – Presidente da Fesmo 

Conheceu o Sr. Francisco Quartim Barbosa? Por quê?  

A fazenda Limoeiro era de quê? 

Como surgiu a idéia desse loteamento? 

Conte-me a história do bairro. 

Como e quando surgiu a ASSECRE? 

O que a ASSECRE conseguiu até hoje para o bairro? 

O que a ASSECRE pretende para o bairro? 

 

 
                         Figura A.1 - Entrevista com Sr. Francisco Redondo Munoz. 

                         Fonte: ASSECRE 

 

 

b)Entrevistada: Sra. Maria José Moreira Fernandes - Comerciante do bairro 

Foi presidente da Associação dos Moradores do Bairro Chácaras Reunidas? Quando? 

Quando surgiu a Associação e porquê. O que ela pretendia? 

Esta associação ainda existe?  

Conseguiram alguma benfeitoria para o bairro? Foi atendida alguma reivindicação dos 

moradores do bairro? Junto a alguma entidade (pública ou privada)? 

Alguma vez fizeram parceria com alguma associação ou entidade daqui (do bairro)? Em 

caso afirmativo, por quê? 



 

 
     Figura A.2 - Entrevista com Sra. Maria José Moreira Fernandes. 

 

c) Entrevistada: Sra. Maria José dos Santos –  antiga moradora do bairro 

Há quanto tempo mora no bairro? Conheceu e morou na Fazenda do Limoeiro? 

A fazenda era de quê? Era produtiva? Como era o bairro ao chegarem aqui? Gosta de 

morar aqui? 

 

 

                 Figura A.3 - Entrevista com Sra. Maria José dos Santos. 

 

 

 

c) Entrevistada: Sra. Vitória Marcondes dos Santos –  antiga moradora do bairro 



Desde quando mora no bairro? Como era o bairro? Havia alguma infra-estrutura pronta 

no bairro? 

Gosta daqui? Tem alguma reclamação da vizinhança? (Sua casa é cercada por empresas, 

nas laterais, na frente e nos fundos) O bairro melhorou? Gostaria de se mudar? 

 

  
Figura A.4: Entrevista com Sra. Vitória Marcondes dos Santos. 

 

d) Entrevistada: Sra. Sílvia Cuba – assessora de imprensa da ASSECRE 

Como surgiu a ASSECRE? Quando? 

Possui quantos associados? Existe uma parceria empresariado-moradores?  

O que a Associação já conseguiu? O que a ela ainda pretende?  

 

e) Entrevistado: Sr. Edson Alves da Cruz – membro do conselho fiscal do sindicato dos 

metalúrgicos de São José dos Campos. 

Como foi para o bairro a vinda das indústrias? 

O que sabe sobre o acidente com uma autoclave numa das empresas do bairro? 

Sabe de outros acidentes graves?  

 

 

 

 

 

 

B – ÍNTEGRA DAS ENTREVISTAS 



 

1) Vitória Marcondes de Souza, 58 anos, Rua Viseu no. 50, catadora de lixo para 

reciclagem. 

Residente há quase 35 anos no bairro, quando lá chegou (final de 1969) criava 

cavalos e galinhas na rua que, aliás, não existia, era apenas um caminho e o resto um 

pasto. Além de sua casa, naquela rua havia mais um cômodo a frente e, mais a 

frente, um outro cômodo de propriedade de um empregado da fazenda do Limoeiro 

que só veio morar lá cinco anos mais tarde (residência  de Dona Maria José dos 

Santos). Não havia luz, água, esgoto. Lavava roupa no córrego do Rio Comprido e 

buscava água numa bica da lagoa próxima a Kodak. Ao pegar lenha chegou a trazer 

uma cobra para dentro de casa. Adquiriu seu lote diretamente (com corretor de 

imóveis) com o Sr. Quartim Barbosa, financiando-o em 24 meses, a última 

prestação paga foi de Cr$27,00 (vinte e sete cruzeiros) quando pegou dinheiro 

emprestado do dono da mercearia e ficou sem nada para comprar comida para 

aquele mês.  

 

É vizinha de um galpão que, ao ser construído trincou a casa que possui nos 

fundos de seu terreno.  

