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RESUMO 

 

 

 
A presença do modo de viver da cidade pequena na cidade grande se expressa como um 
espectro no sentido de manifestar-se como a imagem decomposta de uma luz, uma sombra a 
dar vitalidade ao tecido urbano, visível por meio da vivência e da observação paciente. 
Partindo da observação da presença dos modos de vida da cidade pequena na cidade grande, 
construiu-se um objeto de pesquisa através do amparo de pesquisas envolvendo teorias da 
urbanização, da estrutura da vida cotidiana e do espaço humano. As pesquisas em campo 
envolveram o exercício da etnografia. O que se buscou foi identificar e revelar, num pedaço 
da mancha urbana de São José dos Campos a presença de valores da cidade pequena 
expressos na forma de arranjos construídos em bairros por consenso coletivo. São José 
dos Campos é uma cidade que se caracteriza, nos últimos 50 anos por significativos fluxos 
migratórios de ordem ascendente. Tem-se como hipótese que valores presentes nas histórias 
culturais das cidades pequenas se expressam no espaço urbano e a forma como os citadinos 
organizam seu espaço de vivência tem uma relação direta com a construção da urbanidade em 
seu ambiente. Investigar a presença de valores e arranjos das cidades pequenas nas cidades 
grandes pode contribuir para o enriquecimento do debate em torno do tema urbanidade.A 
prática do planejamento urbano do município não considera estes valores e arranjos nas suas 
tomadas de decisão, que muitas vezes acabam se dando à revelia, desmanchando as 
possibilidades de construção da urbanidade. Conclui-se que não há de nexos entre as práticas 
da administração pública e as práticas da população codificadas por consenso coletivo e 
expressas no espaço social. Há divergência entre a lógica pela qual citadino e administração 
pública se orientam. Enquanto administração pública orienta politicamente por um sistema 
ideológico, expresso em parte na figura do plano diretor, o citadino orienta-se por padrões 
religiosos, pela tradição ou pela moral, elementos que fazem parte de suas histórias culturais. 

 

Palavras chaves: migração, cultura, urbanidade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The presence in the way of living of the small town within the big town has the expression of 
a specter in the direction to disclose itself as the decomposed image of a light, a shade to give 
vitality to the fabric urban, visible by means of the experience, and of the patient comment. 
Leaving of the comment of the presence in the ways of life of the small town in the great 
town, one constructed to an object of research through the support of research involving 
theories of the urbanization, of the structure of the daily life and the human space. The 
research in field had involved the exercise of the participant research. What if it searched was 
to identify, in a piece of the urban to Sao José dos Campos the presence of express values of 
the small city in the form of arrangements constructed to for collective consensus. Sao José 
dos Campos is a city that if characterizes, in last the 50 years for significant migratory flows 
of ascending order. It is had as hypothesis that values gifts in cultural histories of the small 
cities if express in the urban space and the form as the city dwellers organize its space of 
experience have a direct relation with the construction of the urbanity in its environment. To 
investigate the presence of values and arrangements of the small cities can contribute for the 
enrichment of the debate around the subject urbanity. The urban Planning of the city does not 
consider these values and arrangements in its taking of decision, that many times finish if 
giving to the default destroying the possibilities of construction of the urbanity. We conclude 
that it does not have of link between practical of the public administration and the practical 
ones of the population codified by collective consensus and express in the social space. It has 
divergence enters the logic for which city dweller and public administration if guide. While 
public administration guides politically for an ideological system, express in part in the figure 
of the managing plan, the city dweller orients itself for religious standards, the tradition or the 
moral, elements that are part of its cultural histories. 

Keywords: migration, culture, urbanity. 
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Aqui no Bosque dos Eucaliptos quem protege as 
casas em primeiro lugar é Deus, em segundo os 

vizinhos e em terceiro os cachorros. 

 
(declaração de um morador do bairro) 
 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO 
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 Construção de um objeto de pesquisa 
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As primeiras motivações para a pesquisa que ora se apresenta surgiu da percepção no 

meio urbano contemporâneo1 de alguns modos de vida observados e vivenciados em cidades 

pequenas, cidades do interior como se costuma dizer quando nos referimos às cidades 

pequenas, sossegadas, e com poucos habitantes. São cidades pacatas que aparentemente 

pararam no tempo, pelo menos na concepção daqueles que vivem numa outra dimensão de 

tempo, característico das grandes cidades. A presença deste modo de viver num bairro 

popular, cujo desenho pouco favorece a expressão do jeito de viver das cidades pequenas, 

contrasta com questões urbanas que se instalam nas cidades grandes como a falta de 

segurança, trânsito excessivo, poluição, barulho etc. 

Há pelo menos dezoito anos, desde quando vim residir nesse bairro observo “da minha 

janela” a presença de um espectro da cidade pequena nas vizinhanças. Quando digo da minha 

janela, não falo da minha janela no sentido literal, mas da forma como venho enxergando e 

sentindo o lugar nesses anos de vivência em que saía de casa cedo e retornava ao anoitecer, 

em que “vinha vivendo no lugar sem ser do lugar”. Quando digo a presença de um espectro da 

cidade pequena falo da imagem decomposta de uma luz, uma “sombra colorida” que se 

manifesta e se sobrepõe num bairro projetado por marcantes figuras quadradas e linhas retas. 

Os vizinhos, no entanto me percebiam e me percebem. Sempre que conseguem me 

abordam para um bate papo, me investigam e acompanham as transformações em minha vida. 

Não raras vezes, um estudante das vizinhanças batia a minha porta, dizendo precisar de um 

material para pesquisa, por ter fama de uma pessoa que possuía uma estante com muitos 

livros. Assim como eu os observava eles também me observavam de forma curiosa.  

Sentia a todo o momento a presença forte do migrante das cidadezinhas nas 

vizinhanças. Quando ingressei no Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e 

                                                 
1 O meio urbano a que se refere são as cidades que passaram por processo de urbanização acelerada nos últimos 
60 anos em decorrência do processo de industrialização e do processo especulativo imobiliário dos idos de 70. 
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Regional, ministrado pela Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP me propus a pesquisar 

sobre os impactos da migração na configuração do espaço social. 

Entre minhas primeiras e vagas motivações e minha proposta para o para o mestrado 

havia um longo caminho a percorrer, grandes desafios a enfrentar e muitos obstáculos e 

conflitos de ordem pessoal a vencer. Não era nada fácil me fazer entender. Esse era um tema 

pesquisável? Não era absurdo? Que ligação poderia ter esse tema com o planejamento 

urbano? Eram muitas as questões, que foram gradativamente sendo orientadas e precisadas, 

contribuindo para que se definisse um objeto de pesquisa e que esse objeto viesse a implicar 

numa construção de conhecimento, capaz de enriquecer as reflexões em torno do 

planejamento urbano. 

Estudo das teorias de Henri Lefebvre, relacionados a uma análise profunda da 

urbanização, de Agnes Heller voltados para valor e estrutura da vida cotidiana e Milton 

Santos sobre o espaço humano, tiveram forte contribuição e deram grande amparo na 

constituição teórica do objeto de pesquisa.  

Para Lefebvre (1970), o processo de urbanização, bem como a problemática urbana é 

um processo milenar e planetário, e vem impondo-se ao longo da história dentro de um 

movimento dialético. Esse processo milenar é planetário, porque tem se disseminado por 

todas as nações, numas mais precocemente, noutras mais tardiamente, culminando numa 

verdadeira revolução urbana.2 Enfatiza ainda que até um determinado estágio da marcha 

histórica, o urbano se manteve subordinado ao campo, ou seja, dependente da estrutura 

agrária. Em um dado momento, mediante uma revolução urbana, na qual a indústria foi o seu 

motor3, houve uma inflexão do agrário para o urbano, tornando o campo subordinado ao 

urbano. 

                                                 
2 Revolução urbana para Lefebvre, é o conjunto de transformações que a sociedade contemporânea atravessa 
para passar do período em que predominam as questões de crescimento e industrialização (modelo, planificação, 
programação) ao período no qual a problemática urbana prevalecerá ao primeiro plano. (1970:19). 
3 No Brasil, a indústria de base e bens de consumo cresceu 80% entre 1955 e 1961 (COHN, 1982:310). 
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Apesar desta inversão, no mundo atual, nas cidades pequenas (e são muitas por esse 

Brasil afora) ainda persistem as características culturais típicas de cidades do interior: relações 

sociais com base na pessoalidade (CANIELLO, 2003), as festas, a centralidade4, a 

tranqüilidade, as trocas em esquema face a face. Esta questão será mais bem analisada na 

parte 2 da presente pesquisa quando serão abordadas as características das cidades pequenas 

juntamente com um pequeno estudo de caso no município de Dores de Campos situado no 

Estado de Minas Gerais, cidade com menos de nove mil habitantes, para uma pequena 

analogia. 

Henri Lefebvre admite a miséria do campo, a penúria, os tabus e privações, em que 

vivia o povo em geral, mas afirma que essa sociedade era da Festa, e esse, o melhor dos 

aspectos da civilização agrária, o qual ficou retido no processo de revolução urbana. Assim 

sendo: 

 “Estamos acabando hoje o inventário dos restos de uma sociedade milenar na 
qual o campo dominou a cidade, cujas idéias e “valores”, tabus e prescrições 
eram de origem agrária, de predomínio rural e “natural”. Esporádicas cidades 
apenas emergiam do campo. A sociedade rural era e (ainda é) a da não 
abundância, da penúria, da privação aceita ou repudiada, das proibições. A 
sociedade rural foi, aliás, a sociedade da Festa, mas este aspecto, o melhor deles 
ficou retido, e é ele que é preciso ressuscitar e não os mitos e limites!” 
(Lefebvre, 1969, p.100). 

 
 

Heller (1970) da Escola de Budapeste afirma que o decurso da história tem sido o 

processo de construção de valores e da degenerescência e decadência de um ou outro valor, 

ou seja, no decorrer do processo histórico o homem constrói valores, enquanto outros valores 

se degeneram. Amparada nas concepções adotadas por Marx acerca da essência humana5, 

compreendida como: o trabalho, a sociealidade, a universalidade, a consciência e a liberdade e 

entendendo que essa essência não é o que esteve sempre “presente na humanidade”, mas a 
                                                 
4 O termo centralidade nesta pesquisa relaciona-se ao centro principal típico das cidades do interior que se dá em 
torno de um lugar onde localiza a praça principal, a igreja e nas proximidades, a rua principal caracterizada por 
um comércio mais acentuado. Em torno deste centro acontecem os principais eventos da cidade como os 
encontros, as festas etc. 
5 Segundo Heller essa concepção foi adotada por Marx na sua juventude, mas se mantém também no período da 
sua maturidade. (1970, p. 4) 
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realização gradual e contínua das possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano, 

Heller estabelece seu conceito de valor. Para ela valor é tudo aquilo que faz parte do ser 

genérico do homem, tudo aquilo que produz diretamente a explicitação da essência humana e 

contribui direta ou indiretamente para explicação desse ser (1970, p. 4). Nesse processo de 

construção e decadência de valores, aqueles que foram conquistados pela humanidade jamais 

se perdem de modo absoluto. Muitos valores conquistados pela humanidade sobrevivem 

como valores não essenciais, mas sempre haverá a possibilidade de sua ressurreição. 

Santos (1997), em sua ampla pesquisa acerca do espaço humano relembra uma 

categoria pouco explorada na obra de Jean Paul Sartre, que é o prático-inerte. Segundo 

Santos o prático-inerte seria o resultado de totalizações do passado, criando configurações 

resistentes na vida social e ele complementa, também no espaço. Cada lugar acolhe, através 

da História, seu prático-inerte local que seria formado por uma tecnosfera (reino da 

necessidade) e por uma psicosfera (reino da liberdade). Enfatiza ainda Santos que: 

 

“A estrutura dessa população de “homens comuns”, favorece o processo. A 
chegada incessante de migrantes à cidade aumenta a variedade de sujeitos... dos 
sujeitos comuns das interpretações mais próximas do “real”. O conteúdo 
prático-inerte trazido por cada qual é diverso do ambiente prático-inerte local. A 
temporalidade introjetada que acompanha o migrante se contrapõe às 
temporalidades que no lugar novo quer abrigar-se no sujeito. Instala-se assim, 
um choque de orientações, obrigando a uma nova busca de interpretações” 
(Santos, 1997, p.85). 

A partir das colocações de Lefebvre, Heller e Santos, surge a suposição de que os 

valores que têm sido observados como a pessoalidade, as Festas, a tendência ao 

estabelecimento de um centro, relaciona-se às conquistas humanas enquadradas dentro do 

processo de construção e decadência de valores, constituem ainda, interpretações próximas do 

real, do concreto e encontram-se pontilhados no espaço urbano das grandes cidades em 

dimensão local.  
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O Setor 13: Bosque dos Eucaliptos, hoje consolidado e totalmente urbanizado é um 

pedaço de espaço urbano composto por sete bairros, idealizados e construídos por 

empreendedores imobiliários durante a década de 70. Deste conjunto de bairros o maior deles 

é o Bairro Bosque dos Eucaliptos, bairro referência no setor. Foram bairros pensados para 

moradores operários em geral da indústria. Podemos dizer que na forma de pensar e planejar 

os bairros que vieram a compor o Setor 13 estavam embutidas as variáveis consideradas 

essenciais para aquele momento histórico de São José dos Campos: o crescimento da indústria 

a qualquer custo. O projeto de bairros populares visava dividir hectares de terra em lotes 

pequenos da forma mais otimizada possível, ou seja, da forma que rendesse o maior número 

de lotes possível e assim obter um maior lucro, por parte dos empreendedores. As ruas 

residenciais foram projetadas para se ter um fácil acesso às avenidas principais, de modo a 

facilitar o trajeto de ida e volta para o trabalho. 

A área urbana que veio a se consolidar no loteamento Bosque dos Eucaliptos foi 

esquadrinhada em lotes de 250 m2 vendidos em geral a operários. Claro houve quem 

comprasse um ou mais lotes com a intenção de especular, mas a grande maioria comprou com 

a intenção de construir sua morada, prioridade “numero um” do migrante, que aqui se instalou 

a partir do momento em que conseguiu trabalho, afinal os alugueis eram altos. 

Quem são os moradores que se instalaram nesse espaço no final da década de 70 e 

início da década de 80? 

São em geral migrantes. Pesquisas realizadas no ano 2000 apontam que mais de 50 % 

da população do município de São José dos Campos é migrante6 De acordo com dados 

obtidos para a região Sul do município de São José dos Campos, região onde se situa o Setor 

13: Bosque dos Eucaliptos 76,56% da população migrante reside na região há mais de 10 

                                                 
6 Dados obtidos no Relatório Final Sócio-Econômico do Município de São José dos Campos. Manolescu, 2000. 
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anos7.  De acordo com as conversas obtidas nas pesquisas de campo a grande maioria desses 

migrantes vieram do campo e de cidades pequenas, localizados em outros Estados do Brasil, 

especialmente Minas Gerais, mais especificamente Sul de Minas, de cidades limítrofes ao 

Vale do Paraíba e São José dos Campos. Há ainda um bom contingente de migrantes vindo do 

próprio Estado de São Paulo principalmente Vale do Paraíba, lembrando que das cerca de 40 

cidades do Vale, tirando seis ou sete maiores, o restante das cidades é de pequeno porte. De 

certo modo, mesmo o morador nascido em São José dos Campos, antes da década de 50, que 

adquiriu lote no Setor 13 e lá foi morar, pode ser considerado um migrante de cidade pequena, 

se considerarmos que São José dos Campos foi uma cidade pequena, até a década de 50. 

O migrante, apenas para usar uma definição precisa, “é o indivíduo que morava em um 

município e atravessou fronteira desse município indo morar em outro distinto” (Golgher, 

2004, p.7). Para nós importa considerar como migrante aquele que se deslocou de um 

contexto em que as relações sociais eram ou são fortemente condicionadas pela pessoalização, 

pelo fato dos habitantes estarem incluídos “em um ambiente em que há um grau elevado de 

proximidade, produzindo uma visibilidade inevitável” (CANIELLO, 2003, p.33). 

O morador, que se instala no setor entre final de 70 e início de 80 é portador e se 

orienta por valores, morais, religiosos e por tradições de seus espaços de origem que se 

instalarão no novo espaço, condicionadas àquelas variáveis que foram consideradas quando o 

setor foi projetado. O resultado aparentemente será uma tendência à construção de arranjos 

com aspectos típico do lugar de origem. Esse arranjo não é visível quando alguém passa pelo 

setor. É preciso estar atento para perceber particularidades. Os próprios moradores vivem no 

espaço e não se dão contas de suas criações coletivas. Simplesmente vivem. Sendo o Setor 13 

um conjunto de bairros já consolidado com uma população de 33 mil habitantes, um dos 

maiores do município, apesar da boa infraestrutura em saneamento básico (água, luz, rede de 

                                                 
7 Dados obtidos num documento intitulado “Pesquisa de instrumentação do Planejamento Urbano e Avaliação do 
déficit habitacional em São José dos Campos – Relatório Final”.  NEPO/PMSJC.  
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esgoto, asfalto etc,) ele apresenta problemas tais como segurança, falta de espaço para lazer, 

carência de postos de saúde.  

Os planejadores da cidade vêem as questões da prática do planejamento analisam e 

examinam estes problemas. Contam com os dados obtidos em pesquisas socioeconômicas 

realizadas para os setores do município, com as reivindicações dos munícipes e com base em 

interpretações destas informações montam seus diagnósticos e tentam solucionar os 

problemas, equipando o setor com a revitalização de uma praça aqui, a ampliação do posto de 

saúde ali, a instalação de um posto policial acolá, a inauguração de uma casa de cultura mais 

acolá, uma ciclovia espremida no meio do canteiro central da avenida que corta o setor, e por 

aí vai. 

Tudo isso responde às reivindicações presentes nas pesquisas, e às queixas dos 

moradores, porém são equipamentos que ao mesmo tempo em que resolvem parte dos 

problemas do setor geram outros, na medida em que não consideram os arranjos, que são 

combinações de variáveis que vão se configurando no espaço e acabam por desestruturar 

esses arranjos. Agindo assim a administração pública parece gerar mais desconforto do que 

conforto aos indivíduos que através de consenso coletivo tendem a construir um espaço 

harmônico. 

Assim questionamos: Quando nas pesquisas realizadas para auxiliar os planejadores de 

um município no estabelecimento de políticas públicas, a população pesquisada cita a falta de 

segurança e policiamento como um dos problemas de seu bairro, será que mais policiamento 

vai dar mais segurança e bem estar ao morador?  Que conteúdos se ocultam por trás de uma 

queixa que tem esta forma? Será que falta de segurança não está associada a anseios por 

liberdade? As políticas de planejamento urbano, voltadas à ordenação do espaço, com vista a 

garantir mais “qualidade de vida, não estariam tornando ainda menos flexível o espaço para a 



 9

sociedade exercer sua criatividade, ou mesmo esfacelando a inventividade coletiva resultante 

do conjunto de variáveis presentes no espaço?”. 

Quando o problema do bairro citado nas pesquisas é a ausência ou insuficiência de 

postos de saúde, os problemas de saúde diminuirão se houver mais postos de saúde? 

E quando a população reclama falta de áreas de lazer, quadras, e praças, o poder 

público constrói e revitaliza as praças e as áreas de lazer e elas permanecem vazias ou são 

constantemente depredadas e sujas? Porque não se transformam em lugares de encontro?  

Existe lugar de encontro? E se existe onde são os lugares de encontro se as praças são vazias? 

Percebe-se uma falta de sincronismo entre as soluções adotadas aos problemas 

urbanos do setor e as construções dos moradores a dar vitalidade ao lugar. 

A idéia de trazer para um Programa em Planejamento Urbano e Regional, o estudo da 

presença no meio urbano de “valores” observados nas cidades pequenas, tem como 

justificativa um esforço em tentar através de um esquema de pesquisa envolvendo a 

observação participante, avaliar os nexos e os hiatos entre as respostas dadas pela 

população em pesquisas sócio-econômicas sobre qualidade de vida, as ações da 

administração na solução dos problemas do lugar e a presença dos modos de vida 

interioranos recriados nas rugosidades desse espaço. A procura por estes nexos e hiatos 

justifica-se na medida em que estamos procurando entender porque a população trata com 

aparente descaso o trabalho da administração pública, se ela os reivindica. Ou, porque a 

administração pública trata com o mesmo descaso os citadinos8 não os respeitando em sua 

cidadania política? Porque as praças, muitas vezes permanecem vazias, porque as ruas são 

sujas. Porque a prefeitura gasta tanto dinheiro repondo os estragos causados por atos de 

vandalismo, porque o aumento no reforço policial é insuficiente. Como se dá o diálogo entre 

                                                 
8 Por citadinos entendemos todos habitantes da cidade o que é diferente de cidadão que se refere ao indivíduo no 
gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este.Cidadão é um 
subconjunto do conjunto citadino. Todo cidadão é um citadino, mas nem todo citadino é cidadão. 
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os trabalhos da administração pública e o modo de viver da cidade pequena que se expressa 

no pedaço da mancha urbana que nos propomos a investigar? 

Como principal objetivo visamos identificar e revelar práticas sócio-espaciais, 

recriadas em cidades grandes a partir de valores de cidades pequenas, com o uso da 

etnografia, buscando por novas pistas para compreender a aparente falta de sincronismo entre 

planejamento urbano enquanto administração pública9 e a inventividade dos moradores de um 

pedaço da mancha urbana de São José dos Campos. 

A partir da percepção de presença de um espectro dos modos de vida da cidade 

pequena em uma cidade grande, construiu-se um objeto de pesquisa que trata, do estudo da 

presença de arranjos construídos por consenso coletivo, em um pedaço da mancha urbana 

do município de São José dos Campos. Esses arranjos caracterizam-se pela presença de 

valores culturais presentes em cidades pequenas. 

O universo a que nos propomos realizar essa pesquisa está contido no Município de 

São José dos Campos que de um lado: 

• É uma cidade cujo processo de expansão contou com significativa intervenção do 

Estado planejador entre 1930 a 1980 (LESSA, 2001). Entre 1980 e 1995 o 

planejamento não contou com planos efetivos para orientar o desenvolvimento do 

Município, alem da descontinuidade de prefeitos (BOLOGNA, 2000), e a partir de 

metade da década de 1990, já contando com novo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (elaborado entre 1988 e 1995), tendeu para “o 

planejamento estratégico de cidades ou marketing territorial ou urbano, cuja 

                                                 
9 Por planejamento enquanto administração pública entende-se as ações da Prefeitura no sentido de resolver os 
problemas dos setores e bairros da cidade, por exemplo, ato de suprir os bairros com equipamentos como praças, 
casa de cultura, posto de saúde, posto policial, escolas, creches etc. Independente de estas ações estarem ou não 
inscritas como diretrizes em Planos Diretores. 
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vertente hegemônica visa transformar o espetáculo em forma de controle social” 

(AMORIM, 2004). São José dos Campos é uma cidade que desde a década de 30 

conta com a disciplina do planejamento. Com exceção do período entre 1980 e 

1995. 

• De outro lado, tem-se uma cidade que a partir de 1950, e com mais intensidade nas 

décadas de 60, e 70, teve como um dos processos constitutivos de sua urbanização, 

as migrações de ordem ascendente, campo-cidade10, cuja razão de ser era a busca 

por emprego. O migrante deslocou-se, num momento de inversão em que o Brasil 

saía de uma estrutura onde o campo ainda tinha domínio sobre o urbano, para uma 

estrutura onde o urbano passa a dominar o campo. Esse migrante, atraído para o 

município em função da oferta de trabalho, vai construir sua morada em 

loteamentos, cujos modelos não foram estabelecidos por ele, mas estabelecidos por 

projetos urbanísticos, que obedeceram evidentemente a regras predeterminadas por 

Leis e diretrizes do Planejamento, que visavam manter o crescimento dentro de 

uma disciplina e ordenação de uso e ocupação do solo. Isso pressupõe pouco ou 

nenhum espaço para manifestações típicas do migrante vivendo em bairros 

talhados dentro de planos cujas formas foram todas preestabelecidas antes do 

morador ali se instalar. 

No município de São José dos Campos, a expansão urbana na década de 70 foi 

direcionada para a região sudeste, e o processo de urbanização das áreas dá-se nos quadros de 

Leis, normas e exigências aos empreendedores e construtores, no sentido de garantir uma 

expansão disciplinada. Dentro desse contexto na década de 70 produz-se o lançamento, pela 

CST – Companhia Satélite de Terrenos, do loteamento Bosque dos Eucaliptos, num período 

                                                 
10 As migrações mais comuns antes dessa época eram de portadores de tuberculose e sua famílias para 
tratamento da doença. 
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de maior incremento intercensitário do município11.  Delimitamos como área de pesquisa, o 

Bairro Bosque dos Eucaliptos, e os bairros em seu entorno cujo conjunto, forma o Setor 13: 

Bosque dos Eucaliptos, um dos 24 setores em que foi dividido o município de São José dos 

Campos pela Lei n° 6378/03.  

Considerando que o homem só tem condições de habitar como poeta (LEFEBVRE, 

1970), dele, desse mesmo homem, na condição de ser social, emergem formas de produção e 

reprodução do espaço social, ainda que o planejamento oficial, pelo seu caráter de legitimador 

do processo de alienação, deixe pouco espaço para que ele (o homem) exercite sua autonomia, 

seu poder “planejador” de transformar, realizar, organizar seu território. As dinâmicas sócio-

espaciais observadas na área de pesquisa são evidências de que há uma ausência de sintonia 

entre o planejamento oficial, praticado pelo poder público e as práticas recriadas pelos 

habitantes, expressos nas práticas sociais observadas no seu cotidiano. 

Tomando um universo cujo espaço social tem sido historicamente orientado por 

diretrizes do planejamento, em que as migrações são um dos processos constitutivos de sua 

urbanização contemporânea, temos como hipótese que: 

• No processo de migração da população do campo e de cidades pequenas (cidades 

subordinadas ao campo), esta manterá parte dos valores no que tange à 

religiosidade, liberdade, tranqüilidade, festas, criatividade, confiança com base na 

pessoalidade, relações de troca no esquema face a face, o controle de uns sobre os 

outros, a proximidade entre as pessoas, o gosto em cultivar a terra etc., apesar da 

morfologia dos bairros urbanizados não permitir explicitamente “expressão dos 

ares de interior”.  Estes valores se expressarão na forma de objetos no espaço e 

a forma como os citadinos organizam seu espaço de vivência tem uma relação 

                                                 
11 Nas décadas de 70 e 80 a taxa anual média de crescimento populacional em São José dos Campos foi da 
ordem 6,82%, superior a taxa registrada no Estado de São Paulo nesse mesmo período. Os fatores se devem ao 
alto numero de migrantes atraídos pela industrialização e pela alta taxa de fecundidade. (São José dos Campos 
em Dados, 2004:29) 
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direta com a construção da urbanidade em seu ambiente. Ou seja, não importa 

como seu espaço de vivência foi projetado, gradativamente, ele vai organiza-lo à 

sua maneira e ao configura-lo à sua maneira a urbanidade, enquanto afabilidade, 

cortesia e civilidade, modo de ser típico do citadino (GOUBERT, 2006), estarão 

sendo construídas ou reforçadas, assim como uma vitalidade urbana (JACOBS, 

2000). 

Dessa hipótese tida como hipótese básica derivam outras como: 

• A presença de valores da cidade pequena em cidades grandes não é considerada 

pelos planejadores da cidade. Seja por falta de conhecimento e formas de pesquisas 

na obtenção destes dados, seja por falta de interesse daqueles que administram a 

cidade. 

• O Setor 13: Bosque dos Eucaliptos é um setor, heterogêneo embora os bairros que 

compõem o setor sejam tratados como semelhantes em termos socioeconômico e 

mesmo culturais. 

• As descobertas obtidas nas pesquisas etnográficas constituem um conhecimento 

capaz de ajudar a pensar e dialogar formas mais concretas, realistas e humanas de 

planejamento urbano, ou seja, os dados obtidos por meio de pesquisa etnográfica 

podem juntamente com os dados obtidos por questionários influenciar o 

planejamento na solução dos problemas urbanos evitando tomadas de decisão à 

revelia, aparentemente responsável por gerar um sutil mal estar social.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo proposto combinou três tipos de 

pesquisa: pesquisa teórica, pesquisa histórica e socioeconômica; e pesquisa de campo 

envolvendo etnografia e a realização de trajetos pela área estudada. Através da elaboração de 

um esquema (Figura 1), tentou-se ilustrar os procedimentos metodológicos. 
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Figura 1 – Esquema dos procedimentos metodológicos. 

 
 

Com relação às pesquisas teóricas o tema envolveu pesquisa sobre urbanização, 

espaço estrutura da vida cotidiana. Durante a fase de construção da pesquisa houve uma certa 

dificuldade da parte da autora em situar-se com relação ao próprio Planejamento Urbano. 

Como deveria ser pensado exatamente o Planejamento Urbano enquanto realidade. Além 

disso, os termos urbanização, urbanismo, planejamento urbano, e urbanidade, todos com 

prefixo “urb” apareciam como um universo de conhecimento nebuloso. Era preciso separá-los 

com clareza na mente. Se os termos se diferiam após o prefixo “urb”, é porque tinham 

significados diversos. Tratava-se então de compreender estes termos, a sua realidade e onde se 

aplicavam nos fatos urbanos. Foi fundamental uma pesquisa teórica, de modo a situar-se com 

clareza em relação a estes termos.  As teorias de Henri Lefebvre sobre o urbano constituíram 

uma boa base de entendimento para o processo de urbanização mundial, na medida em que 
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serviram de eixo, para compreensão da urbanização mundial enquanto um processo e dentro 

desse eixo foi possível enquadrar os termos urbanismo, planejamento urbano e urbanidade 

dentro da historia.  

O espaço tem sido estudado pela Geografia, uma ciência que discute o espaço humano 

e os instrumentos para análise para deste espaço.  Para compreensão da dinâmica espacial do 

pedaço da mancha urbana, investigado nesta pesquisa, foram feitos usos de instrumentos de 

análise do espaço encontrados em pesquisas realizados por Milton Santos. 

Com relação à literatura sobre a estrutura da vida cotidiana contou-se com os estudos 

de Agnes Heller. Estes estudos contribuíram para compreensão do homem enquanto ser 

particular e ser genérico, portador de uma bagagem, ou seja, valores que podem não ser os 

mais importantes em uma dada estrutura, mas nem por isso deixam de existir e se manifestar 

nesta estrutura. 

As buscas por dados socioeconômicos e dados da história de São José dos Campos 

envolveram visitas à Prefeitura, Bibliotecas Municipais, Arquivo Municipal de São José dos 

Campos. O objetivo era encontrar dados que confirmassem nossas hipóteses, sobre a forma de 

urbanização do universo de pesquisa, contextualizar São José dos Campos na década de 70, 

quando do lançamento dos loteamentos no Setor 13: Bosque dos Eucaliptos.  

 Acerca das pesquisas de campo, cabe aqui um pequeno relato justificando o uso da 

etnografia nas pesquisas de campo. Assumi o tipo de pesquisa que vinha fazendo como sendo 

pesquisa etnográfica quando minhas investigações já estavam em andamento.Um diálogo com 

um antropólogo me encorajou a assumir minhas pesquisas como sendo de ordem etnográfica. 

Na parte 3 estarei me posicionando mais detalhadamente a este respeito, amparada por 

teóricos como Malinowski, Geertz e Magnani. 

 A leitura de uma coletânea de textos organizada por Gilberto Velho e Karina 

Kuschnir foi também um dos fatores que ajudaram a ampliar meus elos com a etnografia e me 
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deram mais segurança. Houve momentos em que me perguntava se havia sentido, se havia 

valor científico nas conversas que empreendia com os moradores dos bairros nos mais 

diversos lugares, nos trajetos, nas participações em eventos das redondezas, nas observações 

das e nas praças, no comércio, a catalogação de pequenos bancos tão rudimentares, tão 

aparentemente sem significado que via nas calçadas, ou uns pés de couve viçosos plantados 

defronte algumas casas que esteticamente ficariam “mais bonitas” se tivesse no lugar uma 

roseira, ou um gramado. Para Velho (2003, p.18) “não há uma fórmula ou uma receita e sim 

tentativas de armar estratégias e planos de investigação que evitem esquematismos 

empobrecedores. Assim cada pesquisador deve buscar suas trilhas próprias a partir do 

repertório de mapas possíveis”. 

Ao procurar conhecer a realidade de uma comunidade, ou de algum estrato social, 

esbarramos muitas vezes com um véu que encobre esta mesma realidade em conseqüência da 

alienação do homem, que no sistema capitalista chegou a ponto extremo. Era importante 

tentar captar a visão da comunidade em relação ao bairro, o motivo da opção em morar no 

lugar, se é natural do município ou se migrou e o porquê dentro de um esquema de pesquisa 

participante. Como pesquisador estava munido de um embasamento teórico e um propósito 

com o qual vinha a campo, conversando com uma pessoa aqui outra ali, caminhando pelo 

bairro, parando nos pontos de comércio, freqüentando as áreas verdes e gradativamente 

colhendo depoimentos.  

Nas conversas, pois eram conversas que tinham uma postura informal e não de 

entrevista, descobria-se de onde a pessoa veio, porque vive no bairro, com o vê, sua situação 

quando aqui chegou no município, se gostava do lugar, o que poderia ser melhor no bairro, se 

era melhor viver em São José dos Campos ou onde viviam antes de migrar etc. 

Então adotamos a etnografia como método de pesquisa de campo e dentro deste 

método foram utilizadas técnicas como: a observação participante, conversa informal, 
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depoimentos pessoais e historia de vida (QUEIROZ, 1986), trajetos pelo setor, vivência no 

lugar, participação nos eventos como cursos, bailes, reuniões, festas religiosas etc. 

Assim estruturamos a pesquisa em quatro partes além da presente introdução. Ao 

final de parte elaboramos algumas discussões sobre os capítulos nela contido. 

Assim na primeira parte procuramos elaborar uma pesquisa teórica em torno do 

processo histórico de urbanização global à luz de Lefebvre e dentro deste processo 

procuramos abordar de forma contextualizada o surgimento e a aplicação dos termos 

urbanismo, urbano e planejamento urbano na dimensão mundial, do Brasil e do município de 

São José dos Campos. A preocupação em elaborar pesquisa em torno destes termos se deve ao 

fato de algumas vezes confundi-los entre si. Era necessário ter em mente com clareza, a 

contextualização destes termos dentro da marcha histórica, para aplica-los com mais 

segurança na hora e no lugar correto no texto. Embora todos tenham prefixo “urb” eles 

representam realidades diferentes. 

Na segunda parte, o propósito foi o de apresentar conceitos em torno do objeto de 

pesquisa e em torno da área de pesquisa, sua história, suas características socioeconômicas. 

Exploramos alguns conceitos sobre o que é cidade pequena, tentamos caracterizar a cultura da 

cidade pequena. Procuramos resgatar parte da história urbanização do Setor 13: Bosque dos 

Eucaliptos uma história recente com cerca de 30 anos. Nossa preocupação em registrar a 

história do bairro visa contribuir para construção da história do município considerando 

também os lugares. 

Na terceira parte selecionamos algumas observações feitas em campo as mais 

relevantes, que conseguimos coletar através etnografia. Estas observações constituem uma 

aproximação ao meio, à quebra do distanciamento entre etnógrafo e campo de pesquisa A 

idéia é dar uma noção de como a população utiliza o espaço público de que ela dispõe, 
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mostrar os arranjos que constrói e a tendência de definição de um centro no num espaço que 

pouco favorece essa prática em função da forma de seu projeto. 

A quarta parte é a conclusão onde fechamos com os limites do planejamento urbano e 

suas possibilidades e interesse em promover a vitalidade do bairro entendendo que esta 

vitalidade tenda a repercutir na urbanidade e cidadania. 
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Urbanização, Urbanismo, Planejamento Urbano e Urbanidade. 
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O novo Plano Diretor: Fragmentos 

 

   “Todos decidindo o futuro da cidade...”. 

 

Dias antes vi um anuncio sobre uma reunião que aconteceria no dia nove de 
fevereiro, no SESI. O assunto seria novo do plano diretor de São José dos Campos. 
Interessada em “pesquisa participante” fui lá para um exercício de etnografia urbana, 
caderneta na mão disposta a tudo anotar. Nem teria sido preciso levar esse material, pois lá 
deram caneta e bloco de anotação da melhor qualidade.  

Logo na entrada fui abordada por duas pessoas empenhadas na causa da não 
ampliação do aterro sanitário localizado na Zona Sul do município de São José dos Campos, 
conhecido como Lixão”. Em questão de segundos fui bombardeada por um pequeno discurso, 
ganhei copia de artigo de jornal falando sobre os problemas do lixão, e cópia de uma foto 
aérea com indicação da área de ampliação do aterro. Fui informada que no final da reunião 
haveria uma seção de perguntas e que não deixasse de questionar sobre ampliação do lixão 
cujo mau cheiro se espalha pelo bairro. O mau cheiro já chegou na sua casa? Questionaram-
me. Interessante que há dias venho de fato notando um cheiro horrível e desconfortável de 
adubo, enxofre ou sei lá eu o quê, mas não havia pensado no lixão. O fato é que a partir 
daquele momento ficou para mim determinado que o mau cheiro era do lixão.  E de fato era. 

Caminhei mais um pouco e cheguei na portaria do SESI, onde seria a reunião. Na 
recepção, uma mesa com três pessoas. Assinei lista de presença, como morador do bairro, 
recebi uma pasta contendo material de primeira linha: bloco de anotação com timbre da 
Prefeitura, caneta e uma publicação bem ilustrada, contendo como conteúdo a síntese do 
diagnóstico da Cidade de São José dos Campos. Fui informada ainda que, poderia fazer uso 
da palavra e que para isso bastava me inscrever durante a apresentação do diagnóstico da 
cidade. O salão estava praticamente ocupado. Vi que havia um grupo razoável de jovens, 
ocupando as cadeiras. Fiquei animada com aquela presença Depois notei que usavam 
camisetas idênticas. Mais tarde constatei que eram alunos de um curso técnico em 
administração de empresas de uma escola técnica nova no bairro, e a professora de 
geografia, especialista em Planejamento Urbano e Regional, ao ficar sabendo da reunião, 
sugeriu que os alunos fossem participar. Eles deixaram o salão pouco antes do encerramento 
da apresentação do diagnóstico da cidade, e a presença do público caiu pela metade. Ficou 
claro que a presença de moradores da região era pequena. Havia ainda a presença de alguns 
vereadores dentre eles a vereadora petista Amélia Naomi.    

A apresentação do diagnostico da cidade consistiu em caracterização do município, 
organização territorial, desenvolvimento econômico e social, serviços públicos, 
desenvolvimento urbano-ambiental, os impasses urbanos, o sistema municipal de informação 
e as diretrizes de desenvolvimento econômico e social. Na frente havia o apresentador e uma 
mesa composta por três pessoas.Deduzi mais tarde que uma dessas pessoas era a secretaria 
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do planejamento do Município de São José dos Campos, pessoa de confiança do  atual 
prefeito. 

Durante a apresentação que demorou mais de uma hora, aconteceu um fato. Havia 
um microfone na platéia, bem na frente, e de repente, uma mulher interrompeu, dizendo que 
queria falar. O microfone foi imediatamente cortado, e uma das pessoas que compunha a 
mesa, avisou que ela só poderia falar no momento aberto às perguntas. Houve um momento 
de discussão, em que de um lado a mulher, argumentava sem microfone, e de outro a 
responsável pela reunião argumentava com microfone. Do que foi possível entende,r sua 
queixa residia no fato da apresentação ser tão longa, no fato daquele homem ficar tanto 
tempo falando sobre a cidade, e depois cada pessoa inscrita ter apenas dois minutos para 
falar. Soube depois que essa senhora residia no Parque Interlagos, um bairro muito próximo 
ao Bosque dos Eucaliptos. 

Terminada a apresentação chegou o momento das argumentações do público, que foi 
novamente lembrado que teria dois minutos para falar, que a reunião estava sendo gravada, 
que poderiam também argumentar com a prefeitura através e correio eletrônico ou mesmo ir 
a prefeitura pessoalmente. Disseram ainda que após aquela série de reuniões que iria 
acontecer em vários setores da cidade, haveria audiências públicas, só então o plano diretor 
passaria a ser elaborado. Ou seja, haverias ainda muito tempo e muitas oportunidades de 
debate em torno do futuro plano diretor. Cada inscrito era chamado ao microfone e 
identificado.  Então vi que tinha representantes de SABS – Sociedade Amigos de Bairros, 
síndicos de condomínios, pessoas comuns, vereadores.  

As queixas e sugestões versaram sobre a segurança, área de lazer, construção de um 
hospital na região, mas o que mais se falou foi sobre o problema do lixão. Parecia que todos 
ali haviam combinado. Mesmo aqueles que falavam sobre outros problemas, no final diziam: 
tem também o problema da ampliação do lixão, que vai acabar com nosso bairro, vai 
desvalorizar nossas casas...  Senti que a questão do aterro sanitário mascarou as demais 
argumentações e que ela foi colocada à frente de todo e qualquer problema que poderia estar 
em destaque naquela reunião. 

Houve ainda comentários do tipo: Esta cidade é muito bonita, mas isso não é 
suficiente para o povo que deseja saúde, emprego e segurança... Ou espero que este plano já 
não esteja pronto... 
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Esta é uma pesquisa que aborda a presença dos modos de vida da cidade pequena na 

cidade grande, portanto estamos falando da presença de um fenômeno em cidades com altos 

índices de urbanização. Sendo assim, no processo de elaboração desta pesquisa, tornou-se 

necessário à autora esclarecer os termos, urbanização, urbano, urbanismo, e urbanidade. 

Levar adiante o tema significava ter claramente registrado na mente e no papel o significado 

destes termos, os nexos entre eles e o contexto do surgimento de cada um ao longo da marcha 

histórica. Isso, obviamente, poderia dar mais segurança, mais autoridade talvez, para nos 

situarmos ante o tema proposto. 

Todos estes termos estão intimamente relacionados. A intenção é tentar situá-los neste 

capítulo. Encontrou-se um bom amparo nos estudos de Henri Lefebvre que tem uma grande 

produção científica relacionada à análise da urbanização, e através da leitura e estudo de 

textos elaborados por Lefebvre foi possível situar com segurança, fincar algumas raízes em 

relação a estes termos, desfazer uma série de confusões, além de obter uma visão clara do 

processo de urbanização traçado dentro de um eixo teórico.  A partir do momento em que se 

fixaram essas raízes, os fatos e os termos que viemos a tratar tiveram uma ancoragem dentro 

do processo de urbanização. 

Além do processo histórico de urbanização houve um esforço em explicitar nosso 

entendimento sobre a origem do urbanismo e do planejamento urbano.  Temos em Christian 

Topalov, uma de nossas bases, de cujo estudo é possível localizar no tempo o nascimento do 

urbanismo e do planejamento urbano, de forma que possam ir sendo integrados dentro do 

processo histórico. Acreditamos que com estes teóricos, Lefebvre e Topalov estes termos, que 

se misturavam ou soavam um pouco confuso à autora no início desta pesquisa, estarão 

contextualizados de forma clara.  

Num terceiro momento, ainda nesta parte do presente texto, faremos uma análise do 

processo histórico de urbanização no Brasil, tendo como amparo teórico os de estudos Milton 
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Santos acerca da urbanização brasileira, de Francisco de Oliveira em que ele relaciona o 

Estado e o urbano no Brasil e Flávio Villaça em que ele discorre sobre história do 

Planejamento pela vertente dos Planos Diretores como uma ideologia. 

1. Processo histórico de urbanização 

Lefebvre (1970) analisa a urbanização como um fenômeno histórico, milenar, e 

mundial: o espaço urbano se define tanto num país socialista como nos paises capitalistas. A 

problemática urbana, o urbanismo como ideologia e instituição, a urbanização como tendência 

global, são tidos como fatores mundiais. A revolução urbana, portanto é um fenômeno 

planetário. O urbano é um fenômeno que foi se incorporando na cidade ao longo da história. 

Uma de suas análises mais profundas acerca da urbanização está expressa em sua obra, O 

Fenômeno Urbano, publicado em 1970, traduzido para a linha portuguesa em 1999 por Sergio 

Martins e publicado pela UFMG - Editora na Universidade Federal de Minas Gerais. 

A obra de Henri Lefebvre representou nesta pesquisa, uma significativa contribuição 

para o entendimento das questões relacionadas à problemática urbana. Foi possível através da 

leitura minuciosa do livro ter uma visão do processo de urbanização colocado numa linha do 

tempo e ter mais clareza do significado do termo “urbano”.  Daí nossa preocupação em tentar 

trazer neste capítulo, uma síntese deste processo à luz de Henri Lefebvre, bem como nossa 

compreensão atual sobre sua teoria. 

O capítulo intitulado Da cidade à sociedade urbana inicia esclarecendo a confusão 

existente entre cidade e sociedade urbana. De acordo com o referido autor, cidade ou cité e 

sociedade urbana não são termos sinônimos embora freqüentemente sejam assim utilizados. 

Não dá para comparar os dois objetos cujas relações sociais, as relações de produção, 

apresentam tipos diversos. 
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Para Henri Lefebvre (1970:15) sociedade urbana12, é a “sociedade que nasce da 

industrialização”. É a “sociedade constituída por um processo que domina e absorve a 

produção agrícola”. E essa sociedade só pode ser pensada “ao final de um processo no curso 

do qual explodiu as antigas formas urbanas” ou tradicionais “herdadas de transformações 

descontínuas”. Quando Lefebvre fala em explosão das antigas formas urbanas compreende-

se que ele está se referindo à forma das cidades antes da revolução urbana.  Ao usar as 

palavras “formas urbanas” fica subtendido que as cidades antes da revolução já possuíam um 

grau, ou uma porcentagem mínima que fosse de urbanização. Ao explodir as antigas formas 

tradicionais, também a produção agrícola entrará num processo em que, em questão de tempo, 

passará a ser regida pelos imperativos da produção industrial e a ela se subordinará, ou seja, 

será transformada num setor da produção industrial. 

“Crescimento econômico, industrialização, tornados ao mesmo tempo causas e 
razões supremas, estendem suas conseqüências ao conjunto dos territórios, 
regiões e nações, continentes. Resultado: o agrupamento tradicional próprio à 
vida camponesa, a saber, a aldeia, transforma-se; unidades mais vastas o 
absorvem ou o recobrem; ele se integra à indústria, e ao consumo dos produtos 
dessa indústria”.(LEFEBVRE, 1970, p. 17). 
 

Para explicar estas transformações, explosão de antigas formas urbanas, e a perda de 

autonomia da produção agrícola em escala mundial, Lefebvre utiliza as palavras “revolução 

urbana”, que consiste no: 

“...conjunto de transformações que a sociedade contemporânea atravessa para 
passar do período em que predominam as questões de crescimento e de 
industrialização (modelo, planificação, programação) ao período no qual a 
problemática urbana prevalecerá decisivamente, em que a busca das soluções e 
das modalidades próprias à sociedade urbana passará ao primeiro plano”    
(LEFEBVRE,1970, p.19) 

Esclarecidos os termos sociedade urbana e revolução urbana, Lefebvre, explica, o 

processo de urbanização, traçando um eixo espaço-temporal que vai do zero a 100% de 

urbanização (Figura 2). Enfatiza que se trata de um eixo espaço temporal. Espacial porque 

                                                 
12 Lefebvre em sua obra A revolução urbana, vai usar a palavra urbano como abreviação de “sociedade urbana” 
(1970 pág 28). 
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acontece no espaço e a ele modifica, e é ao mesmo tempo temporal porque desenvolve no 

tempo, primeiro de forma pontual e depois se estende praticamente por todo planeta.  

 

Figura 2 – Eixo espaço temporal elaborado por  Lefebvre 

 

No marco zero do eixo ele coloca ausência total de urbanização e no marco 100% a 

urbanização completa, ou seja, a consolidação de uma sociedade urbana plena, para a qual 

estamos em marcha.  No marco zero não há urbanização. Ele corresponde à época em que 

teriam vivido os primeiros grupos humanos registrados na história que são os coletores 

pescadores e caçadores. Esse grupo vai marcar o espaço através das primeiras modificações.  

Um pouco acima do marco zero, mas ainda muito próximo dele, Lefebvre colocou a 

cidade política, identificada principalmente no Egito e na Mesopotâmia. Essas cidades teriam 

por função administrar, proteger e explorar o território, dirigindo grandes trabalhos agrícolas 

como, por exemplo, os sistemas de irrigação, drenagem, diques e arroteamentos. Esses 

grandes trabalhos beneficiavam os agricultores, os quais pagavam tributos pelo seu uso. 

Tinham a posse da terra, que pertencia ao monarca. Nessas cidades políticas viviam além dos 

sacerdotes, príncipes e guerreiros também os administradores e os escribas, cuja presença se 

justificava por ser impossível uma cidade política se manter sem documentos, ordens, 

inventários, e cobrança de taxas. Lefebvre enfatiza que a cidade política era “inteiramente 

ordem e ordenação, poder” (LEFEBVRE, 1970, p.21) Mas além destes conjuntos de pessoas e 

funções a existência e manutenção da cidade política implicavam na necessidade de algumas 

trocas mínimas que fossem para garantir os materiais necessários à guerra e ao poder. Nestas 

circunstâncias o comércio rondava a cidade. 

“A troca e o comercio, indispensáveis à sobrevivência e à vida suscitam a 
riqueza o movimento. A cidade política resiste com toda sua força, com toda 
sua coesão; ela sente-se, sabe-se ameaçada pelo mercado, pela mercadoria, 

0 100 %
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pelos comerciantes, por sua forma de propriedade (a propriedade mobiliária 
movente por definição: o dinheiro)”. (LEFEBVRE, 1970, p.22). 
 

Nestas circunstancias o comércio é admitido e mantido às margens da cidade. 

Lefebvre dá vários exemplos de fatos ocorridos na história que dão conta desta marginalidade 

que ele designa como sendo marcado por signos de heterotopia13. 

  Já mais distante do marco zero Lefebvre colocou no eixo espaço-temporal a cidade 

mercantil. Ela tem como marco o momento em que na Europa Ocidental, no final da idade 

média, século XIV, “a mercadoria, o mercado e os mercadores penetram triunfalmente na 

cidade” (LEFEBVRE 1970, p.22). O fato de o comércio entrar na cidade vai provocar 

mudanças na sua função, forma e estrutura. Até então administrar e proteger eram as 

principais funções urbanas da cidade, agora a troca comercial torna-se a função urbana da 

cidade.  Em função desta alteração também vai surgir uma nova forma para a cidade 

relacionada à sua arquitetura e uma nova estrutura do espaço urbano. Em outras palavras o 

mercado, a mercadoria e o mercador rondam a cidade desde a sua origem, ele representa 

riqueza e movimento por isso digamos que ele é “tentador”. Aqueles que tinham o poder na 

cidade, certamente, dele (o comércio) fazia uso, mas até onde foi possível o manteve afastado. 

  Prosseguindo aparece no eixo espaço-temporal a cidade industrial. Entre a cidade 

mercantil e a cidade industrial houve a inflexão do agrário ao urbano, que Lefebvre 

representou no eixo espaço-temporal traçando uma mediana entre a cidade mercantil e a 

cidade industrial. O que seria esta inflexão?  Lefebvre a descreve como um momento de 

grande acontecimento na Europa Ocidental em que a cidade comercial, implantada sobre a 

cidade política e dotada de nova função forma e estrutura desequilibra o conjunto e passa ter 

supremacia sobre o campo ao qual até então se curvava.  

                                                 
13 Lefebvre utiliza o termo heterotopia para indicar a exclusão do mercado e dos mercadores das cidades 
políticas, embora estas fizessem uso dos produtos comercializado pelos mercadores. Segundo o autor o mercado 
e os mercadores, (as pessoas e as coisas), levarão séculos para se integrarem à cidade. Em geral os comerciantes 
permanecerão em bairros especializados, e praças de mercados instalados às margens da cidade (1970, p.22). 
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“O peso da cidade no conjunto social torna-se tal que o próprio conjunto 
desequilibra-se. A relação entre cidade e o campo ainda conferia a primazia a 
este último: à riqueza imobiliária, aos produtos do solo, às pessoas estabelecidas 
territorialmente (possuidores de feudos ou de títulos nobiliários). A cidade 
conservava, em relação aos campos, um caráter heterotópico, marcado tanto por 
muralhas quanto pela transição dos faubourgs. Num dado momento, essas 
relações múltiplas se invertem, há uma reviravolta. No eixo deve ser indicado o 
momento privilegiado da heterotopia. Desde então a cidade não aparece mais, 
nem mesmo para si mesma, como uma ilha urbana num oceano camponês; ela 
não aparece mais si mesma como um paradoxo, monstro, inferno ou paraíso 
oposto à natureza aldeã ou camponesa”. (LEFEBVRE, 1970, p.24). 

De início a indústria não tem o seu lugar de produção dentro da cidade. Ela nasce fora 

da cidade. Afirma Lefebvre que a indústria inicialmente estaria ligada a “não-cidade” Tal 

como o comércio, a indústria tem seu ponto de partida fora da cidade, próximo aos locais de 

matéria prima como os metais e têxteis, próximas às fontes de energia, como a água e o 

carvão. Há entre esse movimento cidade não-cidade toda uma movimentação dialética que 

segundo Lefebvre escapa às análises de base evolucionista. Tal como se deu com o comércio, 

a mercadoria e os mercadores, a cidade se defendeu também contra o domínio da indústria 

que se expandia e se aproximou da cidade, onde estava o capital, o comércio e a reserva de 

mão de obra. 

 Ao integrar-se à cidade, uma revolução urbana será desencadeada, gerando a fase 

que Lefebvre registra no eixo-espaço temporal como zona crítica que ele compara a uma 

caixa preta. Na Figura 3 tem-se a ilustração do eixo completo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – O eixo espaço temporal completo. 
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Para Lefebvre, dentro do processo histórico de urbanização a aproximação da indústria 

implicou numa implosão-explosão. Trata-se de uma metáfora que ele emprestou da física 

nuclear para explicar a grande concentração (implosão) de pessoas, de atividades e de 

riquezas de coisas, de objetos, de instrumentos, de meios e de pensamento na realidade 

urbana, e a explosão, a projeção de fragmentos múltiplos e disjuntos expressos pelo 

surgimento da periferia, dos subúrbios, residências secundárias, satélites, favelas etc. 

A partir da revolução urbana instaura-se a problemática urbana e nos vemos diante de 

uma fase crítica que se comporta como uma caixa preta, um campo cego. Aí Lefebvre 

pergunta o que se passa durante a fase crítica e se é possível apreender o que se passa no 

interior desta fase. Então ele formula como suposição uma segunda inflexão, em que a 

indústria, motor da revolução, “converte-se em realidade dominada no curso de uma crise 

profunda, às custas de uma enorme confusão, na qual o passado e o possível, o melhor e o 

pior se misturam” (LEFEBVRE, 1970, p.27). 

Então, tendo na mente o arcabouço da teoria de Lefebvre podemos dizer que sabemos 

o ponto onde nos encontramos dentro do processo de urbanização. Queremos compreender o 

que é o planejamento e como ele se dá dentro da realidade urbana, sabendo que esta realidade 

no fundo é ainda uma caixa preta. Conforme enfatiza Lefebvre, o analista “sabe o que nela 

entra, às vezes sabe o que dela sai, mas não sabe bem o que nela se passa” (1970:29). 

 Esta pesquisa tem como pretensão, ao tomar um pedaço da mancha urbana de um 

município que passou pelo processo de implosão-explosão, tentar fazer uma leitura de um 

aspecto da caixa preta. Sabe-se que nela entrou o migrante, que veio do campo para a cidade 

num momento de revolução urbana que no Brasil aconteceu na segunda metade do século 

XX, e que este migrante é portador de um “jeito de ser” e que esse jeito de ser se inscreve e se 
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impõe de alguma forma na trama que constitui o espaço. Vejamos como a revolução urbana 

se deu no Brasil. 

1.1. Considerações sobre o processo de urbanização no Brasil 

O Brasil entra na cena mundial como colônia de exploração na fase da expansão do 

comércio europeu. No eixo espaço-temporal de Lefebvre, este é o momento em que se 

desenvolvia e se firmava na Europa, a cidade mercantil. Este é o momento do processo de 

acumulação primitiva do capital, que num esquema lucrativo envolvendo a exploração de 

produtos coloniais colocou diversas nações européias na rota do capitalismo industrial. O 

Brasil dentro deste contexto estará a serviço da metrópole com a função de provê-la com 

produtos agrícolas ou minerais, de alta aceitação no comércio internacional, por exemplo, o 

açúcar e o ouro. Esse é o sentido da colonização do Brasil e somente nestes termos justifica-se 

a empreitada portuguesa nestas terras.(PRADO JUNIOR, 1983).  

O Brasil enquanto peça num sistema de monopólios, cuja “expressão teórica da 

aliança entre capitalismo comercial e Estado seria o mercantilismo” (VIOTTI, 1982, p.67), 

simples provedor de mercadorias, subordinado político e economicamente a Portugal, será 

engajado no processo de urbanização que nos países da Europa ocidental caminhava em ritmo 

acelerado. Diante da razão de ser do Brasil para a Metrópole, não fazia sentido as cidades 

brasileiras começarem sua marcha histórica como cidades políticas. O Brasil embarca num 

“trem” em que o processo de urbanização ia a curso e as cidades políticas já haviam ficado 

para trás. O nascimento de núcleos urbanos no Brasil justifica-se em função da necessidade de 

existir um lugar de transações entre os produtos que daqui saíam como o caso da cana de 

açúcar, aguardente e os produtos que aqui chegavam, como por exemplo, o escravo africano, 

que antes de tornar um produtor direto era objeto de comércio (MARTINS 1998, p.14-15). 
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Assim as primeiras cidades brasileiras serão fundadas na costa litorânea, tendo seus olhos 

voltados para a Europa. 

As primeiras cidades brasileiras não serão cidades políticas, porque não administram e 

protegem o campo, mas também não são exatamente cidades mercantis, nos termos 

explicados por Lefebvre, mesmo porque, o pacto colonial estabelecido na Europa não 

condizia com cidades comerciais nas colônias concorrendo com suas metrópoles, mas nem 

por isso as cidades brasileiras deixarão de ter algum grau de urbanização. 

A tese de Oliveira (1982) sobre as primeiras cidades brasileiras dá conta de qual era a 

sua função das cidades brasileiras, fundadas ao longo do litoral, ao mesmo tempo em que 

respondem pelo caráter de sua urbanização: “sede do capital comercial, que controlando a 

produção agroexportadora, fazem a ligação dessa produção agroexportadora com a circulação 

internacional de mercadorias” (OLIVEIRA, 1982 p.37). Para Francisco de Oliveira este 

aspecto das cidades brasileiras como rede de capital comercial internacional vai permanecer 

após a independência do Brasil. Assim o processo de urbanização em toda sua fase colonial 

justifica-se pelo seu relacionamento ao capital comercial e toda as atividades ligadas a esse 

capital. O processo de urbanização, portanto, não é um processo que só se deflagra com a 

industrialização no início do século XX, embora seja por esta ocasião que a urbanização vai 

se redefinir. 

Certamente por conta desta função de sediar o capital comercial os centros urbanos 

brasileiros, apesar de serem um reflexo das condições dominantes no campo, reuniam uma 

classe superior composta por senhores rurais, altas autoridades da administração militar, civil 

e eclesiástica. Eram: “vice-reis, capitães-generais, governadores, comandantes e altas patentes 

militares desembargadores, bispos...” (PRADO JUNIOR, 1983 p.294). Havia nestes grandes 

centros um comércio. Havia o comercio cujo privilégio era predominantemente “reinol”, dos 

nativos do reino e os pequenos comerciantes de retalho e gêneros de primeiras necessidades.  
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A crise na produção da cana de açúcar acentuou o enfoque dos movimentos 

empreendedores denominados Bandeiras que tinham como sentido marcar território e também 

pesquisas voltadas à descoberta de metais preciosos. O final do século XVI e início do século 

XVII no Brasil é marcado pelas bandeiras. Em grande parte, por conta destes 

empreendimentos muitas aldeias, vilas e cidades foram sendo fundadas pelo Brasil afora. 

Entre 1610 e 1720 de acordo com Goulart (apud SANTOS, 1994 p.18)14, foram fundadas no 

Brasil sessenta e três vilas e oito cidades. Cassiano Ricardo (1940) afirma que as bandeiras 

eram empreendimentos essencialmente urbanos. Entendemos por isso as cidades brasileiras 

nascidas dos empreendimentos dos bandeirantes já nasciam urbanas. 

“A bandeira não é longe disso, um “fragmento de latifúndio”, como supôs 
Oliveira Viana num de seus notáveis estudos. Trata-se, ao contrário, de um 
fenômeno urbano por excelência, que tem origem na cidade (S. Paulo) e que dá 
origem a novas cidades que serão subfocos de irradiação bandeirante. (Sant’Ana 
do Parnaíba, Taubaté, Jundiaí, Itu, Sorocaba). 
Isso até onde se possa a uma povoação chamar cidade sociologicamente, com 
personalidade própria, num país como o nosso, onde o “rural” sempre 
prevaleceu contra o “urbano”. 
O “cabo de tropa” só organiza sua tropa na cidade e com o assentimento de 
todos os moradores que queiram tomar parte na expedição. As autoridades 
locais, mesmo que não sigam a bandeira, fiscalizam as entradas em nome da 
governança, ou acumpliciam-se com expedições contra determinações régias, 
que muitas vezes as proíbem. Se não há latifúndio no Planalto, o elemento que 
constitui a bandeira terá que ser a própria população da Vila, acrescida pela 
massa de índios com que cada bandeirante contribui para a empresa. Os donos 
das pequenas propriedades que as há em abundância situadas no arredor de 
Piratininga, uns aos outro para tal fim. Parta, pois, a bandeira de onde partir, e 
até mesmo do litoral (Santos, Cananéia) a sua origem é sempre urbana e não 
latifundiária” (RICARDO, 1940, p.497-498). 

 Tem-se a impressão lendo estes fragmentos de Cassiano Ricardo, que algumas 

cidades fundadas no período das bandeiras exerciam uma função chave no sentido de 

administrar e fiscalizar as “entradas”. A partir daí irradiam novas cidades que serão subfocos 

de irradiação de outras cidades. Cassiano Ricardo cita a cidade de Taubaté situada no Vale do 

Paraíba como o centro decisivo de onde partirá muitas bandeiras que descobrirá e povoará 

                                                 
14 GOULART, R.F. Evolução Urbana do Brasil. Pioneira. São Paulo. 1968. 
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mais tarde Minas Gerais. Daí considerarmos Taubaté como um ponto urbano no Vale do 

Paraíba na fase setecentista. 

Sintetizando, ainda que o Brasil por mais de quatro séculos, a contar do início de sua 

colonização, tenha sido um país essencialmente agrário, com o centro produtivo estabelecido 

no campo, as cidades e vilas foram sendo fundadas e contavam com alguma porcentagem de 

urbanização. Inserido no universo mercantilista europeu, o sentido da colonização brasileira 

era a produção em larga escala, em grandes latifúndios e voltada para exportação. Contudo as 

cidades embora apresentassem algum grau de urbanização, não houve a possibilidade do 

estabelecimento de uma rede urbana, numa economia voltada para a monocultura de 

exportação. De acordo com Santos: 

“O Brasil foi durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado por 
subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, ditadas em grande parte por 
suas relações com o mundo exterior. Havia sem dúvida para cada um desses 
subespaços, pólos dinâmicos internos. Estes, porém tinham entre si escassa 
relação não sendo interdependentes” (SANTOS, 1994, p.26). 

No século XX, entre de 1930, e 1960, apenas para precisar um período, ocorreu uma 

inversão, que vinha em processo de incubação desde final do século XIX. É o que Milton 

Santos denomina urbanização pretérita.  De agrário, o país torna-se urbano quase que “da 

noite para o dia”. A indústria, tal como nas teorias de Lefebvre, será o motor da revolução 

urbana. A partir da industrialização o lugar da produção, antes no campo, transfere-se para a 

cidade. Assim a industrialização no Brasil, vai se fazer urbana e imediatamente urbana 

(Oliveira, 1982:42). Não houve processos intermediários como a fase manufatureira, que 

precedeu na Europa, à revolução industrial onde se localizaria o momento de inflexão do 

agrário ao urbano citado no eixo traçado por Lefebvre, contudo a inversão aconteceu e, 

portanto a revolução urbana.  A inflexão urbana e a revolução urbana no Brasil aconteceram 

de forma simultânea.  
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Certamente por causa da forma de produção e reprodução do capital no Brasil 

(monocultura voltada à exportação), não se desenvolveu no Brasil uma rede urbana de 

pequenas e grandes cidades como o exemplo Europeu. Havia uma polarização em seu 

processo de urbanização. Uma rede urbana pobre, polarizada em poucas cidades grandes e em 

geral litorâneas. Não aconteceu também uma fase manufatureira precedente à industrialização 

como na Europa e, além disso, a acumulação primitiva de capital se deu de forma entravada 

face às dívidas externas brasileiras cujas origens se encontram nos acordos financeiros entre 

Brasil e Portugal e Inglaterra por ocasião de sua emancipação política em 1822. (DEÁK, 

1999). 

Durante todo período colonial, a economia brasileira fundamentou-se no trabalho 

escravo. Leis portuguesas proibiam severamente a implantação de indústrias no Brasil, 

acabando por tirar as forças de um possível fortalecimento da rede urbana. O caráter 

autárquico das produções também era determinante na pobreza do desenvolvimento de redes 

urbanas, na medida em que tirava as possibilidades do surgimento de novas variedades de 

formas de trabalho, que pudessem dar à divisão social do trabalho uma caracterização mais 

complexa. 

O padrão econômico brasileiro fundado na monocultura, no trabalho compulsório 

permaneceu praticamente até 1920. A modificação da divisão social do trabalho determinada 

pela indústria é que vai de uma forma completa mudar este caráter das relações cidade campo 

promovendo uma urbanização mais acelerada que a industrialização.  

Porque a industrialização quando se dá impõe um ritmo de urbanização superior ao 

próprio ritmo de industrialização? 