 

Gosta muito de morar no bairro, criou seus filhos nele. Seu marido “toca” o time 

de futebol Esporte Clube Chácaras Reunidas, registrado na Liga de Futebol. Não 

gostaria de se mudar, mas tem medo que a casa desvalorize. O bairro melhorou 

muito desde que se mudou para lá. Reclama apenas da falta de semáforo (o bairro só 

tem um – na Av. Central) e que por isso há muitos acidentes de trânsito.  

 

2) Maria José Moreira Fernandes, 49 anos, proprietária de bar na frente de sua casa, 

Rua Lagoa Santa no.518. 

 

Moradora há 23 anos no bairro, quando veio sempre havia um assassinato no 

bairro. Era um bairro muito abandonado. Aos poucos, com a vinda de mais 

indústrias (quando chegou eram poucas), acha que a segurança melhorou, já não 

ocorrem mais assassinatos.  

 



Foi presidente da Associação dos Moradores do Bairro de 1984 à 1988. Diz que 

os pedidos eram muitos: creche, mais médicos no Posto de Saúde, bancos que 

vieram à época (Terminais eletrônicos no estacionamento da ASSECRE), asfalto 

(foram com uma comissão várias vezes a PMSJC), tapar buracos nas ruas - que 

eram muitos, mais ônibus etc. Quando foram pedir autorização para transporte 

alternativo para o bairro na Prefeitura, conta que a resposta do funcionário 

municipal foi a de que ali era um bairro industrial, as pessoas tinham posses e não 

necessitavam desse tipo de transporte.  

 

Conseguiram o campo de futebol trabalhando em conjunto com a ASSECRE, 

melhoraram a EMEI Chácaras Reunidas que era de madeira e, hoje, é de alvenaria. 

Trocaram a equipe médica do Posto de Saúde do bairro.  

 

Na sua gestão a Associação reunia-se na EMEI, atualmente se encontram na 

sede da ASSECRE. 

 

Ainda falta no bairro, na sua opinião, área de lazer, mais semáforos e a creche 

(pedido antigo da Associação).  

 

Gosta do bairro, não tem qualquer problema com os empresários, inclusive 

precisa deles para sua atual subsistência (na frente de seu terreno possui um trailer, 

com mesas de sinuca e mesas com cadeiras, onde são servidos lanches e bebidas). 

 

3) Maria José dos Santos, idade desconhecida, moradora há 30 anos no bairro, Rua 

Viseu no. 160. 

 

A Sra. Maria José (mais conhecida no bairro como dona Ieié) morou na fazenda 

do Limoeiro logo após se casar. Seu marido era administrador da fazenda do Sr. 

Quartim Barbosa, trabalhou com trator limpando toda a área do bairro, passou 

muitas noites no bairro tomando conta do material de obra. Contou que na fazenda 

criavam-se vacas leiteiras, coelhos, plantava-se milho, melancia, jabuticaba. 

Construíram um cômodo no terreno que ganharam do patrão, mas só vieram anos 

depois morar no bairro. Na época, só havia quatro casas na rua que, aliás, era apenas 

uma trilha.  



 

 Não possui outro lugar para morar, mas, gostaria de vender sua casa. O que a 

impede é o fato de que uma de suas filhas, falecida com 30 anos, deixou dois filhos 

que ela cria e o valor da venda do imóvel teria que ser partilhado com eles, o que 

não garantiria duas casas em outro lugar e, nem tão pouco, uma casa de igual 

tamanho ao do bairro Chácaras Reunidas. 

 

4) Sr. Francisco Redondo Muñoz, empresário e atual presidente da ASSECRE. 

Na década de 60, o Sr. Redondo adquiriu um terreno nas Chácaras Reunidas de 

Pasquina Bergamasso, Sra. de família “abastada” de Santos.  Este terreno não 

possuía escritura definitiva, ele foi comprado do Sr. Francisco Quartim Barbosa.  O 

Sr. Redondo, então, encontrou-se com o Sr. Quartim Barbosa para pedir que ele 

assinasse a escritura. Ficou combinado que eles se encontrariam no 4ºCartório e o sr. 