Francisco de Oliveira explica este fenômeno ao demonstrar a autarquia das cidades e a 

fraqueza da rede urbana no Brasil. As fazendas de café, por exemplo, eram autárquicas. Na 

Europa por ocasião da industrialização o camponês era autárquico. Ele era agricultor e 
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artesão, assim o capitalismo vai se servir deste camponês, desta experiência histórica sob 

muitos aspectos. 

Já no Brasil, de acordo com Oliveira, a industrialização vai se fazer urbana e 

imediatamente urbana. Enquanto na Europa já havia uma divisão social do trabalho no campo 

mais diversificado, uma pré-industria representada pela manufatura, no Brasil o padrão era o 

camponês agricultor. 

A indústria brasileira ao se impor precisará conter dentro de si uma complexa divisão 

social do trabalho. Para produzir um único bem, ela precisa instalar uma complexa divisão 

social do trabalho exigindo alto grau de investimento resultando em uma acumulação menor.  

Aí vem mais uma pergunta: De que forma a indústria vai conseguir aliviar o peso de 

conter para si essa complexa divisão do trabalho? 

 Aí entra o Estado Planejador que vai direcionar seu poder coercitivo tentando mudar o 

poder de acumulação da elite empresária que era baixo em decorrência do caráter autárquico 

da indústria brasileira transpondo excedente de uns grupos sociais para outros, penalizando a 

produção agroexportadora, direcionando seus mecanismos para dar potência à acumulação 

industrial. A relação entre Estado e urbano consiste em regulamentar as relações entre capital 

e trabalho. 

A revolução Burguesa na Europa no século XVIII foi a busca de liberdade, o Estado 

absolutista foi colocado em xeque ante as novas aspirações da burguesia. Para a burguesia 

Européia o Estado se torna um peso com suas intervenções. 

No Brasil a revolução burguesa conforme observa Francisco de Oliveira, nasce 

aparentemente negando as liberdades individuais, considerando que o Estado entra regulando 

capital-trabalho. 

Nessas intervenções Francisco de Oliveira atenta para o fato de o Estado estar criando 

um mercado de força de trabalho, ao regular capital-trabalho em favor da burguesia. Isso se 
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evidencia no momento em que o Estado institui o salário mínimo num baixo patamar, que dá 

ao burguês a medida de quanto precisa para investir e que taxa de lucro pode esperar. A 

relação do Estado e do Urbano agora se fundamenta nas novas relações de produção. Num 

outro aspecto a produção agroexportadora é penalizada em favor de grupos industriais 

emergentes. 

A década de 50 será crucial para o processo de urbanização no Brasil. O “Programa de 

Metas”, formulado em 1956 e adotado pelo então Presidente Juscelino Kubitschek enfatizava 

principalmente o “desenvolvimento econômico industrial”. Esse plano vai significar a 

configuração do modelo de desenvolvimento da indústria no Brasil. A política 

desenvolvimentista, estabelecida pelo governo punha o Estado como coordenador do 

desenvolvimento, estimulando o empresariado nacional, e ao mesmo tempo criando um clima 

favorável ao capital estrangeiro tanto na forma de empréstimo como na forma de investimento 

direto. Dentre as medidas significativas está a criação do Grupo de Estudos da Indústria 

automobilística (GEIA). 

Assim, com estas medidas, grandes investimentos foram feitos no país tanto no setor 

público (transporte e energia), como também no setor privado (indústria de base e de bens de 

consumo final), gerando um crescimento no país de grandes proporções. 

O “Plano de Metas” implantado na década de 50 no Brasil foi um sucesso do ponto de 

vista do desenvolvimento econômico. A industria brasileira de base e de bens de consumo, de 

acordo com Cohn (1982, p.310), cresceu 80% entre 1955 e 1961, com a predominância da 

produção de bens de capital como siderurgias, indústria mecânica, material de transportes, etc. 

O Vale do Paraíba situado no eixo Rio São Paulo foi um dos grandes beneficiados. No caso 

do município de São José dos Campos, mais particularmente, a industrialização provocou um 

impacto sobre a urbanização, repercutindo sobre o espaço urbano. 
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Este desenvolvimento não se deu de modo equilibrado. A região centro-sul do Brasil, 

por razões que não serão enfatizadas neste momento, foi a que mais se beneficiou desses 

investimentos, apesar dos incentivos do governo em integrar o nordeste brasileiro ao mercado 

nacional, com a criação da Superintendência Do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE 

em 1959. E nesse contexto o eixo Rio – São Paulo, já inserido no processo de industrialização 

desde início do século, recebe e entrada maciça de capital, que foi aplicado na indústria: 

automobilística, de material elétrico e eletrônico, eletrodoméstico, produtos químicos e 

farmacêuticos. Instalam-se no Vale do Paraíba as multinacionais que irão exercer forte 

influência em toda estrutura socioeconômica do país. 

 Nestas circunstâncias, literalmente temos em muitas cidades brasileiras, 

especialmente do Sul e Sudeste, o mecanismo de implosão-explosão, citado por Lefebvre. 

Primeiro a implosão, um acumulo de objetos na cidade: industria, migrante, comércio, depois 

a explosão. Crescimento espraiado, expresso nos bairros da periferia, subúrbios e favelas. A 

realidade urbana que se instala no Brasil, diante da revolução urbana é o que Lefebvre 

denomina zona crítica.  Emerge o problema de como lidar com a zona critica. 

Houve crescimento econômico sem necessariamente, haver desenvolvimento social. 

Houve crescimento quantitativo, sem crescimento qualitativo, que para Lefebvre implica 

numa estagnação das relações sociais essenciais. Só poderemos conceber uma vida urbana, 

pela realização da sociedade urbana. E a realização da sociedade urbana exige a planificação 

orientada para as necessidades sociais, necessidades urbanas. A grande massa da população, 

no processo de implosão-explosão é vítima de uma segregação e relegada à periferia, tanto a 

periferia do sistema capitalista (pois vive na cidade em condições precárias), como a periferia 

geográfica (porque em geral, vive nos bairros mais distantes da área central). De acordo com 

Lefebvre (1969, p.130-131) o proletariado e outras camadas e classes sociais sofreram e 

sofrem com a explosão das antigas morfologias. De um lado há uma tendência ao 
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desaparecimento da antiga miséria proletária dos grandes países industriais, pela satisfação 

das necessidades emergentes, mas há a miséria do habitante, miséria do ser, submetido a uma 

cotidianidade organizada (LEFEBVRE, 1969). 

Muitos questionamentos surgem em função do que constitui a realidade urbana: É 

possível, se investigar o interior da “caixa preta”, essa situação de zona critica em que nos 

encontramos e nela identificar a presença dos modos de vida da cidade pequena no espaço 

social que constitui essa caixa?  

Se o urbano domina o campo e as cidades pequenas, será que os modos de vida da 

cidade pequena ainda persistem? 

1.2.  O Município de São José dos Campos no processo de urbanização brasileira. 

A importância de contextualizar o município de São José dos Campos no processo de 

urbanização justifica-se pelo fato da área de estudo que estamos investigando se localizar 

neste município.  

Existe uma forte relação entre o processo de transformação de São José dos Campos 

em pólo regional na segunda metade do século XX e a influência do Estado Planejador 

brasileiro. Esta é a tese de Lessa (2000), cujas indagações iniciais são: “Como uma cidade 

sem projeção no período do café, pôde se transformar em pólo regional?”, “Por que portas a 

questão urbana entrou na cidade?”. 

Cidades do interior paulista como Santos e Campinas, são pólos regionais, mas ambas 

passaram, por uma fase, poderíamos dizer de acumulação primitiva de capital, com seu 

envolvimento no “Complexo Cafeeiro” (LESSA, 2000, p.3), mas não foi esse o caso de São 

José dos Campos. 
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São José dos Campos é uma cidade, altamente urbanizada15 e boa parte desta 

urbanização aconteceu nos últimos 50 anos. A cidade originou-se de um núcleo jesuítico que 

é da época seiscentista, por volta de 1640. Seguindo nossa linha de raciocínio cabe localizar o 

município de São José dos Campos no processo de urbanização. 

Reconstituir a história de um lugar seja uma rua, um bairro, uma cidade ou um país, 

requer que se pense na história desse lugar acontecendo dentro de um processo, um 

movimento dinâmico, do qual esse lugar é apenas um capítulo.  

Santos (1985), em Espaço de Método fala da necessidade de periodização para 

qualquer análise que se proponha a elaborar. É necessário entender em que contexto, em que 

modo de produção o estudo proposto ocorre.  Se a escala do objeto que se deseja analisar é 

grande é mais fácil de proceder ao estudo, e se a escala for pequena o estudo é mais 

complexo, devido ao numero de determinações externas que incide sobre o lugar examinado 

(Santos, 1985, p.3). 

Em por uma Geografia uma Nova Santos (1984, p. 131) afirma que a organização do 

espaço tem a tendência de reproduzir suas principais linhas de força, de tal modo que as 

localizações antigas, sua função, forma e estrutura vão condicionar as novas funções.  

Observamos ao tentar reconstituir a história do município de São José dos Campos nos seus 

primórdios, que essa tese é verdadeira. No decorrer da década de 30 o Estado Planejador, dará 

um “empurrão” que acelerará a transformação de São José dos Campos em Pólo Regional e 

de certo modo terá o poder de quebrar, a organização do espaço urbano no município que até 

então vinha reproduzindo suas principais linhas de força.   

                                                 
15 O grau de urbanização de São José dos Campos no ano de 2005 era de 98,90%, superior à Região de Governo 
que é de 95,21% e à dos Estado que é de 93,65% (informações SEADE). 
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1.3. São José dos Campos: de aldeia dos Jesuítas a Pólo Regional 

A chegada dos portugueses nas terras brasileiras em 1500, e o conseqüente processo 

de exploração e povoamento se fez inserido nos quadros do antigo sistema colonial (PRADO 

JUNIOR, 1983), cuja “expressão teórica da aliança entre capitalismo comercial e o Estado 

seria o mercantilismo” (VIOTTI, 1982). É o período em que Santos (1985), ao procurar 

periodizar a dimensão temporal do espaço, classifica como o período do comércio em grande 

escala (fins do século XV até mais ou menos 1620). 

“A esse período corresponde o aumento da capacidade de transporte e de 
comércio, que substituem a agricultura como fator essencial do sistema. O 
comércio ampliado induz uma manufatura mais intensiva e é o responsável pela 
criação nas Américas, de espaços derivados “por intermédio das culturas da 
cana de açúcar, do fumo e posteriormente do algodão...” (SANTOS, 1985, 
p.25). 
 

Todo o “sentido” da colonização do Brasil nos 300 anos seguintes enquanto colônia de 

Portugal, conforme já citado na seção anterior, esteve voltada “a fornecer ao comércio 

europeu, gêneros tropicais ou minerais de grande importância: o açúcar, o algodão, o ouro...” 

(PRADO JUNIOR, 1983, p.119).  

Assim, inserido nos quadros do antigo sistema colonial, em que se estabeleceu um 

complexo comercial amplo entre Europa, África, Ásia e toda a América, o Brasil é apenas 

“um pequeno detalhe daquele quadro imenso” (PRADO JUNIOR, 1983, p.20). 

Conseqüentemente o nascimento dos primeiros núcleos urbanos na bacia do Vale do Paraíba 

está inserido neste contexto. 

As quatro maiores cidades da Bacia do Vale do Paraíba paulista, Jacareí, São José dos 

Campos, Taubaté, e Pindamonhangaba, têm suas origens como núcleos urbanos quase que 

simultaneamente na primeira metade da fase seiscentista, cujas razões de ser parecem ligar-se 

a um conjunto de fatores dentre os quais há que se citar a política metropolitana de promover 

a ocupação de territórios através de doação de terras (MÜLLER, 1969, p.113). Os quatro 

municípios estão localizados no Médio Vale do Paraíba, num corredor de circulação cuja 
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formação é contemporânea à fundação destes municípios e a distância entre os quatro 

municípios, vista linearmente, de Jacareí a Pindamonhangaba, não ultrapassa 60 Km. 

Contudo, o papel de São José dos Campos no processo de fundação e desenvolvimento difere 

das outras três cidades. Isso vai determinar a aparente falta de tradição do município em 

relação às demais cidades, consideradas históricas, num quadro que antecede a fundação das 

cidades históricas do Estado de Minas Gerais. 

 As fontes de pesquisa para esta época (século XVII) são escassas. É fato que a vila de 

São Francisco da Chagas de Taubaté, tenha surgido em 1645 e resulta de uma doação feita a 

Jacques Felix, por donatários da Capitania de São Vicente, ligados a Vila de São Paulo de 

Piratininga. Da vila de Taubaté originaram outros subnúcleos ligados a patrimônios religiosos 

que são Pindamonhangaba e Tremembé.  Jacareí seria um subnúcleos originado de Mogi das 

Cruzes. Já São José dos Campos, assim como a Freguesia da Escada, surgiram como 

aldeamento de indígena. No caso da Freguesia da Escada, a missão foi entregue aos frades 

capuchinhos, por doação de terras vinda de Mogi das Cruzes. São José dos Campos, tal como 

Taubaté estão diretamente ligadas a uma doação de terras que partiu da Vila São Paulo de 

Piratininga, (veja Figura 4). A diferença é que a sesmaria onde foi fundada a aldeia de São 

José dos Campos foi doada a Membros Letrados da Companhia de Jesus, expressão da contra 

reforma, os quais construíram uma aldeia com finalidades educativas no intento de fazer dos 

índios homens cristãos.  
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Fonte Muller, 1969. 

Figura 4 - Localização dos primeiros povoados e vilas do Vale do Paraíba. 

 

Verificam-se então diferenças embrionárias em termos de papéis na produção, entre 

São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Estas últimas emanaram de doações que partiram 

diretamente da Capitania São Vicente, já São José dos Campos surge como aldeia indígena 

aos cuidados de jesuítas, enquanto Taubaté surge como uma Vila, aos cuidados de homens 

comuns. De São José dos Campos não há objetos, monumentos, como igrejas, por exemplo, 

da época jesuítica. Quanto à Freguesia da Escada, situada próximo aos municípios de 

Guararema, Jacareí e Mogi das Cruzes, ainda preserva a Igreja que seria da época dos Padres 

Capuchinhos (Figura 5).  Visitando a pacata Freguesia da Escada, numa tranqüila tarde de 

domingo, tem-se a sensação de que a Aldeia de São José do Paraíba, atual São José dos 

Campos seria semelhante à Freguesia da Escada.  
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  Fonte: Terra Vieira, arquivo pessoal. 

 Figura 5 – Igreja do século XVII na Freguesia da Escada  

 
As diferenças de papéis entre o núcleo de São José dos Campos e os núcleos vizinhos 

vão de certo modo, determinar a exclusão do povoado na rota do ouro, quando das 

descobertas das minas nas Gerais. Antonil em sua obra Cultura e Opulência do Brasil, do 

século XVII (1982) descreve as principais rotas para as Minas Gerais. Numa dessas rotas, que 

levava dois meses para chegar ao destino, os bandeirantes saíam de São Paulo e pousavam em 

Nossa Senhora da Penha. Depois iam para a aldeia de Etaquaquecetuba, depois Mogi das 

Cruzes, Laranjeiras, Jacareí. Mais dois dias, as tropas chegavam a Taubaté, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, para então subirem em serra da Mantiqueira rumo a Minas 

Gerais. A aldeia de São José dos Campos, reduto dos missionários de Loyola, local privativo, 

assim como a Freguesia da Escada, não faziam parte dessa rota evidentemente.  

Segundo Müller (1969) essas rotas se constituíam por caminhos difíceis, em péssima 

situação, mas eram intensamente percorridos. Apesar das dificuldades econômicas das vilas 

situadas ao longo da Bacia do Paraíba, aquelas localizadas bem às margens do caminho para 

as Minas de Ouro, levavam vantagem, uma vez que a viagem era longa e desconfortável, feita 
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em lombo de burros, tornando necessárias paradas regulares para descanso, alimentação etc. 

Afirma Müller que: 

“Estar à margem da estrada era tão importante, que São José dos Campos, fora 
do caminho geral, teve desenvolvimento mais lento que as demais vilas, a ponto 
de não conseguir encontrar cidadãos, que permitissem a renovação da câmara”. 
(MÜLLER, 1969:27). 

 

As cidades incluídas na rota tenderam a crescer mais que aquelas fora da rota. Taubaté 

teve uma casa de Fundição entre 1695 e 1705 e o Convento Santa Clara motivo de grande 

orgulho. Já São José teve crescimento mais lento que as demais vilas. 

Mais tarde os jesuítas serão expulsos do Brasil, a aldeia de São José dos Campos era 

um fato, mas sua rota fora do caminho oficial para as Minas já estava traçada. Poderia até 

existir caminhos alternativos, mas do caminho oficial a aldeia de São José do Paraíba estava 

fora, significando um desenvolvimento econômico menos expressivo que as cidades vizinhas.  

Em 27 de julho de 1767, a aldeia de São José dos Campos, foi elevada à categoria de vila com 

o nome de Vila Nova São José, não passando nessa época, de um lugarejo, fora do circuito.  

Se fôssemos colocar São José dos Campos do século XVII no eixo espaço temporal de 

Lefebvre onde a vila se enquadraria? 

 Com a decadência das minas de ouro no Brasil, que foram sendo exploradas até sua 

exaustão, as atenções no Brasil se voltam novamente às culturas tradicionais. Prado Júnior 

(1983), enfatiza que a partir dos finais do século XVIII e início do século XIX, o Brasil 

passou por um renascimento agrícola, impulsionado pela abertura dos portos e da 

emancipação política do país. Nesse processo de renascimento agrícola, a economia no norte 

brasileiro é revitalizada num primeiro momento com cultivo da cana de açúcar, mas esbarra 

com um forte concorrente: a beterraba. Estados Unidos e Europa, grandes consumidores de 

açúcar oriundo da cana, passam a ser produtores do açúcar derivado da beterraba. O Sul do 

Brasil, em contrapartida, foi favorecido por um produto que se aclimatou à região 

admiravelmente: o café. Assim, gradativamente, o centro sul do Brasil, foi tomando a 
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dianteira, até que na segunda metade do século XIX, houve uma inversão completa de 

posições. O café vinha tendo grande aceitação no mercado internacional como importante 

alimento de luxo nos países europeus. Contribuíram ainda os Estados Unidos, que surgia 

como potência internacional e se tornando um grande consumidor de café. 

O início do plantio do café no sul do Brasil, de acordo com Prado Junior (1983), foi 

nas montanhas que circundam o Rio de Janeiro. “As matas da Tijuca hoje um dos mais 

importantes e aprazíveis arrebaldes da ex-capital, já foram cafezais” (PRADO JÚNIOR, 

1983,161). Depois atinge Parati, Angra dos Reis, entra no Estado de São Paulo por Ubatuba, 

Caraguatatuba e São Sebastião, fazendo desta região em princípios do século XIX uma 

importante zona produtora. Só então a lavoura cafeeira atinge a serra e o Vale do Rio Paraíba 

que foi o primeiro grande cenário cafeeiro do Brasil. Assim, muitas cidades entrarão no 

circuito do café, sendo a região de Bananal uma da mais importantes produtoras de café no 

Vale do Paraíba. A ascensão do Vale do Paraíba como região produtora do café foi tão rápida 

quanto a sua decadência.  O café foi sendo plantado arbitrariamente, morros após morros, e 

não demorou em exaurir a terra e se transformar em pastos. Os resquícios desta devastação 

estão presentes ainda hoje no Vale do Paraíba. 

São José dos Campos, então uma vila, quase não apresentou projeção de importância 

no Vale do Paraíba, enquanto produtora de café. Permanecendo um local tranqüilo, pacato e 

de bom ares, sem concorrência com as vizinhas Taubaté e Jacareí, até início do século XX, 

quando entrará em um processo que transformará o município em um pólo regional. 

Oliveira (1999), citando Emílio Zaluar16 que em 1860 esteve em viagem pelo Vale do 

Paraíba fala o seguinte sobre São José dos Campos: 

A vila apesar de achar-se edificada, sobre uma belíssima eminência, não 
sobressai muito nem mostra grande desenvolvimento, pois as casas são quase 
todas baixas, as ruas desiguais e mal-alinhadas, e os dois largos que nela se 
encontram não tem as necessárias saídas, e falta-lhes o adorno de alguns 

                                                 
16 Zaluar, E. Peregrinação pela Província de São Paulo. São Paulo. 1953. 
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edifícios, que atualmente se acham em construção, como a cadeia, a casa de 
câmara e a igreja matriz (OLIVEIRA 1999, p.45). 

 
Müller (1969) também cita a viagem de Emílio Zaluar17 no Vale do Paraíba em 1860, 

o qual descreve Taubaté como: 

 
“Cidade ativa e em desenvolvimento contando com ricos fazendeiros que 
dispõem de avultada fortuna, comércio animado, e alguns ramos de indústria 
cultivados com decidida vantagem local, nela havendo vida elementos de 
progresso de aspiração notável. Nem por isso teria grandes atrativos, já que 
apesar de algumas construções modernas e mesmo luxuosas é ainda formada 
por ruas muito compridas, adornadas de um e outro lado por casas de aspecto 
sombrio e de regularidade monótonas”.(MÜLLER, 1969, p.56). 

 

No final do século XIX, São José dos Campos, assim como Campos do Jordão 

começam se despontar como local atrativo para cura da tuberculose.  Em parte o fato de São 

José dos Campos ter se mantido como um lugar pacato bem arejado, por se situar em cima de 

um platô, constituiu circunstâncias favoráveis na escolha do lugar como propício à cura da 

doença, ou seja, os bons ares estão relacionados aos fatos da pequena São José dos Campos se 

localizar num platô, voltado para um amplo campo que é o conhecido “Banhado”, e também 

por estar isolada. 

 Aí entra a tese de Santos (1986), já citada no início deste capítulo, sobre a tendência 

do espaço em fazer com que se reproduzam suas principais linhas de força. E qual era a 

principal linha de força de São José dos Campos? A tranqüilidade, o clima, o fato de a cidade 

ter a sua volta um campo como o Banhado, cujas determinações históricas derivam do fato da 

cidade ter se mantido fora da rota do ouro. Além disso, está situada próxima a cidade de São 

Paulo, centro urbano já expressivo no início do século XX.  

De acordo com Lessa (apud BERTOLLI FILHO, 2000, p. 42)18, em julho de 1899 

surgiu em São Paulo a Associação Paulista de Sanatórios Populares para Tuberculosos, cujo 
                                                 
17 ZALUAR, A. E. “Peregrinação pela Província de São Paulo”. 3ed. São Paulo. Martins Fontes. 1953. 
18 BERTOLLI, F. C. História Social da Tuberculose e do tuberculoso: 1900-1950. São Paulo. Tese de Doutorado 
– Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, 1993. 
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presidente era o médico sanitarista Clemente Ferreira, que veio do Rio de Janeiro para São 

Paulo, a convite do higienista Emílio Ribas, que na época era diretor do Serviço Sanitário 

Estadual e estava empenhado em campanhas contra a tuberculose. Clemente Ferreira na 

década de 80 do século XIX havia escrito um artigo analisando as qualidades climáticas de 

Campos do Jordão. Essa associação, da qual Ferreira era diretor, empenhou-se na construção 

de um sanatório popular para tratamento da doença em Campos do Jordão. Durante os anos de 

atuação dessa associação houve conflito entre Clemente Ferreira e Emílio Ribas. Clemente 

defendia que o clima adequado era a base do tratamento da tuberculose. Emílio Ribas achava 

que o clima não era o fator principal e o doente poderia ser tratado nos arredores da capital.  

Como resultado do conflito de idéias entre os dois sanitaristas foi se formando um consenso 

em torno das cidades de São José dos Campos e Campos do Jordão.  De acordo com Lessa 

(2000:44) nessa ocasião, inicio do século XX Campos do Jordão ao mesmo tempo em que é 

cogitada como cidade sanitarista começa a desenvolver o turismo enquanto local de lazer da 

elite paulistana. Então Campos do Jordão tenderá a se especializar na cura de tuberculosos de 

alta renda. São José dos Campos se apresentará como uma alternativa de investimentos para o 

tratamento de tuberculosos pobres.   

Convém enfatizar que de acordo com Bittencourt (2000, p.33), a cidade de São José 

dos Campos começa a receber doentes antes da construção de sanatórios. No final do século 

XIX a cidade já recebia doente. Provavelmente, o sucesso na cura da doença servia de 

divulgação para qualidades da cidade enquanto um lugar benéfico à cura de tuberculose. A 

configuração do espaço joseense, do final do século XIX, será um elemento que vai 

condicionar a nova atividade de São José dos Campos como cidade sanitarista, o que confirma 

a tese da Santos de que estruturas presentes no espaço condicionam as novas funções para 

esse mesmo espaço. A partir desses condicionamentos é que virão os investimentos estatais e 

privados. 
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Lessa (2001, p.3) afirma que o “Estado planejador a partir de 1930 até início de 1980 

interveio com planos e políticas públicas, aliados aos investimentos industriais e privados que 

a cidade passou a atrair”. Isso quer dizer que por volta de 1930 o município, dentro do 

contexto geral de planejamento do Estado, passou a receber investimentos provenientes do 

Estado. Qual era a tônica do Estado planejador no Brasil em meados do século XX? A 

resposta reside no fato de que os municípios, especialmente, as grandes cidades brasileiras, 

como Rio de Janeiro e São Paulo, que então se despontava como pólo industrial, cresciam, e 

junto com o crescimento os problemas urbanos: pobreza, doença etc. Isso se dava num 

contexto mundial e o Brasil era um capítulo neste contexto. Como possível solução para os 

problemas urbanísticos das grandes cidades, São José dos Campos, “com seus lindos ares 

climáticos”, é marcado e reforçado no período sanatorial, pelo processo de intervenção do 

Estado, como um local propício ao tratamento da tuberculose que atingia os grandes centros 

urbanos da época. Lessa (2001, p.46) afirma que “as questões urbanas e sociais entram em 

São José dos Campos pelas mãos da doença. A chegada maciça de doentes numa cidade 

pequena e sem estrutura asilar e urbana vai acarretar uma série de conflitos e controvérsias 

que marcaram a história desde então. O doente, este agente novo na cidade, era problema e 

solução para São José”. Problema, porque tuberculose é uma doença contagiosa; solução 

porque a entrada da doença na cidade significava mobilização de recurso que, provindos do 

Estado e da iniciativa privada, levou à construção de sanatórios, pensões, serviços e 

logicamente para modernização da cidade. A fase sanatorial representará uma boa arrancada 

no processo de urbanização de São José dos Campos. A partir da organização do espaço de 

São José dos Campos, e dos investimentos desencadeará o processo de transformação do 

município. Investimentos militares e industriais colocarão o município no caminho que fará 

dele o pólo regional que é hoje. “A cidade sanitária, industrial e militar se sobrepõe, entre 30 e 

80 transformando São José dos Campos em um laboratório de políticas e projetos” (LESSA, 
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2001, p.3). Assim, São José dos Campos, na década de 50 e 60, se vê as portas de uma 

Revolução urbana. 

A sua posição estratégica, em relação às duas maiores regiões metropolitanas do país, 

a proximidade do Porto de São Sebastião, que apresenta grandes potencialidades para a 

movimentação de cargas especializadas, a desconcentração industrial, principalmente de São 

Paulo, a implantação do Centro Técnico Aeroespacial-CTA e do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, são alguns dos fatores que explicam a existência no Município 

de um parque industrial moderno, que em 1988, contava com 596 estabelecimentos industriais 

(muitos deles de grande porte), empregando 64.429 pessoas. (PLANO DIRETOR São José 

dos Campos, 1994, p.13). 

São José dos Campos é hoje o mais importante município do Vale do Paraíba, centro 

Universitário e Tecnológico, e pólo irradiador das atividades econômicas da Região. Atrai 

pessoas em busca de emprego e, ao mesmo tempo, tem de criar condições para atender 

demandas sociais e econômicas provocadas por esta sua característica. 

 Nos últimos 20 anos, surgem novas reestruturações na produção mundial, modificando 

substancialmente nos grandes centros urbanos. Em São José dos Campos, cidade de porte 

médio, na busca de novas estratégias que a enquadre e mantenha como pólo regional nos 

quadros da nova ordem da economia mundial, investe-se em comunicação, praças financeiras, 

e lugares de produção de serviços especializados com objetivo de atrair capital estrangeiro e 

embelezamento da cidade.  

2.  Do urbanismo ao Planejamento urbano contemporâneo no Brasil 

O urbanismo é uma expressão que aparece na historia durante a instauração da fase 

critica do eixo espaço temporal de Lefebvre. O Planejamento Urbano tem o início de sua 

historia dentro da esfera do Urbanismo, portanto podemos apreende-lo como parte deste 
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universo. Situar os termos urbanismo e planejamento urbano pode ser questão óbvia para os 

especialistas da área de urbanismo, mas não, ou pelo menos não eram para autora desta 

pesquisa tempos atrás. A Figura 6 apresenta um esquema ilustrativo elaborado por Silva Neto 

em 1995 que contribuiu para uma compreensão acerca da posição do planejamento urbano 

bem como das teorias sobre o urbanismo dentro do universo do processo de urbanização e 

urbanismo19. Então para localizar a origem do planejamento urbano sem afastar-se do 

referencial traçado do Lefebvre (o eixo espaço-temporal), podemos dizer que Urbanismo será 

e a “ciência” a “técnica” responsável pelos estudos e soluções dos problemas urbanos, que se 

desencadearam em função do aceleramento no processo de urbanização (revolução urbana).  

Nesta seção, ainda preocupada em ter em mente a clareza das palavras, já esclarecida acerca 

do processo de urbanização, vamos no deter na questão do urbanismo, para encontrar as 

condições de compreensão do posicionamento do planejamento urbano neste universo. 

 

 
Fonte Silva Neto, 1995. 
 
Figura 6 – A posição do Planejamento em relação ao Urbanismo 

 

                                                 
19  O desenho esquemático mostrado na Figura 6 foi apresentado e discutido na disciplina Urbanização 
Contemporânea, ministrada pela Professora Cilene Gomes. 
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O urbanismo surgiu no final do século XIX. De acordo com Topalov, tal como a 

sociologia, a antropologia, a estatística social, o urbanismo tem seu nascimento na estreita 

relação entre ciência e administração. No caso do urbanismo sua origem se afirma como 

disciplina e profissão autônoma no marco das prefeituras ou de grupos cívicos locais. 

(TOPALOV, 1996). 

No capítulo intitulado “A ilusão urbanística”, de sua obra a “A Revolução Urbana” 

Lefebvre (1970) faz uma critica radical ao urbanismo. Foi possível apreender dessa crítica que 

na produção e reprodução do urbanismo reina uma ilusão na medida em que se tem pensado e 

agido como se fosse uma ideologia. Cabe aqui abrir um parêntese, pontuarmos algumas 

considerações sobre a ideologia, para em seguida voltarmos à discussão acerca da ilusão 

urbanística. 

Na concepção marxista apresentada por Chauí (1982 p.31,87) a ideologia é o 

ocultamento do modo real de como as relações sociais foram ou são produzidas. Através da 

ideologia os homens crêem que as coisas são como são em decorrência da ação de certas 

entidades (a Natureza, os deuses ou Deus, a Razão ou as Ciências e o Estado). No lugar dos 

dominantes aparecem idéias cristalizadas como verdadeiras.  

Clifford Geertz (1989 p.174), em seu ensaio sobre a “Ideologia como Sistema 

Cultural”, afirma que a ideologia é uma “saída simbólica para as perturbações emocionais 

geradas por desequilíbrio social”. Tal como os símbolos culturais, ideologias são fonte 

extrínseca de informações, são gabaritos para a organização de um processo social e 

psicológico e passam a desempenhar um papel crucial nas situações onde falta um tipo de 

informação que a ideologia contem. Quando uma comunidade política se guia ou guiava por 

uma tradição, ou por cânones religiosos, ou por algum tipo de moralismo e estes preceitos 

perdem sua força a ideologia passa a ser a saída para justificar atitudes sócio-políticas.  Aí a 

ideologia aparece como uma resposta às tensões. Geertz enfatiza ainda que a perda de 
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orientações em uma comunidade política “dá origem mais diretamente à atividade ideológica, 

uma incapacidade por falta de modelos utilizáveis, de compreender o universo dos direitos 

civis e das responsabilidades no qual as pessoas se encontram localizadas” (1989, p.191). 

Assim: 

“É justamente a confluência de tensão sócio-psicológica e a ausências de 
recursos culturais através dos quais essa tensão possa fazer sentido, uma 
exacerbando a outra, que prepara o cenário para o aparecimento de ideologias 
sistemáticas (política, moral, ou econômica)” (GEERTZ, 1989:192). 

 

Santos (1999, p.101) também dá uma contribuição para o tema da ideologia, no 

movimento da totalidade. Para ele ideologia é uma realidade e assim é vivida. Ela produz 

símbolos criados para fazer parte da vida real e que estes símbolos tomam a forma de objetos, 

sendo ao mesmo tempo um dado da essência e um dado da existência. Mais do que uma 

aparência a ideologia é real. Existem objetos que nascem como ideologia e como realidade ao 

mesmo tempo, por isso participam da realidade social. Assim a totalidade é formada por 

mistos de “realidade” e “ideologia”. 

A ideologia é real porque ela não nasce da imaginação dos homens, mas das coisas 

que compõe o ambiente. Penso se por esse motivo que Geertz esboça alguns contornos gerais 

da teoria extrínseca. 

Voltemos à questão da ilusão urbanística. O urbanismo tem sido representado como 

arte, ciência, técnica e conhecimento, mas Lefebvre comenta acerca da flagrante falta de uma 

epistemologia20 urbanística. Logo em seguida ele indaga: não seria porque o caráter 

ideológico e institucional sobre aquilo que se chama Urbanismo, prevalece sobre o caráter 

científico? (grifo nosso). 

                                                 
20 De acordo com Marilena Chauí, epistemologia “é a análise crítica das ciências, tanto as ciências exatas ou 
matemáticas quanto das ciências naturais e humanas; avaliação dos métodos e resultados das ciências; 
compatibilidade e incompatibilidades entre as ciências; formas de relações entre as ciências, etc.” (Chauí, 
2001:40). 
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O que foi possível apreender desta colocação?  Que ao urbanismo falta embasamento 

teórico, embasamento que o efetive como uma ciência. É considerada uma prática social com 

caráter técnico e científico, mas falta o desenvolvimento de teorias apoiadas nesta prática. Se 

o urbanismo mantém o caráter ideológico e institucional dificilmente se aproximará de uma 

reflexão epistemológica; seu caráter científico aparece mais como uma representação, 

dependendo de onde a “música toca”. 

Lefebvre afirma que de longe o urbanismo é unitário e de perto existe o urbanismo dos 

humanistas, que propõe utopias abstratas, o urbanismo dos promotores imobiliários, que 

vendem a felicidade e o estilo de vida e finalmente o urbanismo do Estado e dos tecnocratas 

que se dissocia em vontade e representação em instituições e ideologias. 

Oficialmente, Lefebvre (1970 p.139) define o urbanismo (de forma objetiva) como 

sendo “a atividade que traça a ordenação dos estabelecimentos humanos no território com 

traços de pedra, de cimento ou de metal”.  Um pouco mais adiante ele afirma “É uma 

atividade que pretende dominar e submeter à sua ordem o processo de urbanização, assim 

como a prática urbana”. Ao tentar dominar e submeter o urbano à sua ordem o urbanismo 

encobre a estratégia capitalista que é a de dominar o espaço. Assim, o urbanismo é um 

urbanismo de classe, atuando em favor da classe dominante. Eis aí a ilusão. O urbanista 

obedece a ordens, mas tem a ilusão de que tem poder de comando sobre espaço.(LEFEBVRE, 

1970, p.143). 

Contudo para Lefebvre (1970, p.144) embora o urbanismo seja compreendido 

ilusoriamente como a tábua de salvação para o “caos urbano”, “as proposições urbanísticas 

não vão alem do esquadrinhamento do espaço”. Sem saber exatamente que estão lidando com 

uma zona critica e que no seu interior há um campo cego, os urbanistas só fazem organizar 

minuciosamente o espaço repressivo.  
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2.1.  Da revolução urbana ao caos urbano: solução brasileira 

Enquanto a Revolução Urbana na Europa ocidental, em linhas gerais, teve seu clímax 

entre o final do século XVIII e metade do século XIX21, no Brasil pode-se dizer que na 

segunda metade do século XIX apenas iniciava a gestação para uma revolução urbana, 

quando desencadeia a fase de incubação da indústria. Nesse período, mais particularmente 

entre 1870 e 1888, ocorre uma verdadeira metamorfose em relação ao trabalho e ao capital. 

Com relação ao capital, análises realizadas por Martins (1998, p. 33) dão conta de que a renda 

antes capitalizada no escravo, passa a ser capitalizada na terra, ou seja, o trabalho, antes um 

componente do capital, quando o escravo era produtor direto e objeto de comércio, passa a se 

contrapor ao capital. Na essência libera-se o capital e não o escravo A liberdade do escravo 

será liberdade para o burguês e para o capital, e a noção de liberdade com que os 

abolicionistas comandavam a liberdade do escravo, na verdade era a noção de liberdade 

compartilhada pelos ideais burgueses (Martins, 1998:110), ou seja, os ideais do liberalismo. 

Os fazendeiros passaram a investir em equipamentos para beneficiar o café, os quais junto 

com a terra - que agora adquirira valor enquanto mercadoria, em função da Lei de Terras de 

185022 – eram usados nas hipotecas. Estas transformações ocorrem num espaço de 18 anos: 

Leis hipotecárias com base na terra, imigração em massa subvencionada pelo Governo, o que 

mostra claramente o Estado intervindo com leis que protegiam os interesses da classe 

dominante. Essa metamorfose em relação ao trabalho e ao capital, constituirá o fermento 

necessário ao surgimento da indústria. Contudo uma revolução urbana no Brasil, nos moldes 

traçados pelo eixo espaço-temporal de Lefebvre, somente pode ser demarcada no século XX, 

durante a década de 50. Enquanto que na Europa a revolução urbana se dá ao longo do século 

XIX.  

                                                 
21 a Revolução Francesa iniciada em 1789, representa um marco. 
22 A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia e determinava que a aquisição de terra a partir daquela 
data só poderia ser adquirida mediante a compra.(Costa, 1999:171) 
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Remetendo-nos mais uma vez a Lefebvre, o urbanismo será uma prática que se 

expandirá com a ilusão de ser capaz de solucionar o “caos urbano” que se faz presente no 

desencadeamento da revolução urbana européia e americana. Ele aparece na história 

disciplinando o processo de urbanização, procurando conter as implosões e explosões na 

cidade tradicional. Surge a convicção tanto na Europa como na América do Norte, em finais 

do século XIX de que os “problemas urbanos” existiam e que soluciona-los implicava em 

“mudar a cidade para mudar a sociedade” (TOPALOV, 1998, p.23). Assim as primeiras 

tarefas de reformar o sistema de moradias, estabelecer o seguro desemprego, de acordo com 

Topalov, foram destinadas aos primeiros urbanistas, filantropos e assistentes sociais. 

No final do século XIX e começo do século XX o Brasil não vivia ainda esse 

processo, pois as condições para um capitalismo industrial ainda estavam em processo de 

gestação. A formação do urbanismo no Brasil de acordo com Leme (1999, p.21) data do final 

do século XIX e terá como principal campo de trabalho, a construção de ferrovias e obras de 

infra-estrutura das cidades, tais como saneamento, (cuja pressão vinha dos problemas das 

epidemias), alargamento de ruas inspiradas nas grandes reformas de cidades européias do 

século XIX, cuja ênfase central estava na técnica e na estética de alguns destes projetos.  

Villaça (1999) em seu estudo sobre uma contribuição para a história do planejamento 

urbano no Brasil observa que o urbanismo no Brasil e aparentemente em todo mundo latino 

aparece associado à “arte urbana”, à “arquitetura das cidades” e ao “embelezamento urbano”. 

Não tinha a conotação de mudar as condições de vida do povo em geral. Foi um urbanismo 

que pôs abaixo bairros inteiros porque eram considerados “feios”, a favor da ampliação de 

ruas e de projetos de ajardinamento e praças. 

  De acordo com Leme (1999) a presença do urbanismo e de urbanistas estrangeiros no 

Brasil pode ser interpretada como a procura de novos mercados de trabalho e também “pela 
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possibilidade que países como o Brasil, com legislações urbanísticas menos consolidadas, 

representavam para a experimentação de novos instrumentos urbanísticos” (1999 p.29). 

Em suma as observações de Villaça, e Leme nos faz pensar que a formação do 

urbanismo no Brasil se dá bem antes do aparecimento da problemática urbana que surgiu em 

conseqüência de uma revolução, cujo motor foi a crescimento industrial desencadeado na 

década de 50. Assim a aplicação dos ideais urbanísticos, bem como parte das reformas 

urbanas criará “uma cidade para inglês ver”, (Ribeiro e Cardoso, 1994:81) e não soluções 

mais profundas relacionadas à habitação, a infraestrutura que já eram um problema no Brasil. 

A questão urbanística, em parte centrava-se em deixar as cidades bonitas.  

O Planejamento Urbano conceituado por Villaça (1999) tem como especificidade a 

organização do espaço urbano. Pelo menos esse é segundo ele o conceito dominante. Villaça 

faz uma analise da produção e reprodução do planejamento urbano no Brasil que desembocou 

nos Planos Diretores e sua tese teórica é a de que: 

“Somente entendida como ideologia, é possível compreender a produção e 
principalmente a reprodução no Brasil nos último 50 anos, do planejamento 
urbano cristalizado na figura do plano diretor” (VILLAÇA, 1999:182). 

As mudanças de metodologia e nome para os planos23 no decorrer da história são 

estratagemas que a classe dominante usa para renovar a ideologia. Os planos diretores serão 

mais discurso que ação, constituindo uma forma de ir “levando” a crise que se instala com a 

revolução urbana no Brasil. Os problemas urbanos, conseqüência de implosão e explosão, vão 

de fato começar a fazer a diferença após a revolução industrial em 1930.  

Villaça (1999 p.184) ao investigar as contradições do planejamento urbano, cuja 

encarnação são o Plano diretor, procura descobrir as “determinações históricas do 

planejamento urbano no Brasil enquanto ideologia”. Numa seqüência de questionamentos ele 

indaga o porque dos Planos diretores não serem respeitados, porque a partir da década de 60, 

                                                 
23 De acordo com Villaça o Plano Agache datado de 1930 seria o primeiro plano brasileiro em que aparece a 
apalavra plano diretor.   
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passaram a ser elaborados dezenas e até centenas de planos diretores, se eles não atingem o 

objetivo e se não atingem o objetivo porque se tornou obrigatoriedade na Constituição de 

1988. E ele vai mais além nas suas indagações quando questiona a obrigatoriedade do plano 

diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes, e a falta de empenho dos prefeitos em 

cumprir a Lei, e quando cumprem não usam. Então porque eles são necessários? 

Para Villaça a explicação histórica deve ser buscada no fato das classes dominantes 

estarem perdidas, sem vontade e sem condições de enfrentar os problemas das cidades 

brasileiras que cresciam assustadoramente. Diante desta situação o planejamento e sua 

expressão, planos e mais planos, são pegos como amuletos, num discurso que será 

pronunciado por lideranças políticas e sociais. Nesse discurso prega-se o tempo todo o 

“crescimento descontrolado” o “caos urbano” e a necessidade de “planejamento” (1999 

p.206). Assim, entre 1940, quando se começa a falar em planejamento urbano e plano diretor, 

e 1990 quando efetivamente os planos diretores se tornam Lei, eles não atingiram os mínimos 

objetivos a que se propuseram. Então por que a idéia dos planos diretores sobreviveu? Para 

Villaça era a resposta encontrada pela elite, pelos administradores para sua incompetência 

diante das mudanças bruscas na função, estrutura e forma das cidades brasileiras em 

decorrência da revolução urbana. Nestas condições, acho que não seria exagero terminar esta 

seção caracterizando o planejamento urbano e os planos diretores como a ilusão urbanística à 

brasileira.  

2.2.  Planejamento Urbano em São José dos Campos. 

São José dos Campos teve três planos diretores e em 2006 prepara seu quarto plano 

diretor. O primeiro foi elaborado entre 1958 e 1964, a partir de um convênio estabelecido por 

iniciativa do CPEU – Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos, (pertencente a Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo), juntamente com a Prefeitura Municipal. O 
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segundo Plano Diretor foi elaborado entre 1969 e 1970 e foi contratada a empresa SERETE 

S.A., contratada pela Prefeitura Municipal. O terceiro Plano Diretor, elaborado entre 1988 e 

1995 contou com assessoria da Universidade Paulista – UNESP de Rio Claro, SP.  

Os três planos foram objeto de análise e avaliação realizada em pesquisa acadêmica 

por Bologna (2000), cujo objetivo era avaliar se os planos foram instrumentos eficazes de 

planejamento, ou se foram somente obras para consulta acadêmica. Ela examinou 

minuciosamente cada um deles, levantou os aspectos abordados em cada um dos Planos 

Diretores e avaliou o grau de execução dos projetos previstos em cada Plano Diretor. Como 

resultado da avaliação dos Planos Diretores Bologna afirma que em termos quantitativos: 

“Os resultados da avaliação dos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado 
permitem afirmar que os Planos foram capazes de ir além do discurso e de se 
caracterizarem, simplesmente como obras de consulta acadêmica” (BOLOGNA, 
2000: 232). 
 

De acordo com Bologna no período de 1980 e 1995 a cidade de São José dos Campos 

não contou com planos efetivo para orientar o desenvolvimento do Município, e, além disso, 

houve descontinuidade de prefeitos nesse período.  Neste período, as ações públicas foram de 

caráter pontual e voltadas ao atendimento de problemas emergentes, o que contribuiu para o 

agravamento de problemas urbanos, como o crescimento desordenado e a degradação do meio 

ambiente (BOLOGNA, 2000). 

A partir da segunda metade da década de 1990, já contando com novo Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado (elaborado entre 1988 e1995), a política de administração da 

cidade tendeu para “o planejamento estratégico”. Em 1997, quando o Prefeito Emanuel 

Fernandes do PSDB assume o governo do município estabelece novas diretrizes  para a 

administração da cidade e não menciona o Plano Diretor, embora algumas diretrizes por ele 

estabelecida se relacionem a programas publicados no Plano Diretor. (BOLOGNA, 2000). 

O planejamento urbano no município de São José dos Campos, enquanto prática tem 

como competência estudar planejar desenvolver implantar analisar planos, programas e 
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projetos de Planejamento Territorial Urbano e Rural do Município. Esta afirmação foi 

encontrada na ata de uma reunião interna realizada pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – CMDU, cujo objetivo era apresentar a pesquisa de 

instrumentação do planejamento urbano e avaliação do déficit habitacional do município de 

São José dos Campos. Neste mesmo documento na página 2, existe a afirmação de que o 

planejamento urbano é entendido apenas como planejamento territorial físico de 

ocupação do espaço urbano. Conta com dados socioeconômicos alinhados a estudo de 

Macrodrenagem e geoprocessamento. Questões de saúde, cultura, educação compete a outros 

órgãos. O planejamento urbano é voltado ao espaço físico. A Secretaria do Planejamento e 

Meio Ambiente CMDU possui uma Divisão de Pesquisa e Teoria que desde 1972 tem se 

voltado a fazer pesquisa de instrumentação para o planejamento urbano, com objetivo de 

obter dados socioeconômicos para o mesmo. 

“Faz parte deste departamento a Divisão de Pesquisa, sendo esta responsável 
por elaborar instrumentos de pesquisa com vista a subsidiar o diagnóstico e a 
definição das diretrizes de desenvolvimento e políticas públicas para o 
Município e coletar, organizar e disseminar dados territoriais, socioeconômicos 
e cadastrais, com vista a subsidiar o desenvolvimento de estudos, projetos e 
pesquisas de interesse do Município”.(PMSJC) 

 

3.  Urbanidade 

A palavra urbanidade é comumente definida nos dicionários24 como sinônimo de 

cortesia, civilidade, afabilidade. Da forma como aparece nos dicionários, ter urbanidade é 

saber viver na cidade, o exercício da cortesia entre as pessoas, já que na cidade as pessoas 

vivem muito próximas, muito mais concentradas que no campo. É como dizer que para viver 

na cidade é preciso conhecer e partilhar de certos códigos que não são necessários no campo. 

                                                 
24 Estas definições foram encontradas nos dicionários de Francisco Silveira Bueno editado pelo MEC, no 
dicionário de Caldas Aulete e no dicionário Aurélio. 
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Da mesma família da palavra, urbano, urbanidade, urbanização, urbanismo, todas estas 

palavras vêm de uma única raiz latina que é a palavra “urbe”. Basicamente urbe quer dizer 

cidade. 

Com base nestes significados, encontrados nos dicionários podemos compreender 

urbanidade como a forma como os citadinos25 vivem, como eles se tratam, como eles se dirige 

uns aos outros, nos aglomerados urbanos etc. 

Aí surgem algumas questões: Como a forma de viver, os códigos usados no trato entre 

citadinos são determinados? Como são instituídos?  Imaginemos as cidades brasileiras que 

nestes últimos cinqüenta anos explodiram, para as quais houve um fluxo considerável de 

migrantes vindos de contextos em que a sociabilidade era e ainda é condicionada pela 

pessoalidade (CANIELLO, 2000). Como e quem vai instituir a urbanidade neste aglomerados 

urbanos? Como a urbanidade vai se configurar?  

Compreendendo o espaço como sistema de objetos e sistema de ações interligados 

temos como hipótese que a forma como os citadinos vão organizar seu espaço de vivência tem 

uma relação direta com construção da urbanidade no meio onde este citadino vive. Ou seja, 

não importa como ele encontrou organizado o espaço de vivência quando nele foi morar, 

gradativamente, ele vai organiza-lo à sua maneira e ao configura-lo à sua maneira a 

urbanidade enquanto afabilidade, cortesia e civilidade estarão sendo construídas ou 

reforçadas, em alguma medida.  

O termo urbanidade, entre aqueles pesquisadores que tem se dedicado a pesquisas 

sobre a realidade urbana, parece ser um termo que só recentemente tem sido usado. 

De acordo com Meyer (2000), já na década de 60 quando Jane Jacobs publicou sua 

Obra Morte e Vida de Grandes Cidades, sem conceituar urbanidade, sem usar o termo, a 

pesquisadora descreveu uma série de atributos essenciais para o entendimento do que vem a 

                                                 
25  Goubert, num curso ministrado na Universidade de Taubaté em 28 de março de 2006, define citadino como 
todas as pessoas que vivem na cidade.  
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ser urbanidade. Jacobs procura “decifrar o que ocorre no comportamento aparentemente 

misterioso e indomável das cidades”, olhar mais de perto os acontecimentos comuns, do tipo 

como calçadas, praças, ruas e bairro são usados. Observa que existem ruas, calçadas, praças e 

bairros que têm vitalidade independente de nestes locais circular e viver pessoas de baixa ou 

de alta renda, pessoas de baixo ou alto nível de instrução. 

A principal tese de Jacobs (apud MEYER, 2000)26 é a de que “o grau de urbanidade 

de uma cidade depende intrinsecamente do grau de vitalidade urbana ali presente”. Acredita 

Jacobs, que os projetos e planos para administrar uma cidade são essenciais e complexos, mas 

tanto podem gerar como destruir a vitalidade de uma cidade, ou de uma porção da cidade. A 

forma como os moradores de uma rua, de um bairro, se apropriam do espaço onde vive, sua 

dinâmica de se movimentar no lugar onde vive, o ato de trabalhar, comprar, viver, passear, 

descrito por Jacobs, constitui a matéria prima para conquista da urbanidade (MEYER, 2000). 

Jacobs (2000) faz severa crítica aos planejadores que ela denomina “planejadores 

ortodoxos”, por fazerem uso das teorias urbanísticas ortodoxas que entraram na vida dos 

planejadores, passaram a se entendidas como uma forma natural de pensar a realidade urbana, 

ou seja, fazem uso destas teorias nas práticas como se fossem as verdades do planejamento.  

De acordo com Jacobs, as idéias advindas do modelo de Cidade-Jardim tiveram grande 

influência no planejamento urbano americano, e mesmo aqueles que discordam do modelo 

acabam fazendo “uma adaptação um remendo desse material absurdo”. É como se o padrão de 

cidade jardim ficasse tão arraigado que não se consegue conceber uma outra forma de rua, 

bairro ou cidade. Na cabeça dos urbanistas ortodoxos, bairro ou cidade bonita é aquela em que 

tudo está organizado nos moldes das cidades jardins. Ela relembra na introdução de sua obra 

que a origem do projeto da cidade jardim, começa com Ebenezer Howard, o qual era um 

jornalista, que considerava “a cidade uma desgraça completa e uma afronta à natureza”. Ele 

                                                 
26  Meyer, P.R. Pensando a Urbanidade. Revista URBS. Associação Viva o Centro. N. 19, p. 54-57, 
dezembro 2000 / janeiro 2001. 
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pensava que a solução era acabar com as cidades. Foi então que projetou as cidades jardins. 

Originalmente eram cidades que deveriam ser rodeadas por um cinturão verde. A indústria 

ficaria em lugar predeterminado; as escolas, as moradias e áreas verdes em lugar 

predeterminado e o comércio em outro. De acordo com Jacobs, Howard detestava a cidade. 

Mais tarde surgirão outros urbanistas que vão trazer a idéia do modelo cidade jardim para 

dentro da cidade, sendo que esse modelo havia sido pensado justamente para por um fim às 

cidades. Esse modelo de cidade tido como o ideal, e que contaminou o mundo urbanístico, 

tem funcionado como um obstáculo à vitalidade urbana. São inúmeros os exemplos sobre o 

uso das ruas, calçadas, praças em que Jacobs demonstra que a vitalidade do lugar é dada pelas 

pessoas que ali vivem e cabe ao planejamento urbano promover e gerar essa vitalidade e não 

(des)construí-la. 

 Para Jean Pierre Goubert, cada lugar, cada país, cada cidade tem sua urbanidade. São 

maneiras de ser, de se configurar próprias de cada lugar e das pessoas desse lugar. Ter 

maneiras é essencial à vida dos homens e ter maneiras significa não pertencer ao mais comum 

dos mortais, ou seja, significa ser diferente, não ser comum.  

Assim, Goubert, define urbanidade como a codificação cultural das relações 

interpessoais ditada por consenso social. A urbanidade de um lugar modula-se de acordo com 

as histórias culturais, de cada sociedade. A urbanidade relaciona-se aos sentimentos de uma 

cidade não tendo nada a ver com urbanismo e arquitetura. Esclarece ainda que a urbanidade 

tem vários sentidos. Tem um sentido especial que expressa uma certa centralidade.  Tem 

eixos que a define como aspectos religiosos, comercial ou industrial. A urbanidade tem um 

sentido social, psicológico, possui sua própria identidade. 

Poderíamos dizer que na área de pesquisa em que temos realizado nossos estudos, há 

uma urbanidade, há um código cultural que vai se configurando no espaço por consenso 

comum e a história cultural dos que ali vivem tem um papel na modulação dessa urbanidade. 
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4. Discussões 

A tese de Villaça é que somente como ideologia é possível compreender a produção e 

reprodução do planejamento no Brasil a partir da década de 50. Ideologicamente, a 

reprodução do planejamento urbano é cristalizada na figura do Plano Diretor.  

De fato é exatamente no momento (década de 50) em que se desencadeia a revolução 

urbana no Brasil nos moldes da teoria de Lefebvre: momento em que se dá a inversão do 

agrário para o urbano, momento em que se instaura a zona crítica e em que se dá a inserção 

definitiva do Brasil no capitalismo industrial; é nesse exato momento que aparece o discurso 

do Plano Diretor como solução dos problemas urbanos.  Podemos dizer que a partir desse 

instante os administradores do país encontram na figura do plano diretor uma saída simbólica 

para orientar o “caos”. 

Através de um decreto assinado em 1957 por Jânio Quadros na época governador de 

São Paulo, as estâncias hidrominerais passariam a ter um plano diretor. Em 1958 foram 

assinados os primeiros cinco convênios, para elaboração de plano diretor e São José dos 

Campos foi uma das cidades beneficiadas. Então podemos dizer que o município tem o 

privilégio de contar com documentos elaborados a partir de um recorte que reflete sua 

imagem, no final da década de 50, no início da década de 70, e inicio da década de 90.  

A tese de Geertz é que os sistemas culturais - religioso, filosófico, estético, cientifico, 

ideológico - fornecem um gabarito para a organização de processos sociais. A ideologia 

fornece um gabarito que é construído e manipulado por padrões extrínsecos, públicos e que os 

processos políticos usam esses padrões quando outros padrões, como tradições, cânones 

religiosos ou preceitos morais, não são suficientes para sustentar uma tensão sócio-

psicológica. A ideologia procura dar sentido a situações sociais que são incompreensíveis de 

outras formas. São mapas de uma realidade social problemática e matriz para criação de uma 
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consciência coletiva. A ideologia não é construída pela imaginação dos homens, utiliza 

figuras construídas a partir de imagens do próprio ambiente onde vivem os homens.  

Então embora o planejamento urbano, na análise de Villaça, se reproduza pela 

ideologia do plano diretor, os elaboradores do plano diretor não deixam de estar construindo 

mapas, gabaritos, guias que contêm uma imagem concreta do ambiente com predições 

(diagnósticos) desse esse ambiente. Neste caso um plano diretor é uma fonte de informação, 

pois retrata uma realidade do ambiente. A questão que se coloca é se o mapa é ou não bem 

construído.  

O plano diretor em si é a imagem de um ambiente real, um ambiente objetivo ainda 

que limitado. Por que ficam mais nas gavetas? Talvez porque contenham bons gabaritos de 

uma realidade urbana problemática. Tocar neles significa tocar na realidade. 

Em outras palavras o processo de elaboração do plano diretor de São José dos 

Campos, por exemplo, passou por etapas em que se levantou os aspectos e problemas mais 

relevantes do ambiente naquele momento histórico de sua elaboração. Então podemos dizer 

que os planos ainda que sejam usados como meros discursos, que fiquem guardados no fundo 

de uma gaveta ou empoeirado em cima de um armário, eles foram construídos a partir da 

imagem do ambiente, portanto são reais, na medida em que contêm uma realidade mesmo que 

parcial do ambiente retratado. 

Nesta pesquisa temos estado interessados nas ações públicas municipais de São José 

dos Campos no Setor 13: Bosque dos Eucaliptos, enquanto prática, a solucionar os problemas 

cotidianos de um setor. Acreditamos que mesmo que o poder local ao elaborar projetos e 

ações deixe de lado o Plano Diretor, esses projetos e ações são também elaborados a partir de 

uma realidade problemática do mesmo ambiente urbano de que se valem os elaboradores do 

plano diretor.  No caso de São José dos Campos de acordo com Bologna (2000) o Plano 

Diretor vigente foi pouco mencionado pela administração do prefeito Emanuel, mas 



 64

observamos que muitas medidas tomadas pela prática do planejamento urbano coincidem com 

os projetos propostos no ultimo Plano Diretor (1995). Assim, mesmo que o plano diretor fique 

na gaveta é provável que muitas ações práticas efetuadas pelo poder local coincidam com os 

gabaritos descritos no plano diretor, pois ambos, plano diretor e pratica do planejamento 

trabalham com a mesma realidade problemática. 

Se tanto os planos diretores, como a prática do planejamento municipal, refletem a 

imagem da realidade problemática do ambiente, por que nem sempre solucionam de fato os 

problemas? Por que quando solucionam um problema acabam gerando outros? Por que nem 

sempre trazem o bem estar esperado? 

Acreditamos que a leitura que se faz do ambiente urbano a planejar é uma leitura 

objetiva, limitada aos aspectos físicos e territoriais do ambiente. Quando diz não se limitar aos 

problemas físicos, mas também aos aspectos sociais, a problemática social gira em torno da 

falta de emprego, déficit de moradia, falta de áreas de lazer, necessidade de mais posto de 

saúde e posto policiais, falta de casa de cultura nos bairros.  

Na leitura de uma realidade social problemática, é preciso levar em conta na sua, 

variáveis de ordem subjetiva, que se expressam no espaço na forma de códigos e arranjo 

construído por consenso coletivo, matéria prima na construção da urbanidade e, digo, também 

da cidadania.  
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 Migrações no processo de urbanização contemporânea 
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Ser mineiro em Jundiaí e ser mineiro em São José dos Campos. 

 

Cheguei em Jundiaí em julho de 1969.Vinha de Barbacena, Minas Gerais. Quando 

alguém nos perguntava de onde viemos e essa era uma pergunta comum, pois nosso jeito de 

falar já dizia tudo, respondíamos que éramos de Minas, e não raras vezes havia admiração 

nas pessoas. Que legal! Que diferente! Como é lá? 

Moramos em Jundiaí e lá ficamos por quase seis anos.Cidade de tamanho médio, 

situada entre São Paulo e Campinas. Em 1970 a cidade tinha cerca de 170 mil habitantes. 

Havia indústrias, como a CICA, Eucatex, POZZANI e CIDAMAR. Situada entre dois pólos, 

São Paulo e Campinas, rota dos grandes latifúndios do café entre final do século XIX e inicio 

do século XX, a influência italiana em Jundiaí era bem presente na década de 70. Pelo jeito 

de falar das pessoas, pelos tipos de alimentação e costumes. A cidade de fato, não nos 

chamava a atenção pela presença de nordestinos ou mineiros. Essa presença não era uma 

regra. Havia bairros e ruas com nome italiano. Por exemplo, Jardim Bonfiglioli e Vianello. 

Conheci o sabor de uma pizza em Jundiaí.  

Em 1974 viemos para São José dos Campos que, em 1970, tinha 148 mil habitantes, 

22 mil habitantes a menos que Jundiaí no mesmo ano. Quando dizíamos que éramos 

mineiros, não havia qualquer admiração por que a presença dos mineiros em São José era 

regra.  Então ser mineiro em Jundiaí e ser mineiro em São José dos Campos em 1970 não era 

a mesma coisa. 

Em 2003 Jundiaí contava com cerca 322 mil habitantes e São José dos Campos 570 

mil habitantes. 
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5. A cidade de São José dos Campos e a chegada do migrante 

É possível elaborar uma reconstituição da visão da cidade de São José dos Campos 

com relação ao migrante das décadas de 60, 70 ou 80? Como a cidade via o migrante que 

chegava em quantidades significativas? Havia aceitação ou rejeição desse migrante?  A 

migração como um dos processos constitutivos da urbanização contemporânea é um dos 

elementos significativos a contribuir para a implosão-explosão da cidade tradicional citada 

por Lefebvre. Sua presença está relacionada ao suprimento de mão de obra para a indústria  

que carecendo da mão de obra especializada ou não e também de uma reserva de mão de obra 

para que pudesse operar com uma margem de folga, fazia do migrante um elemento 

necessário e bem vindo a São José dos Campos nas décadas de 60, 70  e mesmo 80.  

De acordo com Vainer (2000) até a metade do século XX a questão migratória no 

Brasil foi dominada pelo binômio raça-trabalho. Ele demonstra a partir da pesquisa de vários 

fragmentos sobre as políticas migratórias que vigoraram no Brasil até meados da década de 

40, que pairava no ar a idéia de que era necessário branquear a raça para que a condição do 

país se tornasse melhor. Havia um certo descaso com relação a mão de obra brasileira. 

Na década de 50 este pensamento começa a se modificar, ante a imposição de um 

fenômeno totalmente novo, o êxodo-rural, que se constituiu por intensas migrações 

interregionais. É neste mesmo momento que o trabalhador brasileiro em grande parte vivendo 

no campo, já que esse país era até então um país essencialmente agrário é descoberto e passa a 

ser considerado. É exatamente esse o momento em que a política nacional brasileira volta-se 

para o incentivo da instalação no país das indústrias multinacionais e essa mão de obra barata, 

esses braços fortes tornam-se necessários a industria, que necessita de grandes contingentes de 

mão de obra não especializada. Muda-se a concepção em relação ao trabalhador brasileiro. O 

trabalhador nacional enfatiza Vainer, “podem ser educados/disciplinados para o trabalho... no 
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próprio trabalho”. Ainda nas palavras de Vainer, as migrações que se “fundam também num 

intenso processo urbanização, são saudadas como um sinal de que o progresso finalmente 

batia à nossa porta”. (VAINER, 2000, p.24) 

Tal como a industrialização que representava progresso, migrar significava progredir, 

sair da miséria do campo em busca do progresso. Então certamente, a migração na visão da 

cidade grande, que crescia a passos largos, era vista como sinal de progresso. Numa fala de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1955 (VAINER, 2000, p.24), ele afirmou que a 

introdução de técnicas mais aprimoradas no campo estava permitindo um aumento na 

produtividade e ao mesmo tempo liberando mão de obra para outras atividades e a única 

atividade que poderia absorver esse excedente de mão de obra era a indústria.  O êxodo rural 

seria um sintoma de progresso, desde que significasse aumento de produtividade na 

agricultura e em paralelo uma demanda de trabalho nas indústrias. 

A partir da década de 50, no Município de São José dos Campos iniciou um processo 

em cadeia onde várias indústrias de grande porte começaram a ser instaladas, 

estrategicamente ao longo do eixo da Rodovia Presidente Dutra, tendo a ferrovia passando ao 

fundo. Na Tabela 1 há uma lista das principais indústrias, apenas para citar as maiores e mais 

tradicionais, que o município passou a sediar. 

 

NOME DA INDÚSTRIA ANO 

Johnson & Johnson 1953

Ericsson 1954

General Motors 1959

Alpargatas 1960

Amplimatic 1964

Matarazzo 1964

Avibrás 1965

Embraer 1969
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National 1970
Kodak 1972

Philips 1973

Hitachi 1973

Engesa 1973

Monsanto 1975
 

 
                                Tabela 1 – Ano da instalação  das indústrias no Município em ordem cronológica 

 

No processo de industrialização, durante a década de 60, é relevante, além do fato do 

município exercer forte atração às indústrias, as que aqui já estavam sediadas passaram por 

um processo de expansão, ampliando assim sua produção. Em dezembro de 1959, antes 

mesmo de sua inauguração a GM - General Motors entregava o seu primeiro motor. Ao longo 

da década de 60 continuou seu processo de expansão com o projeto de fabricação de seu 

primeiro automóvel de passageiro que foi o Opala, lançado em 1968. Em inicio do ano 1970 a 

empresa contava com cerca de 3.000 funcionários e no final deste mesmo ano subiu para 

8.000 funcionários. De acordo com dados contidos na Revista Panorama (1985), essa 

expansão da empresa General Motors foi bastante significativa para a época. Conversando 

com antigos funcionários, houve a informação de que a empresa contratava preferencialmente 

funcionários do sexo masculino e que fossem jovens.  