Pereirinha, funcionário do cartório (atualmente proprietário do Cartório do Jardim 

Motorama), providenciaria os papéis.  

 

Conta o Sr. Redondo que ficou amigo do Sr. Quartim Barbosa e que, num de 

seus encontros, foi-lhe contada a história do loteamento Chácaras Reunidas. Disse o 

loteador que, ao ser cortada pela Dutra, a fazenda de café, ficou dividida em duas, 

um lado menor e outro maior. Pensou, então, que poderia obter um bom lucro se 

loteasse o lado menor, dividindo-o em terrenos grandes, do tamanho de chácaras, 

que poderiam ser vendidas para as famílias ricas de São Paulo. Ficaria perto, porque 

a Rodovia Presidente Dutra facilitaria o transporte. Constava desse loteamento uma 

grande área verde, hoje a Praça do Boqueirão. Diz o Sr. Redondo que foram 

vendidos não mais do que três terrenos, um dos quais hoje é onde se realizam os 

leilões do Bradesco e os outros foram adquiridos pelo Sr. Francisco Redondo 

Muñoz. De acordo com ele, o loteamento de chácaras fracassou porque o loteador 

não percebeu que os ricos de São Paulo não queriam conviver com a poluição 

gerada pela Siderúrgica Fi-el Korf S/A (já instalada na época) e, nem tão pouco, 

com o barulho e fumaça vindos da Rodovia Presidente Dutra. 

 

Diante do fracasso desse loteamento e ao constatar que a Ford havia adquirido 

um terreno em São José dos Campos, o Sr. Quartim Barbosa resolveu instalar um 

escritório de vendas em frente à portaria da fábrica em São Paulo e oferecer terrenos 



de 10 x 60 m aos operários no loteamento Chácaras Reunidas. Foram vendidos 

muitos terrenos. Só que a Ford não veio. Muitos operários quiseram vender, o Sr. 

Redondo adquiriu mais terrenos por um bom preço. Outros tantos lotes foram 

abandonados, muitos foram invadidos. Na Rua Lucélia, um dos lotes de 10 x 60 m, 

foi invadido e lá se construiu um “cortiço”. Outra invasão, à épo ca, foi na Praça 

Colinas.  

 

O Sr. Francisco Redondo construiu num de seus terrenos uma chácara e o 

adquirido da Sra. Bergamasso uma fábrica de blocos (80 x 60 m) – ao lado da atual 

Servplan.  A Precitec adquiriu alguns lotes ao lado da Praça do Boqueirão com o Sr. 

Quartim Barbosa. 

 

De acordo com o Sr. Redondo, o Prefeito Sobral de Oliveira tinha idéia de 

montar um distrito industrial para a cidade mas, não conseguiu.  

 

Naquela época era muito difícil instalar uma empresa em São José dos Campos.  

Vieram então, aos poucos, algumas empresas se instalar clandestinamente no bairro. 

Os lotes eram grandes e baratos. Como estavam em situação irregular perante a 

Prefeitura Municipal - o bairro era residencial - tiveram muitos problemas com os 

fiscais municipais. Procuraram um vereador para representar seus interesses, houve 

muita confusão. Havia restrição para a construção da área do imóvel. Mesmo que o 

terreno tivesse 5.000 m2 só era permitido construir até 600 m2. Na época o Sr. 

Francisco Redondo possuía um terreno de mais de 5.000 m2 que dividiu em quatro e 

construiu quatro galpões de 600 m2 com intenção de um dia poder uní-los.  

 

O primeiro grupo de empresários que se reuniu (1976) no bairro era formado 

pelos Srs. Francisco Redondo, Germano Carrotone, Jeremias de Oliveira e Natalício 

da Servplan. 

 

Na primeira gestão de Joaquim Bevilacqua na Prefeitura Municipal de São José 

(1979 - 1982) foi formada uma comissão de empresários para pedir junto ao prefeito 

aprovação para aumento da área construída nos terrenos do bairro e da 

transformação na lei de uso de zona residencial para zona industrial. Nada foi 

conseguido. 