Por todo este processo de implantação de indústrias e expansão daquelas já instaladas, 

o município tinha portas abertas para mão de obra pesada, pesada no sentido de quantidade e 

de braços fortes, para construção civil, fundição, usinagem e linha de montagem. Boa parte 

dessa mão de obra provinha do campo e dada a proximidade do Estado de Minas Gerais, mais 

particularmente do sul deste Estado. Nas conversas realizadas nos bairros ao longo do período 

em que temos realizado trabalho de campo muitos depoimentos puderam ser colhidos de 

moradores do setor 13: Bosque dos Eucaliptos. 
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“Cheguei em São José dos Campos com a cara e a coragem em 08/04/1970. No 
dia 23 do mesmo mês estava empregado na G. M. e lá fiquei até aposentar. Fui 
procurar emprego na GM e nem carteira profissional tinha.  Fui tentar tirar em 
São José e não consegui porque estava em falta. Então fui a Caçapava. 
Chegando lá descobri que era feriado, então tive que voltar em outro dia.  
Quando voltei a GM com a carteira, na fila do emprego avisaram para ficar 
somente aqueles candidatos com mais de 1,70 metros de altura. Como sou alto 
fui selecionado. Não precisei ficar na porta de fábrica” (morador aposentado) 

 
“Cheguei em São José dos Campos em 1974 e logo dei meu primeiro fora. Fui 
procurar emprego numa firma sem a carteira profissional. Não passei da 
portaria, pois era necessário estar com a carteira. Então foi tirar a carteira. 
Precisava levantar quatro horas da manhã ir até a Rua Coronel Monteiro e 
entrar na fila com os devidos documentos. Certidão de Nascimento e foto 
datada. Só eram emitidas algumas  carteiras por dia e a pessoa que chegasse 
tarde não conseguia sair com o documento. Hoje é muito fácil obter uma 
carteira em São José dos Campos, mas em 1974 era muito difícil”. (moradora 
do bairro) 

 
“Vim de uma pequena cidade próxima a São José em 1972 com vinte e três 
anos. Meu nível de instrução é o segundo ano primário. Lá na minha cidade 
meu trabalho era lidar com o cultivo de plantas. Não estava bem 
financeiramente. Um colega me falou que se eu quisesse ele arrumava serviço 
para mim na Johnson. Disse que eu poderia trabalhar na parte de jardinagem 
já que era minha vocação. Arrumou para mim uma” ficha “, então eu vim para 
um teste e entrevista. Eles gostaram de mim e disse que eu dava para trabalhar 
na produção que o salário era melhor. Então logo estava empregado. Fiquei lá 
vinte anos. Não tenho nada que reclamar da empresa. A Johnson para mim é 
uma mãe”. (depoimento de ex-operário da Johnson&Johnson) 

 
 

De fato um artigo encontrado no Valeparaibano de abril de 1976 relata a morosidade 

na obtenção de carteiras de trabalho. O Ministro Arnaldo Pietro tinha estado em São José e 

este assunto foi abordado com ele. Por dia eram expedidos 100 carteiras, com apenas um 

funcionário. No artigo é mencionado que a Prefeitura alegava que já havia oferecido 

préstimos, fornecendo funcionário para agilizar o processo. 

O fluxo de imigrantes a partir da década de 60 é bastante significativo e o que se nota 

quando examinamos a mancha urbana do município, extraída de imagens de satélite de 1977 é 

que o município ao longo das décadas de 1960, 1970 e boa parte da década de 1980, 

urbanizou-se ao longo da Via Dutra, corredor de interesse da implantação das grandes 

indústrias. Assim no entorno de onde se estabeleciam as industrias surgiam novos bairros. 
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Com relação a questão de como o migrante em São José dos Campos, era visto e 

recebido buscou-se informações obtidas nas práticas de pesquisa participante, no Setor 13. 

Investigamos também jornais e revistas de época, para tentar captar as repercussões do 

movimento migratório para São José dos Campos. Sabe-se que eles chegavam em grande 

número devido o aumento populacional. Em principio o migrante parece que ia sendo 

incorporado ao espaço joseense de forma natural, quase como que uma rotina, algo inerente à 

expansão industrial. Sua presença era conveniente considerando a expansão da industria e 

conseqüentemente dos serviços como a construção civil. Quase todas pessoas que 

conversamos sonhavam trabalhar numa fábrica e ante as dificuldades em conseguir trabalho 

em fábrica na cidade de origem acenavam para uma solução certeira: um emprego numa 

fábrica em São José dos Campos.  Deu para sentir nas conversas que o sonho de todos era 

trabalhar numa fábrica, entre aspas, uma multinacional. Sempre havia um tio, um irmão, um 

primo próximo ou distante, um amigo que já havia mudado para o Vale do Paraíba, e dizia 

estar bem. Bastava um contato e não raras vezes estava empregado.  Houve ainda aquele que 

era pioneiro na família, mas mesmo assim vieram encorajados pelos boatos de que em São 

José dos Campos havia emprego em fábrica. 

Passei algumas manhãs no arquivo municipal de São José dos Campos folheando 

jornais locais como o Jornal AGORA, Jornal VALEPARAIBANO e o CORREIO 

JOSEENSE  da década de 60 e 70, época em que os fluxos migratórios foram mais intensos 

no município. A busca em noticias de jornal tinha dois propósitos: Um deles era colher 

informações sobre os impactos do maior loteamento lançado em São José dos Campos na 

década de 70: o loteamento Bosque dos Eucaliptos. Na época já me encontrava em São José 

dos Campos e eram muitos os comentários sobre o novo loteamento, que ia ficar muito bom, 

que era muito distante etc. Lembro-me ainda de muitos anúncios em jornais, rádio, panfletos, 

plantões de vendas etc. Havia uma boa campanha de vendas. Assim, um dos propósitos de 
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passar alguns dias folheando aqueles velhos jornais era o de entrar numa espécie de túnel do 

tempo, reviver e reconstituir o impacto do lançamento daquele loteamento na segunda metade 

da década de 70. 

Além desse propósito havia um segundo que era saber, ou melhor, captar o movimento 

migratório neste período através das noticias de jornais.  Será que se escrevia sobre o 

migrante? Será que ele era tido como problema ou como elemento necessário à cidade? Os 

dados na Figura 7 demonstram que as décadas de 60 e 70 foram décadas de maior saldo 

migratório no município de São José dos Campos.   

 

 
Fonte: SEADE Gráfico elaborado pela autora 

Figura 7 – Saldo Migratório  em São José dos Campos entre os anos de 1940 e 2000 

 

Então se julgou que de alguma forma a questão migratória fizesse parte das páginas 

locais, que o migrante aparecesse em alguma modalidade de noticias em jornais já que o fluxo 

era intenso. Como se dava na visão da imprensa a imigração em São José dos Campos? Não 

se dava. O migrante parece ter se incorporado ao progresso do município de São José dos 

Campos, chegando se instalando de forma natural.  
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Lendo seqüências e seqüências de noticias da década de 60 e 70 pouco foi encontrado 

sobre o migrante. Tal como o “espaço”, que segundo Milton Santos, foi por muito tempo visto 

como um simples palco dos acontecimentos, importando apenas os acontecimentos que se 

desenrolavam nesse palco e não um palco em si, simples objeto sem interação com os 

acontecimentos; também a migração, um dos processos constitutivos da urbanização, aparece 

como uma corrente ia fluindo, mas à qual pouca importância se dava. Aparentemente não se 

investia em pesquisas sobre a integração, sobre a cultura e as mudanças que ocorriam no 

espaço em função das migrações.  

As notícias mais comuns e que indiretamente se relacionam ao migrante e que 

demonstram que a cidade crescia rapidamente não somente em função do crescimento 

vegetativo, mas também em função das migrações são os problemas nos bairros, os anúncios 

de novos condomínios e loteamentos, projetos de remoção de favelados, inauguração e 

ampliação de industrias. São muitas as notícias relatando problemas com a infra-estrutura de 

bairros. Por tudo isso se sabe que a população aumentava, mas o migrante não aparece 

enquanto um agente ativo. Pelo menos não foi o que se sentiu ao examinar os jornais de 

época. Sua presença é sutil. É como se ele estivesse embutido no processo de expansão 

urbana.  

Uma notícia encontrada no Jornal Valeparaibano de julho de 1976 e que dá uma idéia 

assumida de que o migrante era bem vindo, contem uma declaração de um morador que 

afirma ser São José uma grande cidade de Minas Gerais.  No artigo existe ainda a declaração 

de que as indústrias teriam preferência pelo mineiro por não recusar trabalho. “Por mais 

pesado que seja o serviço numa indústria, mais leve será do que levantar de madrugada, 

ordenhar vacas e pegar no cabo da enxada ou da foice e ir até a noite”.  

 Como então o migrante ia se ajeitando na cidade? Por tudo isso se tem a impressão 

que o migrante simplesmente ia se ajeitando na cidade. Uma casa de fundos aqui, a assistência 
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de um parente ali. Uma pensão era a saída para um rapaz solteiro que aqui se instalava para 

trabalhar.  

“Uma senhora mineira de Itajubá aqui se instalara em final da década de 60. 
Alugou uma casa antiga na Vila Maria. Como forma de sobrevivência passou a 
alugar alguns quartos para pensionista, desde que tivesse boas informações 
sobre a pessoa. Geralmente alugava para rapazes, mas sempre procurava 
saber se eram rapazes acomodados, rapazes sérios. Essa informação era em 
geral obtida através de um pensionista que já estava instalado ali. Este dava as 
informações do futuro pensionista, numa espécie de fiança, formando uma rede 
entre o lugar de origem e lugar de destino”.(relato de uma ex-proprietária de 
pensão) 

 
 

Nos jornais há noticias sobre problemas que muitos bairros enfrentavam e da expansão 

da indústria. A impressão que se tem é que tudo estava a serviço da indústria nada poderia 

deter sua marcha expansiva.  Na década de 70 havia um plano de duplicação da Via Dutra 

pelo DNER - Departamento Nacional de estradas de Rodagem. Um artigo publicado no Vale 

Paraibano de maio de 1976 há uma reportagem em que o prefeito se reúne com diretores de 

indústrias do município, para tratar de suas preocupações com o plano de duplicação da Via 

Dutra proposto pelo DNER. Segundo os empresários a duplicação da Dutra afetaria 90% das 

indústrias do Eixo Dutra que participavam com grande parte da produção no município. Nesse 

artigo há a seguinte citação: “São José dos Campos é hoje um conglomerado de platôs 

habitados e urbanizados. Verdadeiras ilhas urbanas com vida quase independente, geralmente 

comunicando-se por apenas uma via interna e tendo a Dutra como sua real artéria de 

integração urbana. Atualmente a Dutra é a maior avenida de São José dos Campos, qualquer 

alteração no seu comportamento cria problemas no tráfego dentro da cidade”. O 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER tinha um projeto de criar quatro 

faixas de pista, pouco retorno com apenas viaduto nas principais entradas da cidade, um 

sistema denominado free-way. Lendo o artigo tem-se a clara impressão que a Via Dutra 

funcionava em função da industria.  
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O migrante não é um assunto de destaque tratado nos jornais. A migração passa a ser 

problema segundo Vainer na década de 70, acreditamos que mais para o final da década 

depois que as cidades estavam entupidas de habitantes. 

As migrações contemporâneas serão migrações de ordem ascendente, ou seja, serão 

fluxos do campo e acrescentamos cidades pequenas, muito ligadas ao campo para as cidades 

onde a expansão industrial se fazia sentir.  Acreditamos ser relevante para esta pesquisa trazer 

algumas considerações sobre o que vem a ser uma cidade pequena, o que a caracteriza, e 

como elas se configuram nos dias de hoje, já que estamos tratando da presença dos modos de 

vida da cidade pequena na cidade grande. 

6. Considerações sobre a Cidade pequena 

Durante a fase de levantamento bibliográfico acerca das cidades pequenas no Brasil 

notou-se uma carência de estudos relacionados ao tema. As pesquisas têm privilegiado mais a 

metrópole as regiões metropolitanas e as cidades médias. Talvez por causa da revolução 

urbana desencadeada no Brasil a partir de 1950, cujos processos constitutivos, tais como a 

industrialização e as migrações tenham feito com que em várias cidades brasileiras houvesse 

uma série de alterações na estrutura das cidades gerando a problemática urbana, como as 

questões da moradia, a violência, a poluição etc. Assim as cidades que viveram mais de perto 

esse processo tornaram se objetos de significativos estudos implicando em inúmeras pesquisas 

relacionadas a estas cidades. 

Contudo o Brasil possui cerca de 5560 municípios, de acordo com o perfil dos 

municípios brasileiros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2001 e a 

distribuição destes municípios por unidade da federação é bastante diversificada. O Estado de 

Minas Gerais e em seguida o Estado de São Paulo são os que possuem maior número de 

municípios, conforme é ilustrado na Figura 8. 
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        Figura 8 – Número de Municípios por Unidades da Federação – 2001 

 
 Quando se observa a distribuição dos municípios segundo classes de tamanho da 

população conforme Tabela 2, verifica-se que 4059 municípios brasileiros possuem até 20 mil 

habitantes, 1469 municípios possuem entre 20 mil e 500 mil habitantes e 32 municípios 

possuem mais de 500 mil habitantes. Em compensação a população total dos 4059 municípios 

é de cerca de 33,6 milhões de habitantes, nas cidades entre 20 mil e 500 mil habitantes vivem 

cerca de 90 milhões de habitantes e naquelas com mais de 500 mil habitantes a população 

total é de cerca de 48 milhões de habitantes. De fato esta discrepância faz das cidades com 

mais de 100 mil habitantes um objeto de estudo dado à problemática que emerge desta 

questão de ser ter uma alta concentração populacional nos aglomerados urbanos. 
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Tabela 2 – Distribuição dos Municípios e da população segundo classes de tamanho da população 
1970/2001 

 

Mas o que é uma cidade pequena?  

 O critério que tem sido utilizado para medir o tamanho de uma cidade é o critério 

demográfico. É justificado uma vez que parece estar aí justamente um grande diferencial de 

uma cidade grande para uma pequena.  Mesmo adotando o critério demográfico (a quantidade 

de habitantes de um município), para classificar o tamanho de uma cidade ele varia de lugar 

para lugar e, além disso, no caso do Brasil especificamente, tem sofrido mudanças. As tabelas 

abaixo apresentam respectivamente algumas classificações, adotadas diversas localizações 

assim como a evolução dos critérios adotada pelo IPEA em 1970 e 1991. 

O critério de definição do tamanho de cidade varia geograficamente, A tabelas 3, 4, 5 

e 6 ilustram alguns critérios de definição. 
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METRÓPOLE CIDADE GRANDE CIDADE MÉDIA CIDADE PEQUENA

4 milhões de 

habitantes 

Entre 1 e 4 milhões 

de habitantes 

Entre 50 mil a 1 

milhão de habitantes 

Menos de 50 mil 

habitantes 

Fonte: Braga 2004 apud CEPAL (Jordan y Simione) 

Tabela  3 - Critério adotado pelo CEPAL 

 
 
 
 
 CIDADE GRANDE CIDADE MÉDIA CIDADE PEQUENA 
União Européia Acima de 500 mil 

habitantes 
Entre 20 mil e 500 mil 
habitantes 

Menos de 20 mil 
habitantes 

Banco Mundial Acima de 1 milhão de 
habitantes 

Entre 20 mil a 1 
milhão de habitantes 

Menos de 20 mil 
habitantes 

Paquistão Acima de 100 mil 
habitantes 

Entre 25 mil e 100 mil 
habitantes 

Menos de 25 mil 
habitantes 

Argentina Acima de 1 milhão de 
habitantes 

Entre 50 mil e 1milhão 
de habitantes 

Menos de 50 mil 
habitantes 

Fonte: Braga 2004 apud Llop e Bellet 
 
Tabela 4 -  Critérios adotados por outras instituições 
 
 
 
METRÓPOLE CIDADE GRANDE CIDADE MEDIA CIDADE PEQUENA
Acima de 2 milhões 
de habitantes 

Entre 250 mil a 2 
milhões de habitantes

Entre 50 mil a 250 
mil habitantes 

Até de 50 mil 
habitantes 

Fonte: Braga 2004 apud Andrade Lodder 

Tabela 5 - IPEA 1970 com base no censo de 1970 

 
 
MUNICÍPIOS GRUPO DE 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

(HABITANTES) 

NÚMERO 
DE 

MUNICÍPIOS

% N° DE 
MUNIC./ N° 

TOTAL 

N° 
TOTAL 

MUNIC./ 
GRUPOS 

% N° 
TOTAL 

MUNIC./ 
TOTAL 
BRASIL 

+ de 1.000.000 12 0,27  
999.999 a 400.000 24 0,54 65 1,46

 
Grandes 

399.999 a 250.000 29 0,65  
249.999 a 150.000 58 1,29  
149.999 a 100.000 62 1,38 401 8,93

 

 
Médios 

99.999 a 50.000 281 6,26  
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49.999 a 30.000 404 9,00  
29.999 a 10.000 1.824 40,61 4.025 89,61

 

 
Pequenos 
 
 
 

- de 10.000 1.797 40,00  

Total 4.491 100,00 4.491 100,00
Tabela  6 - IPEA com base no Censo 1991.  Quase 90% das cidades brasileiras eram cidades 
pequenas 
 

De acordo com um critério mundial uma cidade com menos de 20 habitantes é 

considerada pequena. Contudo a história do lugar pode ser considerada quando se pensa no 

tamanho de uma cidade, pois o que faz de uma cidade pequena uma cidade pequena, é 

também sua configuração cultural que a mantém em suas especificidade. Vale citar o caso do 

município de Chapadão do Sul no Estado do Mato Grosso do Sul interpretada por Martins 

(1996) como “uma cidade sem infância”. Tendo já nascida como uma cidade adulta, no início 

da década de 70, resultante de uma produção do espaço no mundo da mercadoria é uma 

cidade pequena, do ponto de vista demográfico (11.658 habitantes de acordo com o censo 

demográfico IBGE/2000), mas não tem as mesas características históricas e culturais 

verificadas em uma cidade pequena como, por exemplo, Dores de Campos em Minas Gerais. 

Talvez as cidades pequenas se assemelham um pouco com as cidades tradicionais de 

que fala Lefebvre (1969) e que segundo ele se encontram em crise juntamente com a crise 

mundial da civilização agrária, face ao fenômeno urbano. 

Então para nós uma cidade pequena será assim considerada não somente em função do 

número de habitantes, mas também em função da sua história e de sua cultura. Apenas para 

ilustrar o que estamos conceituando como cidade pequena (demografia, história e cultura), é 

pertinente para esta pesquisa apresentar uma experiência vivida pela autora dessa pesquisa 

numa cidade pequena, no momento atual. 
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6.1. A experiência na cidade de Dores de Campos 

A idéia de passar alguns dias no município de Dores de Campos, uma pequena cidade 

do Estado de Minas Gerais, surgiu no dia 16 de outubro de 200527. Queríamos (um grupo de 

onze pessoas), visitar e conhecer algumas cidades históricas de Minas, como Tiradentes, São 

João Del Rei, Ouro Preto, Congonhas do Campo, Rezende Costa, Coronel Xavier Chaves e o 

pitoresco distrito de Prados conhecido como Bichinho. Como o preço da estadia em hotéis de 

cidades históricas é alto, resolvemos fazer de Dores de Campos o nosso “QG” (Quartel 

General), durante aqueles dias. Por que a escolha por Dores de Campos? Por que é a cidade 

natal de uma das onze pessoas que iria ao passeio e essa pessoa28 tinha se hospedado 

recentemente em um hotel na pequena cidade quando em visita a um parente doente.  Disse 

que o preço da diária era modesto, hotel era simples, mas limpo e arejado. Dores de Campos 

não é uma cidade turística por isso há poucos hotéis, não são caros e os hóspedes que por lá se 

hospedam são em geral viajantes.  

Enquanto para o grupo a atração pela cidade encerrava-se no fato de obter um hotel 

barato, eu enquanto pesquisadora da presença dos modos de vida da cidade pequena na cidade 

grande vi nessa oportunidade uma chance de fazer um trabalho de campo junto a uma 

pequena cidade, já que minhas idéias acerca dos modos de vida na cidade pequena estariam 

muito centradas nas lembranças de infância.  

Vivi em cidade pequena há quase quarenta anos e muitas peculiaridades estão 

arquivadas em minha mente.  Hoje dizem que com a globalização e a internacionalização da 

economia muita coisa mudou. Então seria uma boa oportunidade para investigar as mudanças 

em uma cidade pequena e ver até que ponto objetos e ações observadas em um pedaço da 

                                                 
27 As primeiras conversas sobre uma viagem de férias para janeiro de 2006 surgiram durante a comemoração de 
aniversário de um membro da família da autora. 
28 Essa pessoa é J.S.S.L., natural da cidade de Dores de Campos e que migrou para São José dos Campos no 
início da década de 70 em busca de emprego, trazido por influência de sua irmã M.S, também de Dores de 
Campos e que já se encontrava em São José dos Campos. 
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mancha urbanas que compõe nossa área de pesquisa poderiam ser assemelhados aos costumes 

das cidades pequenas. Era interessante estar observando entre cidade pequena e o Setor 13: 

Bosque dos Eucaliptos, onde os costumes se aproximam e onde eles se afastam.  

Chegamos em Dores de Campos, no dia 15 de janeiro de 2006, num domingo à tarde. 

Por via das dúvidas levamos algo para comer, no hotel, pois as informações antecipadas que 

obtivemos de pessoas que residem em São José dos Campos, mas que conhece Dores de 

Campos é que lá não tinha nada para comer num domingo à noite, afinal tratava-se de uma 

cidade pacata, de poucos recursos, com uma vida social monótona. 

 O GERVAN HOTEL, (Figura 9) está localizado em uma rua perpendicular a rua 

principal da cidade, uma rua que de um lado é a chegada na cidade para quem vem do 

município de Barroso a doze quilômetro de Dores de Campos e de outro é a saída para quem 

vai para o município de Prados, que fica a oito quilômetros de Dores de Campos.   Ou seja, 

esta rua além de ser a principal rua da cidade ela é a ligação entre duas cidades.  

 

 
Fonte: Terra Santos. Arquivo pessoal. 

Figura 9 – Fachada Gervan Hotel 
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Após descansarmos um pouco e de obter as primeiras impressões do Hotel, algumas 

queixas etc. todas sanadas com grande boa vontade por parte do responsável pelo hotel 

tomamos um banho, informamos com o recepcionista do hotel se por acaso por ali havia algo 

para beber, uma “Brahma gelada”, por exemplo, num domingo em noite de calor. Ele nos 

disse que: Ah!... Tem sim o povo aqui bebe muito. 

Lá fomos nós, descendo em direção à rua principal.  Na rua do hotel há um comercio 

de primeiras necessidades como farmácias, lojas de roupas, consultório médico e todo esse 

comercio estava fechado. Havia algumas pessoas sentadas na frente de suas casas, 

conversando, exatamente como costuma ser a Rua Batatais no Bosque dos Eucaliptos, lá em 

São José dos Campos nas noites quentes de verão. 

Ao chegarmos a rua principal ficamos surpresos, com tamanho movimento. As 

famílias, crianças, jovens e adultos passeavam para cá e para lá. Os bares, botequins e 

padarias estavam abertos, mesas nas calçadas e invadindo a rua.  A rua estava fechada ao 

trânsito de automóveis. Soube depois que essa era uma prática de sábados e domingos à noite.  

O povo fazia a avenida.  No nosso grupo havia quatro adolescentes, todos nascidos em 

São José dos Campos e desconhecedores desta prática, de passear pela avenida num domingo 

à noite. Havia também no grupo uma joseense29 com seus mais de cinqüenta anos, que ficou 

admirada. Relatou que estava se lembrando de São José dos Campos há uns quarenta anos 

atrás quando eram comuns os passeios na rua Quinze de Novembro nas noites de sábado e 

domingo. Passeava-se pela avenida, ia ao cinema, ao Restaurante Santa Helena etc. Afirmou 

ter conhecido seu esposo nos passeios pela rua Quinze de Novembro. Hoje não temos esta 

prática no centro tradicional de São José dos Campos. 

Vivenciamos em Dores de Campos os moradores passeando muito bem trajado. 

Parecia que usavam o melhor de seu guarda-roupa. As mulheres usavam saia, sandálias de 

                                                 
29 Pessoa natural de São José dos Campos. 
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salto alto, bolsa social. Ficamos realmente surpresos. Estávamos usando a moda praia. 

Chinelos tipo “havaianas”, bermudas surfistas os adolescente. Dava para saber logo que não 

éramos do “pedaço”. Paramos na “casa da Empada” em uma esquina e comemos pizza.   

Enquanto comíamos a pizza ouvimos o som de uma banda tocando uma marcha, gritos 

de crianças. Fomos à porta conferir do que se tratava.   Fomos informados que era o famoso 

“Boi do Major” que se aproximava e que já há alguns anos sai aos finais de semana pelas 

praças no mês que antecede o carnaval chamado de “Zé Pereira. Era muita animação. A banda 

do Boi do Major era composta de três músicos tocando marchas tradicionais, mas seu efeito 

era de uma orquestra invadindo a pequena cidade. No final da semana seguinte novamente 

fomos à rua principal e desta vez conseguimos filmar e fotografar o Boi do Major, conforme 

ilustração na Figura 10”. 

 

 
                Fonte: Terra Santos. Arquivo pessoal. 

 
 Figura 10 -  O Boi do Major. 
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Os músicos grupo “Boi do Major” desciam a avenida tocando, marchas antigas, 

marchas desconhecidas pelos mais jovens, ou que caíram no esquecimento, mas que foram 

bem lembradas por uma componente do nosso grupo que tem 71 anos. 

Touradas em Madrid 
(Alberto Ribeiro e João de Barro) 

 
“Eu fui as touradas em Madri 

Para tim bum, bum, bum 
Para tim bum, bum, bum 

E quase não volto mais aqui 
Para ver Peri beijar Ceci 
Para tim bum, bum, bum 
Para tim bum, bum, bum 

Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha 
Queria que eu tocasse castanholas 

E pegasse o touro à unha 
Caramba, caracoles, sou do samba 

Não me amoles 
Pro Brasil eu vou fugir 

Que é isso é conversa mole para boi dormir 
Para tim bum, bum, bum 

Para tim bum, bum, bum” 
 

Autores: Alberto Ribeiro e João de Barro 
 

 
Na segunda feira pela manhã a cidade era outra. O comercio aberto. Era como se na 

noite anterior havia sido montado um palco e agora este palco estava desmontado. Alguns 

comerciantes varrendo a frente de sua loja, simbolizava o palco sendo desmontado. Carroças 

circulando com vasilhames de leite, juntamente com o trânsito de automóveis.  Por incrível 

que pareça, vimos alguns bois pastando no canteiro de uma avenida próxima à Igreja da 

Matriz.  

Durante a semana fomos pegando intimidade com o local e foi possível observar que 

tudo que precisávamos, encontramos com facilidade não só para comprar, como para pagar 

(com cartão eletrônico).  

À tarde costumávamos tomar uma cerveja no hotel, cerveja essa, que havíamos levado 

de São José dos Campos achando que em Dores teríamos dificuldade de comprar ou que 
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custaria mais caro. No meio da semana a cerveja acabou. E fomos até o supermercado 

comprar mais algumas. Porém o estabelecimento já estava fechado. Achamos estranhos pois 

eram dezoito horas, e em São José dos Campos os supermercados costumam fechar às dez 

horas.  Ao lado havia uma quitanda e por coincidência o dono do supermercado estava lá.  

Então com uma enorme gentileza, abriu o supermercado para nós, compramos nossa cerveja 

da marca preferida e gelada.  Ele nos explicou que abria às seis da manhã e fechava às cinco 

da tarde.  

Notamos que em Dores, tem supermercado bem sortido, e com preço pouco 

diferenciados de São José dos Campos, existem “sacolões”, onde se compra verduras e 

legumes e existe o vendedor de verduras da roça que passam com seus balaios, sortido. Existe 

a modalidade de serviço “Delivery”. É possível receber sua pizza, sua empada, ou seu lanche 

em casa. Aliás, vimos muitos “trailers”, desses que vendem lanche. Essa é a moda da cidade. 

A pequena cidade está “conectada” ao mundo global. 

Quanto ao membro de nosso grupo que é nato de Dores de Campos e que lá viveu até 

17 anos, quando chegamos em Dores, houve impressão que ele já não era mais conhecido ou 

lembrado na cidade. Mas no decorrer da semana, notamos que aos poucos ele começou a 

receber visitas nos hotel, de velhos conhecidos, que ao ficarem sabendo que ele estava em 

Dores, iam vê-lo.  

Sobre as impressões dos moradores da cidade com relação à cidade de São José dos 

Campos, isto é como ele vêem a cidade deu para perceber que São José dos Campos é uma 

cidade muito familiar entre os dorenses30. Existe uma rede de relações estabelecida em função 

do número de migrantes para São José dos Campos. Quando nas conversar era citada a cidade 

que residíamos, parecia que estávamos falando de um lugar muito familiar. Em geral a pessoa 

                                                 
30 Dorense: natural de Dores de Campos 
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tinha algum amigo ou parente, ou já tinha vindo a São José dos Campos, para um casamento, 

um batizado ou um velório. 

No final da semana seguinte, logo na sexta feira a noite, fomos novamente conferir o 

“Boi do Major”. Saímos de Dores de Campos com boa sensação de que nos dias atuais é 

possível termos boa parte dos recursos que temos na cidade grande, sem perder as festas, sem 

perder as tradições e o jeito próprio de ser do lugar. 

6.2. Alguns dados do Município de Dores de Campos 

A cidade de Dores de Campos localiza-se na Região São João Del Rey (Figura 11) e 

possui 8.345 habitantes de acordo com o censo do IBGE de 2000.  O município de São João 

Del Rey como o maior município da região. Possui uma área de 127,7 Km2, altitude máxima 

de 1142 metros e altitude mínima de 965 metros. Os principais rio que cortam e região são o 

rio das Mortes e o Rio Ribeirão da Cachoeira.  

 
Fonte: www.CityBrasil.com.br 

        

Figura 11 – Localização do Município de Dores de Campos no estado de Minas 
Gerais 
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A cidade de Dores de Campos emergiu de um ponto de parada dos bandeirantes que 

nos séculos XVII e XVIII, vasculhavam a região à procura de ouro por Minas Gerais, 

passavam pela região de Dores de Campos rumo a Prados, Tiradentes e São João Del Rei. 

Embora não encontrassem outros nas redondezas, o local aonde veio a se tornar a cidade de 

Dores de Campos fazia parte da trilha dos inconfidentes. Bernardo Francisco da Silva 

adquiriu terras na região, visando a exploração agropecuária, e veio a ser o fundador do 

povoado. A cidade de Dores de Campos chamou-se Povoado do Patusca; depois, com a 

construção  da Capela Nossa Senhora das Dores, atualmente a imponente Matriz, criou-se o 

distrito de Dores do Patusca. Nesta ocasião o distrito pertencia ao município de Tiradentes, 

Mais tarde foi anexado a Prados, e passou a ser chamada de Dores de Campos em 

homenagem a Nossa Senhora das Dores, padroeira do Município, e ao Coronel João Luiz de 

Campos, ex-deputado federal e autor de criação do Distrito de Dores de Campos.Através do 

Decreto-Lei nº 148, criou o município de Dores de Campos, pelo Governador Benedito 

Valadares Ribeiro. 

A cidade tem uma tradição na produção de arreio tendo nos irmãos Antônio da Silva 

Senha e Manoel Justino da Silva, os pioneiros da indústria de arreios, que implantaram e 

impulsionaram em Dores de Campos entre os anos de 1835 e 1840. Sabe-se que foram ambos 

a Barbacena e propuseram a um soleiro, que lhes ensinasse seu ofício, mas não concordaram 

com as condições exigidas. Compraram, então do mesmo um selim patente e um silhão que, 

em casa, desmancharam e por ele fizeram outros iguais. Aperfeiçoaram-se, como seleiros, os 

referidos irmãos e essas atividades de caráter semi-industrial acabaram por ocupar grande 

parte de sua população, conservando tradicionalmente, até os tempos de hoje. 

A cidade é marcada por alguns eventos bem conhecidos na região como: a FAIDEC 

"Feira Artesanal e Industrial de Dores de Campos", festa de Nossa Senhora das Dores 
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"Padroeira da Cidade", festa do Livramento e as festas tradicionais como a carnaval e os 

eventos da semana santa. 