 

Na gestão seguinte, de Robson Marinho, o Sr. Redondo disse que não era 

intenção do atual prefeito transformar o bairro em zona de uso predominantemente 

industrial porque ele não queria se opor à Associação dos Moradores do Bairro. O 

grupo de empresários se uniu então, com os moradores para alterar a lei de uso, 

prometendo facilitar empregos para os moradores. Seria proveitoso para ambos. 

 

Alguns vereadores eram contrários a esses pedidos: Santos Neves e Miguel de 

Assis.  

 

Na Segunda gestão do Prefeito Joaquim Bevilacqua, nova reunião com 60 

empresários. O vereador Santos Neves queria um projeto residencial para o bairro. 

São José ainda não tinha uma área estritamente industrial. Foi acordado, nesta 

reunião, que se dividiria o bairro em dois e cuja linha divisória seria a Rua Moxotó. 

Desta rua até a Rodovia Dutra seria industrial e dela para o sentido contrário, seria 

residencial. Mas a proposta foi alterada, o bairro todo foi transformado em zona de 

uso misto. A lei que determinava a taxa de ocupação máxima de 600 m2 para área 

construída permanecia, e só na gestão do Prefeito Pedro Yves é que foi modificada 

para até 50% da área do terreno.  

 

Não havia ainda água encanada, asfalto, esgoto, telefone. Nessa gestão 

resolveram o problema da água encanada e do esgoto mas, ainda não havia água 

fluvial e nem o asfalto. Ao final de sua gestão, Pedro Yves começou as obras de 

águas fluviais, mas não as concluiu. Esse mesmo prefeito foi quem deu a idéia aos 

empresários de se unirem numa associação, o que lhes daria mais força.  Surge a 

ASSECRE em 1992. 

 

Na gestão da prefeita Angela Gadagnin, 60 dias após sua posse, foi realizada 

uma reunião na Gerdau quando pediram o asfalto. No último ano de sua gestão, após 

licitação, a construtora Talavassos ganhou a concorrência no valor de um milhão e 

trezentos reais para a realização das obras de asfaltamento do bairro. Foram 

colocadas as guias, passada a máquina e paralisada as obras.  

 



A ASSECRE trabalhou para arrecadar fundos para eleger o Engenheiro Emanuel 

e seu vice Ednardo de Paula Santos. Fizeram uma grande festa no Restaurante Il 

Paisano na Avenida 9 de Julho. Outras festas se seguiram e a última delas foi no 

Clube da ADC da Johnson. Dois meses após ganharem as eleições, prefeito e vice 

discursaram num palanque montado na Praça Cariri. Finalmente saiu o asfalto. Tudo 

que havia sido feito até então foi destruído e se começou tudo de novo. De acordo 

com o Sr. Redondo o asfalto é muito bom, feito para agüentar o trânsito de 

caminhões que transitam pelas ruas do bairro. Vieram mais empresas. De acordo 

com ele, eram 2000 funcionários, hoje são mais de 7.000.  

 

O problema atual que enfrentam os empresários diz respeito ao valor do IPTU 

que é três vezes maior do que o de uma residência em condomínio fechado na 

cidade, acham que são considerados especuladores imobiliários, o que não é justo já 

que garantem emprego e impostos para o município. Estão pedindo junto à 

Prefeitura revisão desses valores.  

 

O Distrito Industrial sonho de todos os empresários da ASSECRE ainda não é 

oficial, mas já é oficioso. 

 

5) Sr. Edson Alves da Cruz – operário ferramenteiro da indústria Avitron e membro do 

conselho fiscal do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos. 

 

O Sr. Edson contou que a chegada das indústrias mudou a realidade do bairro, 

tornando o trânsito mais intenso e pesado (caminhões e máquinas) atrapalhando, 

inclusive, as duas escolas existentes no bairro que recebem, também, crianças dos 

bairros vizinhos. Ocorreu, também, uma superpopulação nos bairros no entorno, pela 

oportunidade de trabalho no bairro Chácaras Reunidas.  

 

Em 26 de julho de 2002, às 11:50 horas, ocorreu na empresa Sol tech, situada na 

Rua Luanda, 622, um acidente com uma autoclave (uma panela de pressão gigante com 

temperatura e umidade controladas) de seis metros de comprimento e 2,10 metros de 

diâmetro interno, cuja tampa pesava duas toneladas. Essa tampa foi arremessada por 

quinze metros batendo em muitos objetos e derrubando as paredes internas da fábrica, 

só parando quando bateu na segunda viga de concreto. Vinte e cinco metros do telhado 



foram destruídos e vários objetos lançados para fora dos limites da empresa. Onze 

trabalhadores se feriram, oito deles em estado grave e quatro mortos. Dentre os feridos, 

quatro moravam numa república no bairro Chácaras Reunidas e, dois dos mortos, 

também. O abalo causado pelo acidente foi sentido nos bairros vizinhos do Rio 

Comprido e no Vale do Sol, trabalhadores das outras fábricas do bairro também 

sentiram o tremor, o barulho foi ouvido em todo o bairro. Ao redor das instalações da 

fábrica não havia residência. No mesmo ano, um acidente numa indústria têxtil esmagou 

um operário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C - QUESTIONÁRIOS 

PREZADO(A) SR(A) MORADOR DO BAIRRO CHÁCARAS REUNIDAS: 

 

Este questionário será utilizado numa pesquisa sobre o seu bairro, parte de um 

trabalho com o título de: A Produção Social do Espaço do Bairro Chácaras Reunidas – 

São José dos Campos, São Paulo.  

Não há necessidade de se identificar pelo nome. Retornaremos para pegá-lo 

daqui a três dias.  

Sua colaboração é muito importante! 

Muito obrigada, 

Ingrid A R.C.Cairo 

Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional – UNIVAP 

 

1 – QUESTIONÁRIO 

 

1. Sexo                 M (   )     F (   ) 

2. Idade 

Até 20 anos    (   ) 

De 21 a 30 anos   (   ) 

De 31 a 40 anos   (   ) 

De 41 a 50 anos   (   ) 

Acima de 51 anos   (   ) 

3. Escolaridade 

Primeiro grau                          (   ) 

Primeiro grau incompleto       (   ) 

Segundo grau                          (   ) 

Segundo grau incompleto       (   ) 

Superior completo                  (   ) 

Superior incompleto               (   ) 

4. Trabalha no Bairro? 

 Sim      (   )             Não      (   ) 

5. Em caso afirmativo, assinale em que tipo de trabalho 

 Comércio (   )  Indústria (   )   Serviços (   )   Outro (   )  Qual:_____________ 

 



6. Em caso negativo,  

A) Gostaria de trabalhar no bairro? 

 Sim  (   )                Não   (   ) 

B) Já trabalhou? 

 Sim  (   )                Não  (   ) 

 7. Ocupação principal (atual) 

Industrial-Empresário  (   )  Comerciante  (   ) 

Professor   (   )  Funcionário Público (   ) 

Bancário   (   )  Profissional Liberal (   ) 

Industriário (funcionário) (   )  Outros   (   ) 

Militar    (   ) 

Aposentado   (   ) 

Estudante   (   ) 

8. Há quanto tempo mora no bairro Chácaras Reunidas? 

Menos de 5 anos   (   ) 

De 5 a 10 anos   (   ) 

De 11 a 20 anos   (   ) 

De 21 a 30 anos   (   ) 

Mais de 30 anos   (   ) 

9.Tipo de moradia 

 Própria (   )           Alugada (   ) Outros(   ) 

10. Por que mora no bairro? (podem ser marcados um ou mais itens) 

Perto do trabalho    (   ) 

Localização do bairro    (   ) 

Facilidades de moradia   (   ) 

Infraestrutura (água, luz, esgoto etc.) (   ) 

Qualidade de vida    (   ) 

Preço do lote/imóvel/aluguel   (   ) 

Outro:____________________________________________  

 

 

 

 

 



11. Morar perto de indústria, tem: (um ou mais itens) 

A)  pontos positivos 

Melhoria de infraestrutura (asfalto, esgoto, luz, gás etc.) (   ) 

Facilidade de emprego      (   ) 

Valorização Imobiliária      (   ) 

Ações comunitárias (parceria entre empresariado e população 

 do bairro na resolução dos problemas)   (   ) 

Outro:_______________________________________________________  

B)  pontos negativos 

Ruído        (   ) 

Poluição        (   ) 

Desvalorização do imóvel     (   ) 

Trânsito        (   ) 

Outro:_______________________________________________________  

12. O que acha da convivência empresas x população do bairro 

Boa      (   ) 

Ruim      (   ) 

Razoável      (   ) 

Proveitosa      (   ) 

Conflituosa     (   ) 

13. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Gostaria que seu bairro fosse transformado em um Distrito Industrial ? 