O Censo demográfico de 2000 registrou uma população de 8.349 habitantes sendo 

7.170 habitantes residindo na zona urbana e 1.179 residindo na zona rural. Através da análise 

dos indicadores demográficos de 1940 a 2000 é possível ter uma idéia do quadro da evolução 

populacional total, rural e urbana do Município de Dores de Campos, conforme é mostrado na 

Figura 12. Entre 1950 e 1960 os dados mostram queda da população devido à emancipação da 

Vila Barroso em 1953, então pertencente ao Município de Dores de Campos.  A população 

rural da cidade vem se mantendo, porem a cidade registrou nos últimos quarenta anos 

aumento gradativo na população urbana. 
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 Fonte: IBGE 

Figura 12 – População do Município de Dores de Campos de 1940/2000 

 

7. Cidade pequena: Aspectos culturais 

Duas abordagens interessantes sobre a cultura da cidade pequena, são apresentadas em 

estudos realizados pela pesquisadora Joseli Maria Silva (2000) e pelo pesquisador 
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antropólogo e sociólogo, Marcio Caniello (1993,2003). Em ambos estudos a partir de um 

exercício teórico relacionado ao tema da cultura, da territorialidade e do lugar a respaldar as 

pesquisas científicas em cidades não metropolitanas, os referidos autores, expõem um 

arcabouço do que é a cultura da cidade pequena, a qual tem como elemento marcante a 

pessoalidade termo usado por Silva ou a pessoalização, termo usado por Caniello. 

Silva (2000) ao abordar o tema cultura e territorialidades em cidades pequenas, afirma 

que embora o tema seja pouco explorado pelos geógrafos, o estudo da cultura da cidade 

pequena é tão complexo quanto os estudos relacionados à cultura nas cidades grandes.  

 
“Trata-se de uma sociedade complexa, dividida em classes e que comporta 
inúmeros universos alternativos, como por exemplo, diferentes religiões, 
pertenças políticas ou tradições étnicas que, ao se apropriarem do espaço, 
podem constituir, portanto, territórios próprios. Tal sociedade não é fechada e, 
com a crescente ampliação dos sistemas de comunicação e a interação com 
outros espaços, há a conseqüente modificação de seus padrões sociais.” 
(SILVA, 2000, p.32) 
 

Nas cidades pequenas as relações sociais são marcadas pela pessoalidade e esse 

elemento exerce um eficiente controle sobre os membros da coletividade. Fora do ambiente 

doméstico, esse controle é exercido pela vizinhança (na rua, na praça, ou no mercado). 

 
“O espaço limite dos "vizinhos" serve de encontros e lazer, como os bares, 
lanchonetes, salões de baile, salões paroquiais, ou campos de futebol de várzea. 
A forma de comportamento das pessoas está sujeita a uma determinada forma 
de controle, porque nas pequenas cidades "todo mundo conhece todo mundo e 
se mete na vida de todo mundo". Os espaços demarcados desta maneira são 
utilizados como referência para distinguir seus usuários como pertencentes a 
uma rede de relações e, para pertencer a esta rede, é preciso que se cumpram 
determinadas regras de convivência” ( SILVA, 2000, p.26) 
 

Em termos de distribuição territorial, nas pequenas cidades o centro não tem a 

conotação dos centros das cidades grandes que estão, sendo abandonados pela elite e se 

tornando deteriorados. O centro é o lugar onde acontecem as festas, onde o povo se encontra 

nos finais de semana, “o lugar onde tudo acontece” e onde reside a elite, não necessariamente 

a dona do dinheiro, mas também aqueles membros da elite consideração tradicionais na 
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cidade.  Assim, a elite e o comércio vivem no mesmo espaço onde se dão os encontros e as 

festas.  

 
“Esse mesmo local pode servir de espaços de socialização de jovens no 
domingo à noite, ou ainda a realização das festas religiosas congregando várias 
classes de renda, unidas pela crença religiosa. Assim, a apropriação do espaço é 
determinada pelas relações que se estabelecem entre seus membros, pelo 
manejo de símbolos e códigos comuns”. (SILVA, 2000, p. 30). 
 

Além disso, o centro na hierarquia dos lugares, da cidade ele apresenta uma posição 

superior, no sentido de que é comum a pessoa dizer vou subir para a cidade, querendo dizer 

que está indo para o centro da cidade mesmo que geograficamente o centro da cidade esteja 

situado em um vale.  

As festas marcam os eventos importantes da cidade, e praticamente toda a população 

participa. Com base em Lefebvre , Silva cita  a questão da vida cotidiana nas cidades 

pequenas se estruturar em função da regularidade de fatos.  

“A vida cotidiana é estruturada espacial e temporalmente de modo diferente em 
cada sociedade. A temporalidade da vida cotidiana nas pequenas cidades é 
marcada pela regularidade dos fatos (safras, festas religiosas, etc.), que é regida 
pela natureza e pelas tradições, com pouca interferência externa, dando uma 
impressão de estagnação. É comum a expressão "a cidade não vai para frente", 
para definir o caráter cíclico dos acontecimentos. Ao contrário, nas grandes 
cidades, tudo parece se modificar com maior rapidez, levando a impressão de 
progresso, dada a articulação que mantêm com outros espaços e a grande ordem 
de interferência de fatores externos por que seus habitantes são sempre 
surpreendidos e têm que promover novas adaptações.” (SILVA, 2000, p.25) 
 

Nas considerações finais do artigo Silva termina reafirmando que a aparente 

simplicidade e falta de dinamismo das cidades pequenas mascaram relações complexas e que 

estas relações se explicitam no espaço. Tais relações complexas adquirem um sentido a partir 

do momento em que se “entende os códigos que a sustentam e lhe dão sentido particular”. 

Em suma identificar a cultura da cidade pequena e analisá-la é tão complicado quanto 

pensar em como se configura a cultura e a identidade da cidade grande.  

Quanto às pesquisas de  Marcio Caniello, têm sido dedicadas  a demonstrar que: 
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"... o estilo" ou o "jeito de ser" de um povo — vale dizer, o signo e a essência da 
tradição cultural que define o indivíduo e sua sociedade (cf. DaMatta 1986:15)31 
— reage ao fluxo histórico, equilibrando-se em uma dialética que, embora 
explicite mudanças, ressalta, sobretudo, permanências. Ou seja, na relação entre 
tendências de estabilidade estrutural e pressões modificadoras conjunturais, o 
"estilo" de um povo, o seu "jeito de ser", mantém a integridade modulando-se 
no tempo, isto é, sintetizando tradição e mudança. (CANIELLO, 2003, p.31). 

 

A partir dessa premissa, a de que o fluxo histórico provoca mudanças, mas o “jeito de 

ser” do indivíduo tende a permanecer, Caniello indaga como o “padrão pessoalizante” de 

relações sociais, elemento estruturante da vida coletiva nas “cidades pequenas”, tem reagido 

ao “processo de individualização”, provocado pela expansão do capitalismo, que na década de 

50 atingiu uma dimensão nacional no Brasil?  Ou seja, com a solidificação do capitalismo 

industrial no Brasil o “processo de individualização” tendeu a se ampliar, mas esbarra com o 

“processo de pessoalização” elemento que estrutura a cidade pequena. Com tem sido este 

embate? Nesta perspectiva, Caniello conceitua uma “cidade pequena” utilizando como critério 

de definição a pessoalidade. 

“As "cidades pequenas" são contextos em que a sociabilidade é largamente 
condicionada pela pessoalização porque os indivíduos estão incluídos em um 
ambiente social em que o alto grau de proximidade produz o que definimos em 
outra ocasião de "visibilidade inevitável" (Caniello e Soárez 1989:22)32: os 
sujeitos são reconhecidos uns pelos outros em virtude de suas marcas pessoais, 
e o mapeamento da rede que produz essas marcas é amplamente dominado pela 
coletividade” (CANIELLO, 2003, p.33) 

 

Uma das principais características destes contextos de acordo com Caniello é que eles 

são fortemente marcados por relações de solidaridade e reciprocidade “obrigatórias”, por esta 

razão, neste cenário, o que temos apreendido dos estudo de Caniello é que existe uma 

dificuldade  do fluxo histórico transcorrer  dentro da perspectiva de conflito, ou seja dentro 

                                                 
31 DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. 
4ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
 
32 CANIELLO. M. SOÁREZ, E. As Relações de Amizade em São João Nepomuceno. Relatório de 
Pesquisa, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro. Manuscrito. 1989. 
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daquilo que entendemos por dialética: uma totalidade que flui a partir de conflitos de facções 

opostas, porem complementares.  

Segundo Caniello esta questão seria  “resolvida” historicamente  tendo como 

contrapartida o desenvolvimento da “rivalidade de base faccional, que é uma forma de 

reciprocidade hostil, provendo um campo de conflito fornecendo ao indivíduo uma rede de 

relações subisidiárias.  Das análises sobre rivalidade  elaboradas por Caniello, entendo que o 

padrão pessoalizante se mantem, porem dividido entre facções rivais. 

Tomando uma pequena cidade do Estado de Minas Gerais, Caniello, vai rescontituir  a 

trajetória do faccionalismo33 São João Neponucemo com cerca de 17611 habitantes e com 

uma taxa negativa de crescimento populacional a contar de 1950. Nesta trajetória vai 

acontecer, conforme já citado, a inserção definitiva do Brasil no capitalismo industrial, e esse 

processo vai interferir no mapa de relações sociais presente nas cidades pequenas, a 

pessoalidade praticada no cotidiano e no contexto da rivalidade entre coletividades. Vai 

acontecer segundo Caniello, uma relativização, “uma modulação” entre  a pessoalização e a 

individualização, mas o “ jeito de ser” da cidade pequena  sobreviverá não tendo sua estrutura 

abalada pelo capitalismo industrial de dimensão nacional 

7.1. Tentando compreender as relações sociais na cidade pequena. 

Ainda que a cultura da cidade pequena seja marcada por relações complexas, o fato é 

que os símbolos parecem ser mais evidentes e o envolvimento da sociedade é muito mais 

intenso que nas cidades grandes. Numa cidade como Dores de Campos, por exemplo, apesar 

da globalização, apesar da integração da sociedade com as práticas do mundo moderno, as 

manifestações à identidade, as tradições da cidade parecem perdurar e são objetos de um 

intenso e abrangente uso público.   
                                                 
33 Em Dores de Campos foi possível perceber nas falas dos habitantes a presença de rivalidades entre as duas 
escolas de Samba da cidade, e entre as cidades de Dores de Campos e Barroso (cerca de 20mil habitantes). 
Convém registrar que até 1953 Barroso era uma vila e pertencia  ao município de Dores de Campos. 
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Berger e Luckmann (1979) em suas teorias sobre a construção social da realidade 

afirmam que as instituições são criadas pelos próprios homens, mas uma vez criadas e 

instituídas os homens passam a experimentá-las como algo exterior a eles. Assim existe um 

paradoxo, uma contradição em que o homem produz um mundo e em seguida o experimenta 

como algo diferente de um produto humano. A relação entre o homem “produtor” e o “mundo 

social” que é produto dele, é uma relação dialética, ou seja, o homem coletivamente e o seu 

mundo social atuam reciprocamente um sobre o outro. O mundo social é objetivo, 

significando assim que ele faz frente ao homem como algo situado fora dele. Entendemos por 

estas afirmações que a cultura da cidade pequena são símbolos criados pelo homem, mas que 

atuam sobre eles como se fossem algo exterior a ele. Para os referidos autores o elemento que 

vai interferir no grau de abrangência de uma instituição sobre a sociedade é a divisão social 

do trabalho, que foi crescendo ao longo da história da humanidade. Esta condição associada 

ao excedente econômico levou à formação de grupos dedicados a funções especializadas, 

intelectualizadas, e, portanto o estoque de conhecimento antes abrangente a toda uma 

comunidade, torna-se segmentado. 

Numa sociedade com uma economia de subsistência e em que a divisão do trabalho é 

menos diversificada, “todos fazem tudo, todos sabem tudo”. Numa sociedade em que a 

divisão do trabalho seja altamente diversificada, tem-se uma segmentação da 

institucionalização, concomitante com a distribuição do conhecimento. O que quer dizer que 

também as instituições desta sociedade serão menos abrangentes, não atingindo a totalidade 

de seus membros. Há então o problema de como fornecer significados integradores que 

abranjam toda sociedade e oferecer um contexto total de sentido objetivo para a experiência e 

o conhecimento social fragmentado do indivíduo.  

Com a segmentação institucional surge ainda a possibilidade de “subuniversos” de 

significação socialmente separados, os seja os significados antes de uso público da sociedade 



 94

total vai ficando também especializado. Os papéis exercidos pelos indivíduos nestes 

“subuniversos” tendem a acentuar os mesmos, os quais podem estar ocultos à visão geral ou 

podem não estar. A possibilidade do surgimento destes “subuniversos” com seus 

concomitantes estoques de conhecimento crescem ainda mais com a progressiva divisão do 

trabalho e o excedente econômico. Ao estabelecer estes “subuniversos” emerge uma 

multiplicidade de perspectivas sobre a sociedade total, que passa a ser vista sob diversos 

ângulos por cada um destes subuniversos. Assim, “esta multiplicação de perspectivas aumenta 

muito o problema de estabelecer um docel estável simbólico para a sociedade inteira” 

(BERGER E LUCKMANN, 1979, p.119). A partir destas segmentações a realidade social se 

configurará em dois mundos: o mundo dos íntimos que é um universo segundo os autores, 

hermeticamente fechados, e o mundo dos estranhos, mundo dos leigos pouco acessível ao 

mundo dos íntimos que defensivamente, através de institucionalizações procuram manter os 

leigos sempre leigos. 

Em suma quanto mais o fenômeno da divisão social do trabalho cresce numa dada 

sociedade mais ela se fragmenta em pequenos universos, e mais difícil se torna para a 

população que compõe esta sociedade ter uma visão do contexto público dos significados. A 

sociedade fica dividida em inúmeros segmentos pequenos de um lado e um grande segmento 

de outro que compõe o mundo dos estranhos. 

Cabe perguntar: Onde a divisão social do trabalho é mais fragmentada? Nas cidades 

grandes ou nas cidades pequenas?  

Certamente nas cidades pequenas há um número menor de instituições e por isso mais 

abrangentes. O fato é que apesar da cidade pequena estar conectada ao mundo global, a 

tradição, a marca da pessoalidade mantém forte presença nas cidades pequenas. 

Num esquema de migração ascendente ocorrido em massa durante o processo de 

urbanização contemporânea, estes valores tão presentes na cidade pequena e no campo, de 
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alguma forma migrarão como valores para o espaço que compõe a mancha urbana. Este 

espaço é organizado e disciplinado dentro das políticas de organização territorial, 

configurando numa paisagem rugosa, o que nos remete a um conceito trabalhado por Santos, 

durante seu percurso de estudo e análise do espaço humano. Então haverá uma dinâmica 

espacial dos valores expressos na vida cotidiana do migrante sobre as rugosidades.  

8. Rugosidade, Valor e vida cotidiana. 

 
Nesta seção serão explorados dois temas que juntos comporão a base para a análise do 

pedaço de espaço que nos propomos a investigar. Trata-se do tema do papel das rugosidades 

no espaço e da estrutura da vida cotidiana que também se explicita no espaço.  

As rugosidades se dão no espaço, cabendo, portanto algumas considerações sobre o 

espaço. Para Santos (1985) o espaço é uma instância da sociedade, do mesmo modo que a 

estrutura econômica, estrutura cultural e estrutura política também são instâncias da 

sociedade. A Geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico, o qual é formado 

pelos objetos geográficos, naturais e artificiais e também a vida que os anima: os homens. 

Sendo assim o espaço se define como um sistema de objetos e um sistema de ações, sendo 

que um sistema não existe sem o outro; ambos se interagem (SANTOS 1999 p.52). Sistema 

de objetos e sistema de ações formam um conjunto indissociável. Os sistemas de objetos 

condicionam as formas como se dão as ações, ou seja, a ações dos homens são criadas e 

recriadas em cima dos objetos já preexistentes. Sendo os objetos pré-existentes elementos 

condicionadores do sistema de ações remetemo-nos à discussão do papel das rugosidades no 

espaço, um dos temas centrais deste capítulo.  

Com relação à vida cotidiana, na leitura da obra Valor e Historia (1970), Heller afirma 

que a história é a substância da sociedade e nessa substância está contida a heterogênea 
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estrutura da sociedade. A estrutura heterogênea da sociedade é formada por esferas também 

heterogêneas que ela cita como exemplo a produção, relações de propriedade, estrutura 

política, vida cotidiana, moral, ciência arte etc. Então a vida cotidiana é uma das esferas 

heterogêneas que compõe a sociedade e esta esfera carrega valores conquistados pela 

humanidade e tais valores se de fato conquistados jamais se perdem. Isso nos leva a querer 

investigar um pouco sobre como é a estrutura da vida cotidiana, numa tentativa de encontrar 

bases para tentar entender a vida cotidiana e sua relação com o espaço.  

Santos (1985) fala na sociedade formada por diversas instâncias, que uma dada 

instância contem e é contida por outras instâncias e que a instância, “espaço” é um conjunto 

de objetos e ações contraditórias e complementares. Heller (1970) fala que a sociedade, ou 

melhor, a substância da sociedade é formada por esferas, que estas esferas são heterogêneas e 

hierárquicas em suas relações recíprocas e que a esfera vida cotidiana, a vida do indivíduo, é 

um conjunto formado pelo o ser particular e pelo ser genérico ambos contraditórios e 

complementares. Haveria na fala destes cientistas alguma correlação entre instâncias da 

sociedade e esferas da sociedade?  

Sobre Agnes Heller, nasceu em Budapeste no ano de 1929. Formou-se em filosofia e 

tornou-se seguidora de seu Mestre George Lukács. Uma das obras mais célebres de Heller é 

sua monografia sobre a estrutura da vida cotidiana, impulsionada pela clara percepção da 

distância criada, no capitalismo, entre o gênero humano e a riqueza material do indivíduo. 

Trata-se de teorias que buscaram restituir a teoria na teoria marxista, a dialética. 

Quanto ao geógrafo Milton Santos nasceu no interior do Estado da Bahia em 1926. 

Graduou-se em Direito pela UFBA – Universidade Federal da Bahia, e doutorou-se em 

Geografia tornando-se um intelectual do tempo e do espaço. Foi preso e exilado do Brasil em 

1964 e ficou fora do país de 1964 a 1977 ensinando na França, Estados Unidos, Canadá. Peru, 

Venezuela e Tanzânia.  
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8.1. Milton Santos e a noção de rugosidade 

Milton Santos possui uma extensa obra acerca do estudo do espaço. Em sua obra “Por 

uma Geografia Nova” cuja primeira publicação encontrada data de 1978, há na introdução 

uma afirmação feita por Santos dizendo que aquela obra fazia parte de um projeto ambicioso 

que seria composto de cinco volumes consagrado ao tema geral: O Espaço Humano. Assim 

seu livro Por Uma Geografia Nova abre este grande projeto.  Mais tarde com sua obra “A 

natureza do espaço - técnica e tempo razão e emoção” publicada em 1999 ele fecharia seu 

“projeto ambicioso”, segundo consta na introdução. Nas duas obras, a que abre e a que fecha 

seu projeto, Santos abordou também a questão das rugosidades. Assim o que vamos explorar 

sobre rugosidades, encontra-se nestas duas obras. 

Da noção de rugosidade proposta por Santos em 1978, foi possível extrair a 

interpretação de que as rugosidades são uma parte do espaço e que elas influenciam na 

configuração do espaço, ou seja, as mudanças na dinâmica de um dado pedaço de espaço 

estão condicionadas às rugosidades cristalizadas neste espaço.  

Elas funcionam como elementos passivos a condicionar as ações dos homens e 

comandar a prática social (SANTOS, 1986, p.137). Por passivo entende-se uma inércia-

dinâmica, na medida em que esse passivo é um conjunto de formas históricas convivendo 

com o presente e influenciando a configuração sócio-espacial. As transformações da natureza 

humana se dão no espaço, condicionadas pelas rugosidades do mesmo espaço.  

Apenas para exemplificar nossa compreensão sobre rugosidades tomemos o Vale do 

Paraíba, região onde se situa nossa área de pesquisa. O Vale é uma região histórica, cujas 

primeiras definições se deram com os empreendimentos dos bandeirantes, os quais foram 

definindo os caminhos condicionados pelo Rio Paraíba e procurando passar por caminhos de 

relevo mais suave, ou seja, eles procuraram estabelecer o melhor caminho em função dos 

obstáculos naturais. A paisagem natural foi um fator que condicionou a criação dos caminhos 
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para as Minas de Ouro. Essa paisagem era digamos uma rugosidade e funcionou como uma 

inércia dinâmica na definição do trajeto em direção a serra da Mantiqueira. Mais tarde no 

final do século XVIII com o advento do trem, as estradas de ferro foram construídas seguindo 

o trajeto já definido pelos bandeirantes, ou seja, os velhos caminhos do ouro de certo modo 

condicionaram a criação do novo meio de transporte.  E mais tarde ainda, já no século XX, a 

rodovia Presidente Dutra vai ser criada tendo a antiga paisagem rugosa como condicionador.  

Então como Santos conceitua rugosidades em 1978? 

Como “espaço construído, que o tempo histórico transformou em paisagem 

incorporado ao espaço”. As rugosidades oferecem “restos de uma divisão do trabalho 

internacional, manifestada localmente por combinações particulares do capital, das técnicas e 

do trabalho utilizados” (SANTOS 1986, p.138). As rugosidades seriam então a paisagem 

enquanto elemento condicionador das ações, criações e recriações da sociedade no espaço. 

A noção de rugosidade proposta por Santos em 1999 é discutida no contexto da 

difusão das técnicas e de sua implantação seletiva sobre o espaço. “Num mesmo pedaço de 

território, convivem subsistemas técnicos diferentemente datados, isto é, elementos técnicos 

provenientes de épocas diversas” (SANTOS, 1999 p.35). A forma como esses sistemas 

diferentemente datados se combinam vai ter uma conseqüência sobre as formas de vida 

possíveis naquela área. Num dado espaço analisado há uma técnica dominante e outras de 

diferentes épocas que seriam resíduos dos passado.  A questão que Santos coloca é a de 

verificar em que medida, os resíduos do passado são obstáculo à difusão de novas técnicas ou 

juntos permitem ações simultâneas. 

As rugosidades como obstáculo, ou como junção de ações simultâneas é referida como 

tendo um papel de “inércia dinâmica” das formas herdadas. O termo “inércia dinâmica” é 

similar ao termo “prático-inerte” introduzido por Sartre, para explicar o “processo social” que 

está sempre deixando heranças que acabam constituindo uma condição para novas etapas.  A 
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diferença é que o termo “inércia dinâmica” adotado por Santos está relacionado ao “espaço 

humano” e não ao “processo social”. Rugosidades seriam heranças físico-territoriais, sócio-

territoriais e sócio-geográficas. 

Em 1999 Santos reforça a noção estabelecendo como rugosidade “o que fica do 

passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta dos processos de supressão, 

acumulação e superposição, com que as coisas se substituem e se acumulam em todos os 

lugares” (SANTOS, 1999, p.113). As rugosidades podem se explicitar no espaço tanto na 

forma de arranjos, como de formas isoladas. Elas estão limitadas por sua própria estrutura, 

mas prontas, à espera de virem a exercer sua função ainda que de forma eventual. O trabalho 

já feito se impõe, ou condiciona sobre o trabalho a fazer. 

8.2. Agnes Heller: a noção de valor e a vida cotidiana 

Dois estudos de Agnes Heller nos pareceram relevantes para os fundamentos da 

investigação acerca da presença valores da cidade pequena na cidade grande. O primeiro 

deles, chama-se “Valor e História” (HELLER, 1970) Neste estudo, Heller, coloca como 

problemática a questão de saber se a história cumpre a um determinismo, ou se existe 

alternativas e se é possível decidir em face delas. Para nossos propósitos o que importa é que 

para responder esta questão Heller desenvolve uma rica monografia relacionando história, 

substância humana e valor, da qual traçaremos algumas considerações. 

Afirma a autora que a história é a substância da sociedade e a substância da sociedade 

são os homem, pois são eles que portam a construção e a transmissão da estrutura social. A 

história dentre outras coisas é a história da explicitação da essência humana. A substância 

não contém apenas o essencial, mas a continuidade de toda estrutura social, a continuidade 

dos valores milenares. Assim a substância da sociedade, só pode ser a própria história. 



 100

A substância da sociedade (história) é estruturada e amplamente heterogênea. 

Compõe-se de várias esferas como produção, relações de propriedade, vida cotidiana, moral, 

ciência, arte etc. (Figura 13). O interior destas esferas é também heterogêneo, inclusive em 

suas relações recíprocas, ou seja, temos um complexo de complexos. Segundo Heller o tempo 

histórico é a irreversibilidade dos acontecimentos sociais. Entendemos com essa afirmação 

que a história não se repete. Por exemplo, se o Brasil voltasse a ser um Império, não é a 

história que está se repetindo. Provavelmente fosse alguma estrutura que se levantou de seu 

túmulo, pois as diversas esferas são os grandes túmulos e o berço da história (pág 3).  

 

Figura 13 – Uma representação gráfica das diversas esferas heterogêneas  

 

Para Heller em determinado momento estruturas novas não põem fim às estruturas 

antigas. Estruturas que foram essenciais em determinados momentos da história, submergem 

nas profundidades para continuarem uma existência inessencial, do ponto de vista social 

global, e outras se elevam e passam a significatividade. Estruturas antigas são encobertas por 
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uma ampla escala de integração, e dizemos que elas desapareceram. Quando vemos 

reaparecer alguma estrutura da “antiguidade” na verdade ela estava apenas encoberta.  

O decurso da história é o processo de construção, ocaso e degenerescência de um ou 

outro valor. Por valor Heller entende, tudo aquilo que faz parte do ser genérico do homem e 

contribui diretamente ou mediatamente para explicação desse ser genético, para o 

desenvolvimento do homem. Nem um só valor conquistado de fato pela humanidade se 

perde de modo absoluto. Tem havido, continua a haver e haverá sempre a ressurreição de 

valores. É o que Heller denomina invencibilidade da substância humana, que só sucumbiria 

com o fim da própria humanidade e, portanto da história. 

Heller considera a explicitação de valores como uma tendência de desenvolvimento e 

que na constante oscilação entre constituição de valores e desvalorização o fundamental é a 

identificação de crescimento de valor. Em outras palavras, pode-se entender por esta 

afirmação que na marcha histórica nascem novos valores, outros “desaparecem” e outros 

ainda “reaparecem”.  Como saldo final, deste movimento, aqueles valores que insistem em se 

manterem vivos mesmo que do ponto de vista global sejam pouco significantes, este valores 

poderiam ser considerados como tendência de desenvolvimento da essência humana, e, 

portanto relacionados ao desenvolvimento da substancia social: desenvolvimento social. 

 O referencial de Heller para o conceito de essência humana é o mesmo que foi 

adotado por Marx, como sendo o trabalho (a objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a 

consciência e a liberdade. Assim valor será tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento 

de alguns dos componentes da essência humana. 

8.3. A estrutura da vida cotidiana 

O segundo estudo de Agnes Heller que no pareceu relevante chama-se “Estrutura da 

Vida Cotidiana” (HELLER, 1970). Heller inicia afirmando que a vida cotidiana é a vida de 
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todo homem, é a nossa vida, a vida repetitiva de todos os dias, levantar, escovar os dentes ir 

para o trabalho ou para a escola, almoçar, jantar, pagar suas contas, dormir, ir a festas, orar 

etc. É vida do homem pobre, do homem rico, do trabalhador braçal ou do intelectual. Todos a 

vivem sem exceção. Ninguém vive inteiramente mergulhado na cotidianidade assim como 

ninguém vive fora da cotidianidade. 

A vida cotidiana é a vida do indivíduo, e o indivíduo é ao mesmo tempo ser 

particular e ser genérico. No ser particular expressa o “eu”, as necessidades imediatas e no 

ser genérico encontra-se o produto e a expressão das relações sociais do indivíduo, 

herança e preservação do desenvolvimento humano. Entende-se por esta afirmação que 

sendo a vida cotidiana uma das esferas que compõe a substância da sociedade, em outras 

palavras, a história, no ser genérico estão os valores conquistados pela humanidade ao longo 

dos séculos de sua existência, mesmo aqueles que são inessenciais na estrutura atual, assim 

que os valores que permanecem inessenciais citados na monografia Valor e História, fazem 

parte do ser genérico e sobrevivem como mera possibilidade. 

Nascido já incluído na cotidianidade, indivíduo é unidade do ser genérico e ser 

particular. Os dois lados não se mostram em separado. No mundo capitalista, mundo que 

propiciou a alienação exacerbada, o ser genérico e particular convivem numa muda unidade 

vital. Raramente o humano-genérico é elevado ao nível da consciência e o ser particular tende 

a submeter a si o humano-genérico, colocando “as necessidades e interesses da integração 

social em questão, a serviço dos afetos, dos desejos, do egoísmo do indivíduo”.(HELLER, 

1970:). Ou seja, a vida cotidiana é tomada pelo aspecto particular, encobrindo o ser genérico. 

Heller aponta como formas de suspensão da vida cotidiana, ou seja, a elevação do ser 

humano-genérico acima do ser particular, o trabalho criativo, a arte e as ciências (baseado na 

estética de Lukács). Neste momento o indivíduo concentra todas suas forças num exercício 
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criativo, afasta-se do cotidiano e a ele retorna mais rico. É a dialética que opera na vida 

cotidiana. 

Numa tentativa de compreender e interpretar o pensamento de Heller, fica a percepção 

de que a alienação se instala no ser particular. O ser genérico carrega valores milenares 

existindo como possibilidades em muda convivência com o ser particular. Heller encerra a 

monografia acerca da estrutura da vida cotidiana reconhecendo que a libertação do homem, 

que ela denomina como condução da vida, existe como possibilidade social universal, “mas 

não é impossível empenhar-se na condução da vida enquanto as condições gerais econômicos 

sociais ainda favorecem a alienação". 

8.4. Entre os conceitos de rugosidade e valor 

Heller não menciona o espaço nas duas monografias que exploramos. Ela cita diversas 

esferas que compõem a substância da sociedade, mas não fala se o espaço seria uma dessas 

esferas. Contudo ela inclui a vida cotidiana como uma das esferas que compõe a substância da 

sociedade. Santos consagra uma análise fabulosa ao espaço humano e sugere que a vida 

cotidiana é uma dimensão do espaço. Entendo com esta sugestão de Santos que o espaço 

poderia ser estudado pela dimensão do cotidiano. 

Qual relação pode se vista entre rugosidade, valor e vida cotidiana? 

Sendo as rugosidades a paisagem enquanto condicionadora das ações humanas, as 

criações e recriações humanas no espaço  não fluem  sem considerar obstáculos. A rugosidade 

é um conjunto de objetos cristalizados no espaço, de tal modo que o homem não é livre para 

agir. Algumas vezes a paisagem é composta por um conjunto de objetos que imprimem uma 

severa rugosidade ao espaço, estabelecida por projetos urbanísticos. O caso de nossa área de 

pesquisa, o Setor 13: Bosque dos Eucaliptos é bom exemplo. Tem-se um pedaço da mancha 

urbana que é objeto de um “design”, um objeto artificial, planejado, com fins lucrativos e com 
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uma determinada função: abrigar operários da indústria. Num espaço planejado com estas 

funções e com o design que possui, deixa muito pouca flexibilidade para o homem exercer 

sua criatividade. 

Por outro lado, as ações no espaço são realizadas pelos indivíduos, e a vida dos 

indivíduos é a vida cotidiana, a qual carrega valores conquistados pela humanidade ao longo 

de sua trajetória que se explicitarão ainda que de forma inessencial. Neste contexto há que 

emergir um embate entre as rugosidades do espaço e os valores conquistados pela 

humanidade. 

9. O Município de São José dos Campos 

O município de São José dos Campos localiza-se ao leste do Estado de São Paulo, na 

microrregião do Vale do Paraíba dentro da região conhecida como Cone Leste Paulista 

(Figura 14). Cortada pela Rodovia Presidente Dutra, a cidade está no Médio Vale do Paraíba, 

entre os dois maiores pólos consumidores do país: São Paulo (a uma distância de 100 Km) e 

Rio de Janeiro (a uma distância de 350 Km)34, o território do município está dividido em seis 

macrozonas: Norte, Leste, Oeste, Sul Sudeste e Centro. Esta divisão foi estabelecida por Lei, 

a partir da Carta de Unidades Territoriais, para ordenação de uso e ocupação de território, 

assegurando seu equilíbrio ecológico. (PDDI, 1994). 

 

                                                 
34 As informações sobre a localização do município de São José dos Campos foram extraídas do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado - PDDI de São José dos Campos. 1994. 
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Fonte: ESTATCART/IBGE e CIDADE VIVA/SJC 

Figura 14 - Localização do Município de São José dos Campos no Estado de São Paulo 

Apresentamos abaixo uma breve descrição de cada uma das macrozonas urbanas do 

município: 

 Região Norte - Com uma população de 61.000 habitantes Nesta região fica o 

bairro de Santana, o mais antigo bairro de São José dos Campos, a Zona Norte possui a menor 

média salarial da cidade, entre 0 e 2 salários mínimos. Nesta região, dos 199 bairros, 86 

localiza-se zona rural.  

 Zona Sul – Possui uma população de 199.000 habitantes. Segundo uma 

reportagem do Vale Paraibano de 27 de julho de 2005 é região mais populosa de São José dos 

Campos e a mais heterogênea, por reunir vários contrastes presentes em uma cidade grande.  

Parte de seus quase 200.000 habitantes usufrui boa infra-estrutura, e outra carece de infra-
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estrutura.  Por outro lado há na região um setor nobre que tem atraído grandes investimentos 

do setor imobiliário e comercial. Estes setores ficam no Bairro Jardim Satélite e Bosque dos 

Eucaliptos.  O Bairro Rio Comprido na divisa de Jacareí não conta com saneamento básico. O 

Setor 13: Bosque dos Eucaliptos, nossa área de pesquisa, localiza-se nesta macrozona. 