 Sim    (   )            Não   (   )                 Depende (   ) 

15.Por quê? 

     ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



PREZADO(A) SR(A) EMPRESÁRIO (A) NO BAIRRO CHÁCARAS REUNIDAS: 

 

Este questionário servirá como auxiliar para uma pesquisa sobre este bairro,  

parte do trabalho com o título de: A Produção Social do Espaço do Bairro Chácaras 

Reunidas – São José dos Campos, São Paulo.  

Sua colaboração é imprescindível. 

Ao respondente será reservado o direito de anonimato, não havendo necessidade 

de identificar-se pelo nome. 

Grata, 

Ingrid A R. C. Cairo 

Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional – UNIVAP 

 

1 – QUESTIONÁRIO 

 

1. Sexo                 M (   )     F (   ) 

2. Faixa etária 

Até 20 anos    (   ) 

De 21 a 30 anos   (   ) 

De 31 a 40 anos   (   ) 

De 41 a 50 anos   (   ) 

De 51 a 60 anos   (   ) 

Acima de 61 anos  (   ) 

3. Grau de instrução 

Primeiro grau                          (   ) 

Primeiro grau incompleto       (   ) 

Segundo grau                          (   ) 

Segundo grau incompleto       (   ) 

Superior completo                  (   ) 

Superior incompleto               (   ) 

Pós-graduado   (   ) 

 

 

 

 



4. Tipo de empresa 

Indústria   (   )   

Comércio   (   ) 

Prestação de serviços  (   )      

Outros    (   )       

5. Há quanto tempo sua empresa está neste bairro? 

Menos de 5 anos   (   ) 

De 5 a 10 anos   (   ) 

De 11 a 20 anos   (   ) 

De 21 a 30 anos   (   ) 

Mais de 30 anos   (   ) 

6. Quantos funcionários possui a sua empresa? 

________________________________________________________________ 

7. Quantos desses funcionários  moram no bairro? 

________________________________________________________________ 

8. É membro da ASSECRE? 

 Sim   (   )        Não    (   ) 

9.Tipo de imóvel onde está instalada a sua empresa 

 Próprio (   )           Alugado (   ) 

10. Por que sua empresa se instalou no bairro? (podem ser marcados um ou mais 

itens) 

Proximidade de sua residência   (   ) 

Proximidade da residência de seus funcionários (   ) 

Localização do bairro     (   ) 

Infraestrutura      (   ) 

Preço do lote/imóvel     (   ) 

Incentivos fiscais     (   ) 

Facilidade de encontrar mão-de-obra   (   ) 

Área do lote/imóvel     (   ) 

Transporte      (   ) 

Outro:____________________________________________  

 

 



11. Por sua empresa localizar-se próxima a residências, aponte, se houver: (um 

ou mais itens) 

os pontos positivos 

Facilidade de encontrar mão-de-obra    (   ) 

Ações comunitárias (parceria entre empresariado e população 

 local na resolução dos problemas)    (   ) 

Outro:_______________________________________________________  

 

os pontos negativos 

Dificuldade de ampliação (empecilho físico)   (   ) 

Dificuldade de diálogo      (   ) 

Outro:_______________________________________________________  

12. O que acha da convivência empresas x população local 

Boa      (   ) 

Ruim      (   ) 

Razoável     (   ) 

Proveitosa     (   ) 

Conflituosa     (   ) 

13. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Escolheria, hoje, alocar sua empresa em outro bairro? 

  Sim   (   )              Não  (   ) 

15. Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Gostaria de que esse bairro fosse oficializado como Distrito Industrial? 

 Sim    (   )            Não   (   ) 

17. Por quê? 

_________________________________________________________________ 