 Região Sudeste - Com uma população de 38.761 habitantes, na região Sudeste 

do município, estão concentradas as empresas e institutos de pesquisa tecnológica, que 

constituem um dos principais pólos tecnológicos do Brasil.  Nesta região estão localizados o 

Centro Técnico Aeroespacial – CTA, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial – INPE, O 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA e a Embraer, empresa fabricante de aviões. 

 Zona Oeste - Possui 25.182 habitantes. Compreende a região para onde tem 

crescido a zona nobre da cidade.  Entre 1997 e 2004, a região cresceu cerca 70%. Em 

contraste com a Zona Norte  que possui 199 bairros esta região conta com 26 bairros, muitos 

condomínios fechados. É um das regiões de maior investimento imobiliário. Dos 56 edifícios 

residenciais em construção na cidade 22, localiza-se no Jardim Aquarius, um dos bairros da 

Zona Oeste, com cerca de 12.000 moradores, 130 casas e 38 pontos comerciais.  O bairro 

enfrenta problemas, por exemplo, com a questão viária dada a grande concentração de 

edifícios, pois o bairro não teria sido planejado para comportar tantos imóveis verticais. Além 

disso, faltam estabelecimentos como padarias e farmácias. 

O Jardim Aquarius era para ser um parque Industrial da Ford no Vale do Paraíba. Esse 

destino foi mudado em 1983, quando a área de 1,5 milhão de metros quadrados foi a leilão, 

sendo adquirida pela Serramar - uma das empresas do grupo Serveng. Ao ser loteado formou-

se o Aquarius 1, 2, 3, 4 e 5. O Aquarius 1 foi lançado em 1986 com 63 lotes dotados de toda 

infra-estrutura necessária, como água, luz e esgoto. As demais áreas foram inauguradas 

conforme eram comercializadas. O Aquarius 5 foi lançado em 1999.  De acordo com 

informações do Vale Paraibano de 27/07/2005, o “Planejamento aliado à tecnologia e infra-
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estrutura fizeram do bairro um sucesso absoluto de vendas. Dois anos após o lançamento da 

última área, toda a região já tinha sofrido uma valorização de aproximadamente 50%”. 

Zona Leste - A região leste tem uma população de 136.000 habitantes e é uma das 

regiões com grande tendência para o crescimento residencial e industrial. Concentra 16,5% 

das indústrias e 35,2% dos posto de trabalho.  A região está localizada entre a Rodovia 

Presidente Dutra e a Rodovia Carvalho Pinto. O acesso mais comum é o bairro Vista Verde e 

passando pelas avenidas Pedro Friggi e Presidente Tancredo Neves, depois dos bairros Jardim 

Cerejeiras e Parque Novo Horizonte, São vários bairros periféricos, onde a falta de infra-

estrutura, comércio, serviços, além dos problemas gerados pela violência, garantem a muitos 

moradores uma inclusão precária.  

Zona Central - Corresponde à região mais antiga do Município, com 70.863 

habitantes. Subdivide-se em 83 bairros que estão espalhados entre o “centro velho”, que 

engloba a Rua Humaitá, Rua 15 de Novembro, Rua coronel José Monteiro, Rua Rubião 

Junior, Vila Maria e Bairro Bela Vista e o “centro expandido” que corresponde às áreas onde 

se localizam os bairros Jardim Maringá, Vila Ema, Jardim Apolo e Jardim Esplanada. 

Para fins de levantamento de dados e análise socioeconômica, e conforme a Lei 

Municipal número 6378/03 de 2003, as macrozonas foram subdivididas em 24 setores35 

(anexo A) conforme Figura 15 (2003:14). Como as Favelas e as Ocupações Irregulares 

encontram-se dispersadas pelo município elas foram consideradas como um setor especial, 

que corresponde ao Setor 22: Favelas e Ocupações Irregulares.  Por setor socioeconômico 

entende-se: 

“... o agrupamento de loteamentos ou bairros contíguos que apresentam 
características socioeconômicas semelhantes. Os setores socioeconômicos 
estão de modo geral compatibilizados com os setores censitários do IBGE, e 
cada setor socioeconômico está contido em uma determinada Região 

                                                 
35 No anexo A encontra-se a lista dos loteamentos e bairros dos 24 setores socioeconômicos. 
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Geográfica (Lei n°6378/03)”.(ATLAS DAS CONDIÇÕES DE VIDA EM SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 2003, p.14). 

 

 
Fonte: Atlas das Condições de Vida do Município de S. J.C. 

Figura 15 – Distribuição dos 24 setores socioeconômicos do Município de S.J.Campos 

7.1 A evolução da população no Município de São José dos Campos 

A população total do Município de São José dos Campos de acordo com o Censo 

demográfico de 2000 era de 539.313 habitantes, sendo 532.717 habitantes residindo na zona 

urbana e 6.596 residindo na zona rural. As estimativas do IBGE apontavam para uma 

população de 569.177 habitantes em 2003. Analisando os indicadores demográficos de 1940 a 

2000 é possível ter uma idéia do quadro da evolução populacional total, rural e urbana do 

Município de São José dos Campos, conforme é mostrado na Figura 16 A população total e a 
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população urbana aumentaram substancialmente, enquanto a população rural tendeu a 

diminuir a cada década. 

 

Figura 16 – Evolução populacional do município de São José dos Campos 

 
 

7.2 O que é o Setor 13: Bosque dos Eucaliptos? 

O Setor 13: Bosque dos Eucaliptos (Figura 17) é um dos 24 setores socioeconômicos 

do município de São José dos Campos. Localizado na macrozona Sul o Setor 13 é composto 

por sete bairros sendo o maior deles o Bosque dos Eucaliptos. 
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Figura 17 – Localização do Setor 13: Bosque dos Eucaliptos no Município de São José dos 
Campos 

 

Podemos dizer que o Setor 13: Bosque dos Eucaliptos é um espaço que foi projetado e 

construído para abrigar moradores de diversas classes econômicas. É um espaço construído 

dentro de um plano, em que o habitante só passou a atuar nesta construção a partir do 

momento em que comprou um lote e começou a construir sua casa.  Em outras palavras ao ali 

se instalar para lhe dar vida, configurar o espaço, ele já encontra um desenho, uma paisagem 

construída pelos homens, cujo projeto urbanístico foi talhado para se reduzir ao cotidiano 

industrial (LEFEBVRE 1970), visando facilitar o acesso do operário rumo à jornada de 

trabalho. Deste modo, o migrante, portador de uma estrutura genérica vai atuar a partir deste 
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desenho, o qual lhe concederá tanta flexibilidade para exercer sua poesia36, quanto à de um 

elefante caminhando num corredor, limitado por duas paredes. 

10. História da construção do Setor 13: Bosque dos Eucaliptos 

A história, do Bosque dos Eucaliptos e os bairros do seu entorno  é muito diferente da 

história, do Bairro de Santana, o mais antigo de São José dos Campos. Conforme indica 

Oliveira (1999), Santana foi formado, no início do século XX, a partir da necessidade dos 

moradores de construir um novo espaço que contemplasse as necessidades, culturais, 

religiosas e comerciais dos moradores do núcleo. Assim escolheram o pátio ideal, para 

construção do centro de Santana, com topografia plana, próxima ao Porto de desembarque de 

pessoas e de produtos, e mais próximo da estrada de acesso para o Estado de Minas Gerais, ou 

seja, tudo em função de suas necessidades e da sua realidade. 

Já os bairros que compõem o Setor 13, são bem mais jovens, começaram a ser 

implantados na segunda metade da década de 70, a partir de projetos urbanísticos, elaborados 

dentro das exigências das Leis municipais de uso do solo, e de infra-estrutura, com ruas 

traçadas de maneira uniforme, com espaços determinados para equipamentos públicos, 

conforme o que os elaboradores do projeto, consideraram ideal para os futuros moradores. Ou 

seja, os futuros moradores encontraram tudo pronto e definido, com liberdade apenas para 

construir sua morada, que também era determinada pelas exigências das Leis Municipais.  

Interpretando o mapa da mancha urbana de São José dos Campos de 1973, (Figura 

18), é possível constatar que no Setor 13, nesta época não havia sinais de urbanização. Do 

setor 14: Jardim Satélite havia apenas uma mancha próxima da Rodovia Presidente Dutra que 

correspondia ao Jardim Satélite, um bairro próximo a fabrica São Paulo Alpargatas, que 

provavelmente surgiu em função da fábrica. Na mancha urbana de 1978 o Setor 13 permanece 
                                                 
36 Poesia, Poesis, termo usado por Lefebvre (1970 p. 81-82) ao afirmar que o ser humano só tem condição de 
habitar como poeta. Se não lhe for dado essa possibilidade ele a fabricará a sua maneira. 
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vazio e o Jardim Satélite havia sido ampliado, com a construção de casas de diversos padrões 

e financiadas pelo BNH – Banco Nacional de Habitação37.  Na mancha urbana de 1986, o 

setor 13 já se encontra urbanizado. 

 

 
Fonte: PMSJC 

 

Figura 18 – Evolução da Mancha urbana  em São José dos Campos e a expansão dos setores 13 e 14 
 

Para melhor nos situarmos é importante compreender o contexto em que se dava a 

política de crescimento industrial no Brasil nos finais da década de 60 e início da década de 

70 e como o planejamento no município de São José dos Campos foi sendo conduzido, dentro 

deste universo. 

10.1. O paradigma do crescimento e desenvolvimento a qualquer custo 

O final da década de 60 e início da década de 70 corresponde à fase conhecida no 

Brasil como o milagre econômico. De acordo com Andion (2003), as décadas de 1950-60, 
                                                 
 
37 Anuncio do jornal Agora publicado na época do lançamento de casas localizadas no Jardim Satélite, 
financiadas pelo BNH.  
“Em São José dos Campos 222 famílias vão ter em 74 um ano maravilhoso como anunciou o horóscopo. Está na 
hora de se juntar as 800 famílias que já descobriram no Jardim Satélite uma nova forma de viver”. 
Incorporação: Concic Portuária 
Vendas Abaeté 
Casas de 2 e 3 dormitórios. 
Nem dá vontade de sair de casa 
Casas vendidas em 1973 estavam sendo revendidas dois meses depois com 60% de desconto”. 

Jornal: Agora Data: 09/03/1974, página 5 idem 10/03 e 13/03. 
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correspondem a um momento mundial em que estudiosos e praticantes em diversas partes do 

mundo, inspirados por teorias clássicas, do final de século XIX e início do século XX, tais 

como a ricardiana do desenvolvimento, a do desenvolvimento econômico de Schumpeter e o 

marxismo (MONTIBELLER, apud Andion 2003)38, geraram uma corrente denominada 

corrente desenvolvimentista. Esta corrente se consolida com o chamado modelo fordista de 

desenvolvimento que predominou até meados da década de 70.  Andion enfatiza que: 

 “Esse modelo possuía dois pilares essenciais: de um lado, uma ação 
centralizadora e polarizadora por parte do Estado que atuava como garantidor 
dos direitos sociais básicos; de outro o crescimento econômico proveniente do 
mercado livre, gerador e distribuidor de riquezas, com seus próprios 
mecanismos internos”. (ANDION, 2003, p.1036) 
 

 Prossegue Andion afirmando que esse modelo foi adotado pelos países do Norte e 

importado pelas as elites dos países do Sul e do Leste, transformando-se em paradigmas 

para o desenvolvimento.  Klein (apud Andion, 2003)39 destaca que estas noções vão vincular 

“concepções operatórias do espaço que tinham como objetivo a modernização, a urbanização 

e a industrialização das regiões consideradas atrasadas”.  

A política brasileira neste período, vai se caracterizar pelo modelo central 

desenvolvimentista vinculado “a crença de que o desenvolvimento e crescimento a qualquer 

custo seriam sempre positivos e que a centralização de poderes do Estado, para intervir sobre 

a cidade trariam soluções adequadas para resolver os problemas” (BONDUKI, apud Bologna, 

2000, p.101)40. Aplicada uma política de desenvolvimento econômico, com ênfase no 

crescimento a qualquer custo, tem-se uma intensificação do processo de urbanização, que o 

governo busca resolver através dos Planos Diretores (BOLOGNA, 2000). No município de 

                                                 
38MONTIBELLER-FILHO, G. O Mito do Desenvolvimento sustentável. Florianópolis. Editora da UFSC, 2001.  
 “Estas teorias tinha em comum o foco no investimento econômico como chave para ampliação do 
desenvolvimento a através do fortalecimento da esfera produtiva, principal motor da riqueza coletiva e da 
regulação social”.(Andion, 2003, p. 1036) 
39 KLEIN, J-L Développement régional et espace local: vers une régulation territorialisé. Revue  Internationale 
d’Action Communautaire, v. 22, n. 62, p.189-195, 1989. 
40 BONDUKI, N.G. À guisa de conclusão: das experiências concretas para a construção de um novo ideário em 
políticas urbanas. In Habitat: as práticas bem sucedidas em habitação e meio ambiente e gestão urbana nas 
cidades brasileiras. São Paulo: NOBEL, 1996, p.261-267. 
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São José dos Campos a política desenvolvimentista e de concentração de poderes do Estado, 

encontrará um terreno fértil. 

 Um artigo publicado no jornal da região em 1976 inicia dizendo o seguinte sobre São 

José dos Campos: 

“Toma-se uma cidade com ritmo explosivo de crescimento. Acrescenta-se lhe 
sérios problemas de infraestrutura em doses generosas. Leva-se tudo isso o 
forno em tempo muito rápido. Nesta receita é muito importante vencer a corrida 
contra o tempo. Finalmente acrescenta-lhe parte maciça de planejamento 
acompanhado de vultuosos recursos financeiros. Pronto. Têm-se aí os 
inovadores resultados de um bolo chamado São José dos Campos, uma cidade 
que em cinco anos teve progresso de dois séculos. Esta receita de planejamento 
aplicado em São José é realista e voltado exclusivamente para o homem”. 
(Inicio de um artigo publicado no Jornal: VALE PARAIBANO: 23/maio/1976). 

 
Em 4 de fevereiro de 1970, inserido nos quadros do milagre econômico, assumiu a 

prefeitura da Estância de São José dos Campos, o Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira. Sua 

política enquanto administrador do município foi a de criar um ambiente propício à atração de 

indústrias, entendido como sinônimo de progresso de uma cidade e, portanto, de crescimento 

econômico, e ao mesmo tempo organizar e disciplinar a expansão urbana. Em outras palavras, 

via no crescimento industrial uma grande perspectiva de progresso para o município. Contudo 

o crescimento industrial relacionava-se na década de 70 a fluxos migratórios, que implicava 

em expansão urbana. Tratava-se de achar uma fórmula de crescimento industrial com 

expansão urbana organizada, mantendo a “casa bem bonita, bem arrumada”.  

  A população do município de São José dos Campos vinha aumentando desde o 

transcorrer da década de 50 em função dos fluxos migratórios. São José dos Campos será uma 

cidade altamente atrativa para o migrante, conforme demonstra um artigo intitulado “A 

sociedade vista da periferia” de Eunice Ribeiro Durham (1986), sobre o qual vale a pena se 

deter por um momento, por se tratar de um estudo de caso que envolve São José dos Campos, 

universo da presente pesquisa e também por se tratar de um estudo que envolve cidades de 

porte médio. 
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10.2. O que fazia de São José dos Campos uma Cidade atrativa 

Durham (1986) supõe que condições de vida semelhante dêem origem a características 

culturais próprias. Partindo dessa premissa fez uma pesquisa em três cidades médias do 

Estado de São Paulo: Rio Claro, Marília e São José dos Campos.  A cidade de Rio Claro foi 

selecionada por se tratar de cidade de antiga tradição operária. Além disso, possui 

características de se localizar numa das regiões agrícolas mais desenvolvidas e produtivas do 

Estado, reunindo um grande contingente de bóias frias. Já a cidade de Marília foi escolhida 

por constituir um núcleo urbano de formação recente, cidade pioneira da década de 30. A 

indústria que se formou na cidade, presa à transformação direta de produtos agrícolas 

regionais, estava na década de 80 sendo desativada e a população em conseqüência 

diminuindo. Finalmente São José dos Campos foi selecionada para o estudo por apresentar 

um núcleo urbano em expansão acelerada provocada pela expansão de grandes indústrias.  

Tendo os três municípios citados acima como referência, Durham colheu os dados 

para sua pesquisa na periferia41 urbana, e conseguiu apurar qual a visão que a periferia tem em 

relação à cidade pequena, média e grande. Na pesquisa de campo foram formuladas perguntas 

do tipo: O senhor gosta daqui? O que acha da cidade? As respostas obtidas eram muito 

semelhantes o que permitiu criar um padrão de referências. Na Tabela 7, com relação aos 

atributos que ela denominou “sócio-espacial” (plano espacial, social e moral) tem-se a visão 

da periferia sobre a cidade média e a cidade grande e na Tabela 8, com relação aos atributos 

que ela denominou como “recursos”, tem-se a visão da periferia sobre a cidade pequena e 

cidade média.  

 

 
                                                 
41 Para Durham, a população pobre está em toda parte nas grandes cidades: nas zonas deterioradas, e nos 
interstícios dos bairros mais ricos. Mas há um lugar onde ela se concentra, um espaço próprio do seu modo de 
vida que é a chamada periferia. A “periferia” é formada pelos bairros mais distantes, mais pobres e menos 
servida por transporte e serviços públicos. 
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CIDADE MÉDIA - ATRIBUTOS CIDADE GRANDE - ATRIBUTOS 

Limpeza – clima bom 

Sossego – calma 

Tranqüilidade 

Ausência de violência e criminalidade 

Poluição 

Agitação – correria 

Atropelo 

Violência e criminalidade 

Fonte: Durham 1986. 

Tabela 7 -  Visão da periferia em relação às cidades médias e grandes no plano: espacial, social e 

moral. 

CIDADE MÉDIA - ATRIBUTOS CIDADE PEQUENA - ATRIBUTOS 

Presença de “recursos” Ausência de recursos 

Fonte Durham, 1986. 

Tabela 8 - Visão da periferia em relação à presença de recursos 

 

A cidade de São José dos Campos nas pesquisas realizadas por Durham, aparece como 

uma cidade em que se encontrava uma tranqüilidade ausente em cidades grandes como São 

Paulo e Campinas e ao mesmo tempo tinha os recursos que a cidade pequena não possuía. 

Além disso, em São José dos Campos havia uma oferta razoável de empregos, o que já não 

ocorria com Rio Claro e Marília. 

Assim, nas análises de Durham realizadas em 1986 para três cidades médias do 

interior do Estado de São Paulo: “São José dos Campos aparece como a combinação ideal, 

pois oferece muitos empregos sem ter destruído ainda a tranqüilidade própria das 

cidades médias” (grifo nosso). 

Os estudos de Durham sobre e sociedade vista da periferia, demonstram que São José 

dos campos tinha os requisitos ideais para se ganhar a vida. A presença de tais requisitos 

justifica a grande atração dos migrantes para o município. Acreditamos que os grandes fluxos 
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vindo do Sul de Minas Gerais justificam-se em parte pela facilidade de acesso entre cidade de 

origem e destino e em parte pela proximidade. O acentuado aumento populacional da década 

de 70 reforça a tese da atratividade defendida por Durham. Esse aumento populacional foi 

além das previsões feitas pelo poder público. 

No segundo Plano Diretor42 de São José dos Campos, cujos horizontes eram de dez 

anos, foi feita uma projeção dos dados demográficos até 1980. Esta estimativa de dados foi 

quebrada em menos de três anos. Na Tabela 9 tem-se a projeção contida no segundo Plano 

Diretor, na Tabela 10 os dados oficiais do IBGE, para 1970 e 1980, e na Tabela 11 os 

resultados de pesquisas, realizadas no município em 1973, para os anos de 1970 a outubro de 

1973. 

ANO POPULAÇÃO

1970 107.500 

1975 146.000 

1980 194.000 

Tabela 9 - Estimativa populacional utilizada no Segundo Plano Diretor  

 
ANO POPULAÇÃO 

1970 132.482 

1980 276.901 

Tabela 10 - Dados do IBGE para o censo demográfico de 1970 e 1980 

Uma pesquisa encontrada no Jornal Agora de 04/dezembro/1973 na página 4, aponta 

para os seguintes dados para a população urbana. O artigo é um estudo elaborado pelo 

                                                 
42 O primeiro Plano Diretor de São José dos Campos foi elaborado entre 1958-1964. O segundo Plano Diretor 
elaborado em 1968, foi elaborado pela empresa Serete S.A. Engenharia Nas bases para definição dos objetivos 
de estratégias, contem a seguinte frase:”A indústria poderá vir se houver recursos humanos e melhor ambiente, s 
e a cidade for capaz de  se promover, se os custos do solo não forem encarecidos pelo estrangulamento da zona 
urbana” (Bologna, 2000: 105). 
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economista Osmar Cândido Alves, o qual trabalhou somente com a sede do município 

deixando de lado os distritos. Conforme tabela abaixo: 

ANOS POPULAÇÃO URBANA 

1970 130.118 

1971 142.643 

1972 187.129 

OUT/1973 223.746 

Tabela 11 -  Estimativa da população publicada no Jornal Agora em dezembro de 1973: 

A Figura 19 contem um gráfico que dá uma idéia geral do crescimento populacional 

em São José dos Campos entre 1970 e 1980. Com base nos dados obtidos por Alves, é 

possível constatar um aumento acelerado na população nos três primeiros anos da década de 

70, se comparado com os resultados do IBGE para 1980 e com as projeções do segundo Plano 

Diretor. 

 
 Gráfico elaborado pela autora. Fonte de dados: IBGE, PMSJC. 
 

Figura 19 - Aumento da população em São José dos Campos entre 1970-1980 
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As possibilidades de trabalho aliadas à qualidade de vida e os recursos de que a cidade 

dispunha, reforçam a instalação de redes sociais43 no município e esta rede de certo modo 

delimita o destino do migrante para São José dos Campos. Vale (apud ASSIS E SASAKI, 

2003, p.33)44 afirma que os migrantes acabam se concentrando em locais onde sabem que 

existe uma ligação com o lugar de origem, ou seja, ao escolher o destino ele descarta destinos 

que até estão disponíveis em favor de lugares em que já se estabeleceu uma rede entre origem 

e destino. Vale (2003), em investigação acerca da migração cearense para Roraima constata 

que na prática as teorias de Assis e Sasaki se confirmam. Isso quer dizer que além das 

condições ideais presentes no município de São José dos Campos, a configuração de uma rede 

de migrantes reforça a atratividade.  

De fato, nas conversas realizadas em campo entre os moradores do Bosque dos 

Eucaliptos num grupo de cerca de trinta pessoas apenas 5% migrou para São José dos Campos 

como um pioneiro.  Os outros 95% migraram encorajados pelo exemplo de algum parente ou 

amigo que já havia se instalado na cidade.  

Observou-se também nas conversas com moradores de Dores de Campos, que a cidade 

de São José dos Campos é uma cidade muito familiar entre os moradores do pequeno 

município. Todos têm ou já tiveram parentes ou amigos em São José dos Campos. Relataram 

alguns que já estiveram na cidade em uma festa ou a um velório ou visitando um parente. 

Mesmo aqueles que nunca estiveram  em São José dos Campos falam da cidade como um 

lugar do seu convívio familiar. 

                                                 
43 VALE, Ana Lia Faria em seu livro Ceará em Roraima (2005) analisa a importância das redes sociais no 
processo migratório. Afirma que as redes migratórias compõem um conjunto de laços sociais que ligam 
comunidades de origem aos pontos de destino e que estes laços unem migrantes e não migrantes em uma 
complexa teia de papéis. 
 
44 ASSIS, G.O; SASAKI, E.M. Teoria das Migrações Internacionais. [CD-ROM]. XII Encontro Nacional da 
ABEP 2000, GT de Migração, sessão 3. ( A migração internacional no final do século), Caxambu, outubro 2000. 
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Os dados demonstram que o crescimento populacional no começo da década de 70 foi 

intenso. Os dados obtidos por Alves apontam para aumento no saldo migratório45 entre 1970 

1973, conforme ilustrado na Tabela 12. 

  
Variações 

ANOS POP.URBANA CRES.VEGET.

 

Saldo Migratório 

1971 12.525 3.953 8.572 

1972 44.486 4.414 40.072 

OUT/1973 36.617 3.798 32.812 

Fonte: Cartório de Registro Civil 1º Subdistrito – Centro 
Cartório de Registro Civil 2º Subdistrito – Santana 

Tabela 12 - Informações sobre saldo migratório em 1971 e 1973 

De um lado o município de São José dos Campos passava por uma considerável 

explosão demográfica, de outro a prática do planejamento urbano, voltado para a política 

desenvolvimentista beneficiava as elites disciplinava a expansão urbana, uma vez que um dos 

lemas da política era modernizar os países ditos subdesenvolvidos, igualando-os aos países  

desenvolvidos. 

Dentre as medidas do poder público do município desta época cabe destacar, as 

medidas de conter a expansão urbana espraiada da cidade que havia produzido grandes 

vazios. Ficou constatado nos diagnósticos realizados pelo Plano Diretor de 1969, que havia 

bairros na cidade, como a Vila Industrial, Jardim Esplanada, e Jardim Paulista, com baixa 

densidade populacional, cabendo medidas para aumentar a densidade da população, contra a 

expansão urbana. As medidas adotadas consistiam em incentivar o adensamento, construindo 

conjuntos residenciais horizontais, com casas geminadas, ou não, de forma a aproveitar o 

                                                 
45  Entre 1970 e 1973 a unidade General Motors do Brasil em São José dos Campos, aumentou seu quadro de 
funcionários de 3000 para 8000, em função do lançamento do automóvel modelo CHEVETTE, De acordo com 
informações colhidas em campo nessa ocasião a empresa anunciava nas rádios locais das cidades do sul de 
Minas Gerais a oferta de mão de obra, para grande contingentes de trabalhadores. 
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espaço de forma organizada, com uma “estética agradável”, sempre procurando deixar a 

“cidade bonita”. Outra medida era o incentivo à verticalização com a construção de prédios 

para habitação com até três andares. Em outras palavras, a política era o não incentivo a 

expansão horizontal, a menos que fosse para preencher vazios entre as áreas já urbanizadas. 

De fato os vazios eram um problema crescente na cidade, cabendo medidas para contê-lo, mas 

privilegiava-se, a vinda de indústrias reservando a elas bons terrenos, o que acabava a médio e 

longo prazo contribuindo para gerar na cidade uma urbanização dispersa. Houve neste período 

o lançamento dos Bairros Cidade Vista Verde46, na Zona Leste e a expansão do Jardim 

Satélite com a construção de casas padronizadas. Este período será marcado por uma rígida 

fiscalização, com relação às construções e reformas residenciais. 

“Quando migrou para São José dos Campos tinha uma pequena oficina 
instalada no fundo do quintal em Jundiaí. Quis instala-la em São José dos 
Campos, mas logo percebeu que a legislação era muito rígida. Acabou 
instalando em Ubatuba, e mais tarde em Pindamonhangaba”.(relato de um 
migrante da década de 70). 

 
Além destas medidas fiscalizadoras havia a preocupação com as áreas verdes, embora 

entre as diretrizes do PDDI de 1969 que previa a implantação de 150 áreas verdes até 1980, 

“apenas três parques de vizinhança foram incluídos no Plano Plurianual de Investimentos e 

executados nos bairros do Jardim da Granja, Vila São Pedro, e Jardim Satélite” (BOLOGNA, 

2000).  

Ainda com relação aos parques, no dia 23 de outubro de 1972 era inaugurado em São 

José dos Campos o Parque Santos Dumont. Localizado em uma área de aproximadamente 

46.400m² entre a Avenida Ademar de Barros e a Rua Prudente Meirelles de Moraes na Vila 

                                                 
46 No Jornal Agora de 06/03/1974 página 4 há o registro de uma reportagem sobre o encontro do Prefeito Sobral 
com o empreendedor Rockefeller. Trata-se de um encontro em que os dois tratam da planificação habitacional. A 
meta estabelecida pelo prefeito era de 40 mil residências.  
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Adyana, a área foi desapropriada em 1969 pela prefeitura. Anteriormente o local pertencente a 

uma colônia hebraica, foi um Sanatório para tratamento da tuberculose. (SANTOS, 1996). 

A inauguração do Parque Santos Dumont em 1972, em plena época do milagre 

econômico pode ser compreendida no ângulo geral dos acontecimentos sócio econômicos da 

década de 70. Tratava-se de modernizar a cidade, adequá-la a concepções vigentes da época. 

(LIMIRO & MANOLESCO, 2004). 

Em 1970, já na administração do prefeito Sobral, foram regulamentadas várias Leis de 

ordenamento do Município, as quais são listadas a seguir a partir de pesquisas realizadas por 

Bologna (2000). 

• Lei n° 1576, de 15 de setembro de 1970 – Dispõe sobre Loteamentos Urbanos; 

• Lei nº 1575 de 25 de setembro de 1970 – Dispõe sobre multas e sanções para todas as 

obras de edificações que não obedecerem às prescrições do Código de Edificações da Lei 

de Loteamentos e das legislações sobre uso do solo e zoneamento; 

• Lei nº 1606 e 1617, respectivamente de 13 de setembro e 21 de outubro de 1971 - 

Dispõe sobre o Zoneamento e o Uso do Solo; 

• Decreto nº 1412, de 27 de setembro de 1971 – Dispõe sobre a descrição dos perímetros 

das Zonas de Uso; 

• Lei nº 1623, de 30 de novembro de 1971 – Lei do Plano Diretor. 

Esse conjunto de Leis junto a punições severas aos infratores, garantiam um aspecto 

ordenado à cidade, dando-lhe aspectos de uma cidade moderna. Contudo: 

“A rígida atuação dos Prefeitos nomeados, com relação à implantação de novos 
loteamentos e construções clandestinas, ao mesmo tempo em que reprimiu a 
especulação da terra fora do perímetro urbano, estabelecido por lei, deve ter 
implicado o aumento de demanda pelos terrenos, dentro do perímetro urbano e 
conseqüentemente o aumento de seu preço”.(BOLOGNA, 2000, p.150). 
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No município de São José dos Campos, na década de 50 a população aumentou a uma 

taxa de 5,6%, na década de 60, aumentou a uma taxa de 6,77% e na década de 70 o aumento 

foi de 6,82%, uma taxa superior à do Estado de São Paulo. Fatores como a chegada de 

migrantes e a alta taxa de fecundidade47 presente na cidade contribuíram para o crescimento 

populacional48.  

Em suma, o cenário até meados da década de 70 é de uma implosão da cidade ante o 

acelerado aumento da população, tendo que se adequar às rígidas políticas públicas 

estabelecidas para a cidade, uma cidade cara em termos de habitação, com uma população 

pobre que afluía para o município. Muitos chegavam e moravam provisoriamente com 

parentes que aqui já se encontravam, ou alugavam uma casa em bairros distantes, ou uma casa 

de fundos, ficando na expectativa de vir a ter casa própria. As possibilidades de possuir sua 

própria casa, no entanto, eram pequenas, para aqueles que aqui chegavam, e mesmo para 

aqueles que aqui já se encontravam. Pressupõe-se, que na década de 70 há em São José dos 

Campos um contingente de migrantes empregados em grandes empresas, mão de obra essa 

não especializada, o peão, como popularmente se designa o operário da produção, que 

sonhava com a compra de um terreno em lugar “digno” para assim construir sua casa e fugir 

do aluguel. Como isso poderia se tornar possível ante as políticas urbanas de uso e ocupação 

do solo, que tornava a terra tão cara?  Bologna ao avaliar o segundo Plano Diretor de São José 

dos Campos, de 1969, faz a seguinte observação: 

“O que se observa do PDDI e de sua implantação é que as diretrizes urbanísticas 
preponderaram sobre as demais áreas. O zoneamento foi instrumento usado com 
sucesso, primeiramente, para garantir a reserva de espaços para as grandes 
indústrias e, em segundo plano, para disciplinar os demais usos do solo urbano. 
O adensamento proposto nas áreas disponíveis de infra-estrutura e a contenção 
da expansão horizontal foram aspectos positivos. Entretanto, a falta de uma 

                                                 
47 Nas conversas informais obtidas em campo, tem-se constatado que muitas famílias migrantes vieram para São 
José dos Campos porque tinham seus filhos jovens em idade de começar a trabalhar, ou mesmo precisando 
estudar. Como no local onde viviam não havia estudo e emprego para os filhos, acabaram mudando para um 
local onde as perspectivas fossem mais promissoras. Tratava-se de famílias com potencial para constituir suas 
futuras famílias, daí as altas taxas de fecundidade. 
48 São José dos Campos em Dados, 2004. 
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política para habitação popular foi uma grande falha, não só do PDDI, como das 
administrações que se sucederam, principalmente pelo conhecimento dos dados 
demográficos, em face do” boom “industrial iniciado na década de 70, que, em 
apenas quatro anos elevou a população de 148 mil para 252 mil habitantes, 
criando nessa área necessidades a uma velocidade maior do que a capacidade de 
mobilização de recursos em nível municipal” (BOLOGNA, 2000: 157). 

E neste contexto histórico que a Companhia Satélite de Terrenos - CST, dona de uma 

área contígua ao Jardim Satélite, encontra as determinações para empreender a urbanização de 

lotes, em uma área remanescente de sua propriedade: O Loteamento Cidade Jardim secção 

Bosque dos Eucaliptos. 

10.3.  Considerações sobre o Projeto do Loteamento Bosque dos Eucaliptos 

Os processos que contem os projetos de loteamento mais antigos de São José dos 

Campos encontram-se armazenados em meio digital. Não foi possível localizar o processo 

19.950/7449, que seria referente ao projeto do loteamento Bosque dos Eucaliptos. Localizou-

se um processo 6361/75 protocolado na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, em 

primeiro de abril de 1975 pela Companhia Satélite de Terrenos. Trata-se de uma solicitação 

da CST para o desmembramento de 84 (oitenta e quatro) lotes do projeto da área 

remanescente de sua propriedade. Nesse processo, o 6361/75, faz-se referência ao processo 

19.950/74, em que consta o projeto do loteamento Cidade Jardim, secção Bosque dos 

Eucaliptos. No documento há o seguinte conteúdo: 

Assunto: desmembramento de imóveis. 

“Para: Exmo. Sr. 
Sergio Sobral de Oliveira 
Prefeito Municipal de São José dos Campos 

 
 

Em 24 de dezembro de 1974 protocolado sob o número 19.950/74, a 
Companhia Satélite apresentou para exame e aprovação desta prefeitura o 
projeto de loteamento da área remanescente de sua propriedade cuja gleba 
denominou-se “Loteamento Cidade Jardim”. 

                                                 
49  O numero desse processo encontra-se em documento  chamado Rol de Loteamentos, presente na Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente do Município  de São José dos Campos. 
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O projeto em questão compõe-se de 8500 (oito mil e quinhentos) lotes de 
terrenos integrados em detalhado Plano Diretor, cuja análise pelos diversos 
órgãos dessa Municipalidade demandará obviamente prazo razoável de estudos 
e conclusões. 
Assim sendo e diante das dificuldades que ora atravessa o mercado imobiliário, 
reflexo de retração no âmbito nacional no setor, vemos respeitosamente solicitar 
a V.Exa. autorizar o desmembramento de 84 (oitenta de quatro) lotes do 
referido Plano Diretor. O resultado dessa comercialização permitirá a nossa 
empresa fazer face a compromissos que se avizinham. 
Cabe finalmente, acentuar que autorizado o desmembramento proposto far-se-á 
uma divisão natural entre o antigo loteamento e o novo (Cidade Jardim), 
limitação essa formada por uma cortina verde de eucaliptos com mais de 70 
metros de largura. 

 
       Nestes termos pedimos 

deferimento, 

Companhia Satélite de Terrenos”. 

Ainda não foi possível descobrir quais seriam esses 84 (oitenta e quatro) lotes que a 

CST se refere. Mas o fato é que em dezembro de 1974 já estava protocolado o projeto do 

loteamento do Bosque dos Eucaliptos. Talvez se refira ao Condomínio Quinta das Flores. 

Cabe aí uma investigação mais paciente. 

Um artigo publicado na Revista Construção em 27 de julho de 1975, sete meses após a 

protocolação do projeto de Loteamento pela CST, faz referência a um Projeto da empresa 

Regional São Paulo, construtora e incorporadora. No artigo fala-se do 1° colóquio de 

Interação Governo Empresa realizado em 19 de junho de 1975. Nesse encontro as empresas 

construtoras teriam pleiteado mecanismos e recursos para executar grandes projetos de 

urbanização. Está escrito no artigo que mesmo sem os tais mecanismos, muitas empresas do 

setor da construção civil já começavam a realizar grandes projetos de urbanização com 

recursos próprios antevendo as perspectivas que estavam se abrindo no campo da construção 

civil. 

Continua-se no artigo relatando que duas semanas depois do colóquio a Regional São 

Paulo já iniciava as obras de urbanização de uma área de 3,5 milhões de m2 em São Jose dos 
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Campos, que seria o maior projeto de implantação de infra-estrutura urbana empreendido pela 

iniciativa privada. 

A Regional São Paulo, neste empreendimento teria optado pela urbanização da gleba, 

visando à comercialização de lotes urbanizados, e não da construção de conjuntos 

habitacionais. Os terrenos do projeto deveriam ser suficientes para 10 mil habitantes (em 2000 

eram 33 mil habitantes morando no setor). As obras seriam concluídas num prazo de cinco 

anos de acordo com um cronograma estabelecido. Contudo as quadras de 220 mil m2 

denominadas “módulos urbanos” seriam vendidas à medida que fossem sendo concluídas as 

obras de infra-estrutura. Estas obras incluíam rede de água, esgoto, energia elétrica, gás, 

iluminação pública, guias, sarjetas, áreas verdes etc. A previsão feita pela Regional São Paulo 

era de um investimento da ordem de cem milhões de cruzeiros.  

Segundo declarações encontradas no artigo, havia em São José dos Campos uma 

grande demanda por habitação decorrente do surto industrial, por isso grandes empresas 

começaram a desenvolver projetos habitacionais em São José dos Campos. Dentre estas 

empresas cita-se a IBE Housing Inc. Com. do grupo Rockefeller que construía no bairro 

Cidade Vista Verde cerca de 4500 unidades residenciais. A Regional São Paulo havia 

construído cerca de 1800 casas para diversas faixas de renda, escolheu a região sudoeste, 

como área de atuação. Atrás da empresa São Paulo Alpargatas havia um loteamento de cinco 

mil lotes, o Jardim Satélite. Adquiriu metade dos terrenos restantes, implantou infra-estrutura 

urbana, energia elétrica, rede de água com poços artesianos e estações elevatórias, guias, 

sarjetas e rede esgoto que foi doado pela Companhia Municipal de Águas e Esgoto - 

COMAE. Em seguida construiu cerca de 1800 casas financiadas pelo Banco Nacional de 

Habitações - BNH. Iniciava agora seu novo projeto, basicamente voltado para urbanização do 

loteamento, numa área contígua à que já havia empreendido a construção de casas. 
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Como justificativa ao empreendimento, há no artigo menção do surto populacional no 

município. “A população entre 1970 e 1974 quase dobrou, passando de 148 mil habitantes 

para 252mil habitantes e havia uma projeção de 400 mil habitantes para 1980”. Isso 

pressupunha a necessidade de pelo menos 80 mil novas habitações nos próximos cinco anos. 

Os levantamentos feitos pela Regional São Paulo dão conta no mesmo artigo, que 

eram poucas as áreas disponíveis para grandes empreendimentos urbanos na cidade. Segundo 

uma declaração do engenheiro Fuad Cury, diretor técnico da Regional São Paulo, já tinham 

muitas áreas comprometidas na cidade antes mesmo do surto industrial. Esclarece dizendo 

que a cidade ainda era famosa pelo seu clima e por lei considerada uma instância 

hidromineral. Muitos loteamentos segundo Cury pertenciam a proprietários distantes, como a 

Vila Industrial e Jardim das Indústrias, que nunca se preocupavam em construir. Teriam de 

três mil a quatro mil lotes nesta situação. As indústrias teriam tomados boa parte da região 

sudeste cerca de 800 alqueires paulistas (cerca de 20 milhões de m2). O CTA ocupava cerca 

de 300 alqueires. A Petrobrás por sua vez pretendia instalar um pólo petroquímico na cidade e 

ocupar cerca de 500 alqueires, que prejudicaria ainda mais a cidade. A noroeste havia o 

Banhado ocupando grandes extensões e era uma reserva destinada à recreação e lazer. O 

processo de verticalização da cidade nos terrenos centrais segundo Fuad, foi uma solução para 

compensar os altos custos de terreno na região central (cerca de dois mil a três mil cruzeiros), 

contudo acabou congestionando a infra-estrutura da cidade. 

10.4. Descrição do projeto Bosque dos Eucaliptos. 

No mesmo artigo publicado na Revista Construção de julho de 1975, consta um 

esboço do projeto que a Regional São Paulo estava empreendendo. É interessante trazer para 

esta pesquisa sua descrição, e posteriormente fazer uma comparação com o setor na 

atualidade, hoje totalmente consolidado. Quando da publicação desse artigo o projeto do 
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loteamento já estava protocalado na prefeitura. O fato é que no final o loteamento não será 

implantado nos mesmos moldes descritos no artigo. Quem e o que fez mudar o projeto? Como 

seria o desenho do mapa que de fato estava protocolado? Estamos ainda investigando. 

Todo projeto foi elaborado tendo como base, “módulos urbanos”, com características 

semelhantes às super quadras da cidade de Brasília50. O tamanho padrão da quadra de acordo 

com descrição no artigo era de 219.868 m2 de área total, 40.720 m2 (18,52%) de áreas verdes, 

53.0000 m2 de área de circulação (24,17%) e 126.000 m2 de área útil. Elas seriam 

delimitadas por três grandes avenidas que cortariam o loteamento51, nos lados e por ruas 

transversais (secundárias). As ruas internas, onde seriam construídas as residências, não se 

cruzariam, terminando em balão (para retorno dos automóveis) no interior dos módulos, ou 

seja, as ruas teriam num dos lados a entrada e o outro lado daria numa área verde (Figura 20). 

Os módulos foram desenhados de modo a permitir diversas opções no seu retalhamento. O 

dimensionamento possibilitava quadras com lotes de diversos tamanhos. Haveria lotes de 

7,5m de frente, por 25m de lateral, assim como lotes de 60m por 50m. Numa das 

extremidades do módulo, haveria local para um pequeno comércio como padarias, farmácias, 

mercearias e lavanderias. Haveria um lugar destinado no loteamento para grande comércio, 

como Shopping Centers, Supermercados, lojas etc. 

                                                 
50 Sobre as superquadradas em Brasília: “A solução encontrada para o setor residencial foi a criação das 
superquadras. São quadrados com 250 metros de comprimento, dispostas em ambos os lados da faixa rodoviária 
e emolduradas por uma larga cinta vegetal. No interior destas superquadras os blocos de residências podem 
dispor-se de maneira variada, obedecendo a dois princípios: gabarito máximo uniforme (6 pavimentos) e 
"pilotis" e estrita separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres”. 
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/artecult/arqurb/urbanism/cbrasil/apresent.htm 
 
51 As Avenidas  são: Avenida Andrômedra, Avenida Cidade Jardim e Avenida Três (hoje, Avenida  Ouro Fino). 
O artigo menciona que a Regional São Paulo já estendendo estas três avenidas pela gleba. 
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Fonte: Revista Construão julho 1975. 

Figura 20 – Projeto publicado na Revista Construção de Julho de 1975. 

O Plano Diretor do Projeto (segundo informações constante no artigo da mesma 

revista Construção de julho de 1975), contava com um zoneamento que deveria definir o tipo 

de construção no loteamento. Numa faixa à leste, seriam construídos hospitais, escolas, 

clubes, etc. e os edifícios só seriam permitidos em determinados pontos, (no desenho obtido 

do projeto não aparece a localização de onde seriam construídos os edifícios). 

No artigo são apresentados ainda, para quais faixas de renda seriam destinados os 

terrenos. A área na extremidade nordeste (onde hoje é o Condomínio Quinta das Flores) seria 

destinada à faixa de renda “A” (acima de 30 salários mínimos). Esse trecho seria dividido em 

110 chácaras com área de dois mil a três mil metros quadrados, prevendo a construção de um 

clube privativo. Duas faixas seriam reservadas a compradores de renda “B” (de 20 a 30 
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salários mínimos) a as outras faixas seriam respectivamente para as faixas de renda “C” (15 a 

20 salários mínimos), e renda “D” (5 a 10 salários mínimos). 

10.5. O lançamento do loteamento Bosque dos Eucaliptos e Quinta das Flores 

O Projeto do loteamento Bosque dos Eucaliptos compunha-se de 8500 (oito mil e 

quinhentos) lotes. O loteamento ganharia o nome de Bosque dos Eucaliptos devido a uma 

limitação formada por uma cortina verde de eucaliptos com mais de 70 metros de largura 

Notícias do Jornal Vale Paraibano de 3 de julho de  1977 dão conta que as obras de 

infra estrutura do Loteamento Bosque dos Eucaliptos iam em ritmo acelerado de acordo com 

informação da Companhia Satélite de Terrenos, a qual tinha a intenção de entregar os lotes 

aos compradores em dezembro daquele ano com água encanada, rede de esgoto, ruas e 

sarjetas limpas e tratáveis. O prefeito da cidade Sr. Ednardo José de Paula Santos em visita ao 

local, elogiou o empreendimento enfatizando que muitas cidades do Estado não possuíam um 

sistema de abastecimento de água como nas dimensões do que estava sendo implantado no 

Bosque dos Eucaliptos. As propagandas de jornal do loteamento, que se lia nos jornais da 

época demonstram que os empreendedores vendiam em primeiro lugar um bom investimento, 

uma excelente forma de poupar, e por último um lugar para morar. 

“Bosque dos Eucaliptos: o melhor empreendimento. Quer aplicar seu dinheiro, 
tendo a melhor rentabilidade possível? Então veja estes dados sobre o Bosque 
dos Eucaliptos. Tudo que a Companhia Satélite de Terrenos prometeu já é uma 
realidade. Água, Luz, guias, sarjetas, rede de esgoto. 2300 lotes vendidos em 
menos de um ano. Mais de 70% de valorização neste período. O loteamento 
Bosque dos Eucaliptos está no local de maior crescimento de São José dos 
Campos. Tudo isso garantiu valorização rápida e segura. Pergunte a quem já 
comprou? E também o Bosque dos Eucaliptos é um excelente lugar para 
morar. (grifo do autor)”. 

 Jornal Valeparaibano 11 de dezembro de 1977. 

Já o condomínio Quinta das Flores foi lançado como um condomínio fechado No rol 

de loteamentos da prefeitura não foi encontrado a data de aprovação do loteamento, mas nos 

mesmos jornais de 1977 em que encontramos anúncios de propaganda do loteamento Bosque 
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dos Eucaliptos, também encontramos da Quinta das Flores embora o condomínio só tenha 

sido oficialmente reconhecido como condomínio fechado  em abril de 2005 juntamente com o 

Residencial Colinas (loteamento de 1977) e Condomínio Park Sunset (1998). O anuncio dizia 

o seguinte: 

“Você conhece a Quinta das Flores?”. 
Quinta das Flores é diferente de tudo que existe. Com áreas de 3 a 5 mil m2, 
com telefone, acesso exclusivo e controlado através de portaria com telefone e 
interfone. O loteamento é totalmente fechado com alambrado e cerca viva em 
todo perímetro É o máximo em segurança, conforto e requinte. Financiamento 
em até 48 meses A partir de CR$ 320.000,000.  Lá você vai construir a 
residência de seus sonhos tendo a natureza a sua disposição “(grifo do 
autor)”. 
Jornal Vale Paraibano, 11 de dezembro de 1977. 
 

Entre o anuncio do loteamento Bosque dos Eucaliptos e o loteamento Quinta das 

Flores, nota-se uma ênfase grande em relação à valorização imobiliária do Bosque dos 

Eucaliptos. O anúncio sugere que comprar um lote no Bosque dos Eucaliptos seria uma boa 

forma de especulação imobiliária.  Já a Quinta das Flores não tem essa conotação: é o lugar 

dos sonhos para comprar e morar. Coincidência ou não alguns dos empreendedores da Quinta 

das Flores, vieram morar no condomínio. Com relação ao Bosque dos Eucaliptos, apesar das 

propagandas incentivarem a compra de terrenos como forma de valorização, melhor que uma 

caderneta de poupança, a maioria dos compradores, adquiram lote para morar.  

10.6. Entre o desenho idealizado e a paisagem construída 

Com base em pesquisa de campo e interpretação de imagem de satélite de alta 

resolução, IKONOSS II do ano 2000 foi possível elaborar uma descrição do loteamento 

Bosque dos Eucaliptos na atualidade, hoje denominado Setor 13: Bosque dos Eucaliptos 

conforme ilustrado na Figura 21: 
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Fonte: Interpretação de imagem IKONOS II, ano 2000 feita pela autora. 

Figura 21 – Distribuição das áreas habitacionais e de utilidade pública do Setor 13 em 2000. 

O projeto descrito na seção anterior e publicado só foi implantado em parte. Entre 

projeto publicado em 1975 e a realidade há muitas diferenças.  As áreas destinadas a serem 

áreas verdes no projeto da Regional São Paulo, publicado no artigo da Revista Construção de 

julho de 1975, com área de 40.720 m2 foram aprovadas como áreas de utilidade pública, com 

tamanhos na parte central de cerca de 14.080.00 m2 nas extremidades áreas de 3.810.00 m2 e 

1.950.00 m2. Total destinado às áreas públicas por quadra, 19.840 m2.  Estas áreas não foram 

utilizadas somente como áreas verdes, aliás, a maioria delas, foram utilizadas para construção 

de escolas, creches, praças, Unidade Básica de Saúde – UBS, delegacia, creches, Pró-Visão52, 

APAE, Igrejas etc (na Figura 20 estas áreas aparecem em azul). O local destinado no projeto 

da Regional São Paulo para construção de escolas, hospitais etc, tornou-se os bairros Jardim 

Estoril, Jardim Portugal, Jardim Del Rey, Jardim Madureira, Jardim Primavera. A Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos foi doando as áreas às entidades e estipulando prazos para 

entrar em atividade.  

                                                 
52 Trata-se de uma entidade de caráter filantrópico destinada a dar assistência a portadores  de deficiência visual, 
além de possuir um hospital destinado a cirurgia oftalmológicas. 
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Assim as áreas que de acordo com o Projeto divulgado pela Regional São Paulo, 

deveriam ser destinadas a parques de vizinhanças, restrita aos moradores da quadra a que ela 

correspondesse, ficaram nas mãos da Prefeitura e foram doadas a entidades. Um exemplo de 

uma destas áreas pode ser observado na Figura 22. 

 
 Imagem Satélite IKONOS, 2000. 
 
Figura 22 - Distribuição de equipamentos numa área de utilidade pública do Bosque dos 

Eucaliptos 

No caso do exemplo acima a área de utilidade pública corresponde à área marcada em 

linhas vermelhas: contém duas escolas, sendo uma da rede pública, a Escola Estadual Nelson 

Ferreira, cujo acesso se dá pela Avenida Cidade Jardim e por quatro ruas sem saída e a Escola 

Adventista da rede particular, com acesso para três ruas sem saída. Além das escolas há uma 

entidade da Igreja católica denominada Obra de Assistência Social Coração de Maria. No 

local há uma creche que atende a crianças filhos de pais carentes, que ali passam o dia 

enquanto as mães trabalham. As crianças em geral, são filhos de moradores do Setor 13 e 
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setor 12. No pátio da creche ocorre pelos menos duas festas anuais de grande alcance no 

entorno: as festas juninas no mês de julho, e a Festa da Solidariedade, que costuma acontecer 

sempre no mês de novembro. Há ainda um salão paroquial (Figura 23), que tem atividades 

freqüentes, como missas aos sábados e domingos, velórios, reuniões, catequeses etc. 

Recentemente em fevereiro de 2006 o Salão Paroquial foi interditado e as atividades 

suspensas. Todo este conjunto de atividades, escolares e religiosas confere à área como um 

todo um movimento bastante intenso de pessoas, bicicletas e automóveis, indo e vindo pelas 

ruas “sem saída” (somente para automóveis), o que foge totalmente dos propósitos das áreas 

de vizinhança.  

 
Fonte: acervo pessoal 
 

Figura 23 - Salão paroquial da Obra de Assistência Social Coração de Maria 

As funções, da área de utilidade pública diferem bastante das propostas de área de 

vizinhança, citadas no projeto publicado na Revista Construção de julho de 1975, em que as 
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funções da área seriam voltadas para áreas verdes e áreas de lazer, somente dos moradores 

envolvidos no “módulo urbano” a que pertencesse a respectiva área de vizinhança. 

Essa mudança de função repercutiu também na forma das ruas que ficam no entorno 

destas áreas de utilidade pública. No caso da área que estamos citando como exemplo, 

existem oito ruas que dão para estas instituições (as duas escolas e a Obra Social Coração de 

Maria). De acordo com levantamento feito em campo, em média 50% das residências que 

compõem o conjunto dessas oito ruas, são geminadas e mais de 90% delas possuem garagem. 

Muitas das residências isoladas (não geminadas) do entorno, com terrenos de dez metros de 

frente, possuem duas garagens a com isso ocupam pelos menos seis metros de frente com 

garagem. Sobram então poucos espaços para estacionar automóveis. A Escola Adventista, por 

exemplo, não possui nenhum acesso direto para as avenidas principais, todos a acessos estão 

voltados para ruas sem saída. Como resultado há grande congestionamento nas ruas sem 

saída, nos horários de pico, ou em dias de atividade extra-escolar. Quando os escolares, ou 

crianças da creche vão para alguma excursão, os ônibus fretados precisam entrar na rua em 

marcha a ré, por terem dificuldade de manobrar, o que complica ainda mais o trânsito. É que 

estas ruas não foram projetadas para entrada ou saída de ônibus. Sem falar nos dias de festa, 

que o tumulto torna-se ainda maior. 

De um modo geral os moradores toleram bem estes transtornos, mas em campo foi 

possível apreender algumas queixas, de ex-moradores que saiu do “pedaço” por causa do 

excesso de movimento. Alegou um morador que mudou de São Paulo para São José dos 

Campos, escolheu a rua em parte porque era sem saída, o que pressupunha um movimento 

mais restrito aos moradores. Como isso não se verificou foi morar na Reserva do Bosque dos 

Eucaliptos, pois lá a rua onde foi morar é de fato sem saída.  

 Um outro exemplo que vale a pena citar é a área utilidade pública que comporta a 

praça conhecida no bairro como Área Verde 2, (Figura 24). Nesta área está também localizada 
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uma delegacia de Polícia e a Unidade Básica de Saúde  Dr. Jorge Zarur. Ao lado dessa área há 

uma outra área que comporta duas escolas, e a Fundação Cassiano Ricardo. 

 
Imagem IKONOS 2000 
 
 

Figura 24 – Distribuição de equipamentos numa das áreas de utilidade pública do Bosque dos 

Eucaliptos  

Aparentemente somente o projeto do Condomínio Quinto das Flores, loteado desde 

1977 e só recentemente sendo reconhecido como condomínio fechado aproxima do projeto 

idealizado. Estas duas partes do setor 13 correspondem àquelas destinada aos moradores de 

alta renda a média. 

Concluindo, o espaço construído no Setor 13 a partir do projeto urbanístico que 

acabamos de descrever cristalizou-se na forma de uma paisagem a condicionar as ações da 

sociedade do lugar, um determinante na configuração do espaço no setor. O morador na sua 

condição poética (LEFEBVRE, 1970) o recria o espaço tendo esta paisagem como 

condicionante.  
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11. Características socioeconômicas do Setor 13 

Para obtenção de informações dos aspectos: demografia, educação, saúde, trabalho 

formal e informal, rendimentos, classificação econômica, qualidade de vida relacionada à 

infra-estrutura de acesso a serviços, habitação e lazer, há para o Município de São José dos 

Campos duas recentes pesquisas realizadas por setores sócio-econômicos, que representam 

boas fontes de dados, e se complementam. Ambas recaem especificamente sobre a área 

urbana. 

A primeira delas é resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos - PMSJC e a Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP firmado em 

13 de setembro de 1999.  Trata-se de um projeto, cuja finalidade foi a realização de Pesquisa 

de Instrumentação para caracterização sócio-econômica e demográfica da população de São 

José dos Campos. O projeto teve como responsável o Grupo de Pesquisas Econômicas da 

UNIVAP com a coordenação da Dra. Friedhilde M.K. Manolescu. A pesquisa foi realizada no 

ano 2000, e publicada na Revista UNIVAP, intitulada Relatório Final Sócio-Econômico do 

município de São José dos Campos em agosto 2001, em volume especial, contendo dados 

para o município e dados por setores, para as 25 regiões sócio-econômicas do município. O 

dados foram publicados em forma de tabelas numéricas. 

A segunda pesquisa resultou em uma publicação, intitulada “Atlas das Condições de 

Vida em São José dos Campos em 2003. Foi realizada pela Secretaria do Planejamento e 

Meio Ambiente, da PMSJ e o Núcleo de Estudos Populacionais – NEPO, da Universidade de 

Campinas – UNICAMP. O coordenador responsável pela elaboração do Atlas foi Roberto 

Luiz do Carmo e responsável pela equipe da Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi 

Maria Angélica Braga de Avellar Silva. Os resultados são apresentados em forma de mapas e 

gráficos representados por porcentagem, para 24 setores homogêneos”. No Atlas são 
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apresentados dados gerais do Município de São José dos Campos e dados para 24 setores, em 

forma de gráficos, acompanhados de texto explicativo. 

Convém esclarecer que na primeira pesquisa, são consideradas 25 regiões reunidas 

pelas semelhanças sócio-econômicas. O Centro Técnico Espacial - CTA, é representado pela 

região (região 10). 

Já na segunda pesquisa, há algumas alterações com relação à distribuição dos setores 

socioeconômicos. Consideram-se 24 setores sócio-econômicos, os quais são definidos como: 

“Um agrupamento de loteamentos ou bairros contíguos que apresentam características 

socioeconômicas semelhantes”. Tais setores estão de um modo geral compatibilizados com 

os setores censitários IBGE. Cada setor censitário sócio econômico está contido em uma 

determinada Região Geográfica (Lei n° 6378/03). 

Com relação às favelas por estarem dispersas dentro dos limites da área urbana e não 

apresentarem características de contigüidade física, este setor denominado Setor de Favelas e 

Ocupações Irregulares, é enquadrado como aglomerados subnormais (favelas e similares) de 

acordo com alguns critérios do IBGE53. Como as favelas estão dispersas, seus dados não 

foram representados, embora apareçam informações sobre ele nos textos que acompanham as 

figuras. O CTA, região 10 no relatório do ano 2000, não foi pesquisado, e a justificativa 

encontrada no Atlas é por se localizar em área restrita, embora esta questão tenha sido objeto 

de polêmica entre os participantes da reunião de apresentação do Atlas em 5 de maio de 2004. 

Com relação ao setor 13: Bosque dos Eucaliptos ocorreu uma ligeira mudança entre as 

duas pesquisas. O Residencial Jardim faz parte do setor 13: Bosque dos Eucaliptos na 

pesquisa do ano 2000. Já na pesquisa de 2003 aparece como sendo parte do setor 14: Jardim 

Satélite.  

                                                 
53 Estas informações foram extraídas dos Atlas das Condições de Vida em São José dos Campos, PMSJ, 2003. 
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No aspecto de informações sobre a identificação e caracterização dos deslocamentos 

populacionais intra-urbanos o relatório de 2000 é mais completo. Em compensação os dados 

relacionados ao tipo dos domicílios urbanos de São José dos Campos, da pesquisa de 2003, 

apresentam informações que não estão presentes no relatório de 2000. Por exemplo: índice de 

casas geminadas, um dado pertinente nesta pesquisa. Como as duas pesquisas se 

complementam, ambas foram utilizadas no presente estudo. 

12. Levantamento de dados locais – zonas homogêneas do Setor 13 

A menor unidade dos dados obtidos das fontes oficiais da prefeitura que tivemos 

acesso como o caso do “Relatório Final Sócio-Econômico de Município de São José dos 

Campos” e do “Atlas das Condições de Vida em São José dos Campos”, são os setores sócio-

econômicos contíguos. Cada um dos setores é formado por um conjunto de bairros. Há setores 

com cinco, seis até vinte bairros. Um dos focos da presente pesquisa é a investigação de 

singularidades, presentes no espaço social, recriadas sob impacto das migrações, ante a 

observação de uma heterogeneidade social presente num mesmo setor contíguo. Por esse 

motivo era necessário a obtenção de dados numa dimensão ainda mais local que as obtidas 

pelas pesquisas com base nos setores socioeconômicos. 

As pesquisas do IBGE oferecem informações em pequenas frações que são os setores 

censitários. Por setor censitário o IBGE entende uma unidade de controle cadastral, formada 

por uma área contínua urbana, ou rural. Esses setores geralmente são compostos por um 

conjunto limitado de ruas, (Figura 25) o que permite a obtenção de dados socioeconômico em 

dimensão local. 

 Restava encontrar um critério para aglutinar os dados fornecidos pelo IBGE por 

setores censitários que conformasse as dimensões desejadas para o prosseguimento da 

investigação acerca da heterogeneidade socioeconômica do Setor 13. Havia uma percepção, 
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baseada apenas em observações, de que o bairro Bosque dos Eucaliptos, talvez por seu 

tamanho físico, fosse um bairro heterogêneo. Contudo era necessário demonstrar.  

No processo busca por um critério de verificação da heterogeneidade sócio econômica 

do setor 13, deparamos com uma pesquisa realizada por Souza (2004) e através de um exame 

de suas pesquisas, foi possível estabelecer um critério de aglutinação dos dados setoriais 

fornecidos pelo IBGE para o setor 13, para posterior análise. 

 
                               Fonte: IBGE 

 

Figura 25 – Exemplo de um setor censitário  do IBGE localizado no Setor 13 

12.1. Associação entre os tipos de residência obtidos por satélite de alta 

resolução 

Segundo Souza (2004) a dinâmica interna das cidades brasileiras, exige levantamentos 

mais freqüentes que os levantamentos decenais fornecido pelo censo demográfico do IBGE. 

Assim, realizou pesquisas com o objetivo de estimar a população intra-urbana a partir da 



 141

análise do espaço residencial, construído através da interpretação de dados de sensoriamento 

remoto de alta resolução espacial nos formatos digital e analógico, uma vez que esses 

produtos, dada a boa resolução que apresentam, permitem discriminar alvos na superfície, 

como por exemplo, as características de residências.  

Os procedimentos metodológicos de seu estudo consistiram em analisar uma imagem 

da cidade de São José dos Campos registrada pelo satélite IKONOS II, colorida, com um 

metro de resolução, obtida em de setembro de 2000. A imagem cobria 80% da mancha urbana 

do município.  

Através de uma adaptação da metodologia proposta por Kurkdjian (1986, apud 

SOUZA)54, a qual propõe um método de setorização residencial urbana, tendo como base, a 

discriminação visual da textura de fotografias aéreas pancromáticas, na escala 1:10000, Souza 

definiu dentro do espaço residencial da cidade áreas que possuíam as mesmas características 

texturais e identificou as áreas de uso residencial (uni-familiar, multi-familiar e misto), das 

demais classes de uso do solo urbano, tais como áreas industriais, institucionais e de lazer, o 

que resultou em um mapa (Figura 26) contendo identificação da mancha urbana residencial do 

Município de São José dos Campos e suas respectivas características sócio-espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 KURKDJAN, M.L.N.O. Um método para identificação e análise dos setores residenciais urbanos 
homogêneos, através de dados de Sensoriamento Remoto com vistas ao planejamento urbano. 1986. Tese 
(doutorado)-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. (INPE G358 – TAE/026). 
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              Figura cedida por Souza em 17 de dezembro 2005 

 

Figura 26 – Zonas homogêneas do espaço residencial de São José dos Campos em 2000 

Conforme pode ser observado Souza identificou onze diferentes texturas homogêneas, 

cuja confirmação pôde ser obtida junto a um trabalho de campo pelas diversas texturas.  As 

onze texturas foram caracterizadas quanto aos aspectos: tamanho do lote, tamanho da 

residência, forma de ocupação do lote e quadras, arborização, traçado do sistema viário e 

densidade de ocupação.  

Na Tabela 13 contém uma descrição resumida das características de cada zona 

homogênea, identificadas por Souza. 

 

 

TEXTURA CARACTERÍSTICA DA 
 CONSTRUÇÃO 

BAIRROS RENDA 

Fonte: Interpretação da imagem 

2.4km 
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01 

Área consolida, densamente ocupada. 
Ruas largas, pavimentadas e arborizadas. 
Predomínio de construções Horizontais 
Homogeneidade no material do telhado 
Lotes de 250 m2 em média 
Recuo entre as construções 
Presença Jardins. Espaço para garagem 

Parque Industrial 
Jardim Oriente 
Cidade Jardim 
Parte do Bosque dos 
Eucaliptos 
Jardim Maringá 

 
 
 
Renda média 
a baixa 

02 Área consolida, densamente ocupada. 
Ruas bem arborizadas.  
Heterogeneidade quanto ao material dos 
telhados 
Lotes de tamanho variado. 

Centro tradicional da 
cidade 
Centro Novo: Vila 
Adyana e São Dimas 

 
 
Renda média 
a alta 
 

03 Área praticamente consolidada. 
Ruas estreitas. 
Heterogeneidade no material dos telhados. 
Lotes em média de 125 m2. 
Predominância de casas geminadas, sem 
acabamento externo. 
Lotes quase totalmente ocupados, sem 
recuo entre as construções. 
Área recentemente ocupada –10 a 15 anos. 
Predomínio de terrenos vazios, áreas 
institucionais, não urbanizadas muitas 
delas, usada pelos moradores como área de 
lazer. 

Campo dos Alemães 
Parque D. Pedro 
Jardim Colonial 
Parque Imperial 

 
 
 
 
 
 
Renda Baixa 

 
 
 
04 

Área pouco adensada 
Ruas largas, pavimentadas e bem 
arborizadas. 
Homogeneidade no material do telhado 
Lotes de 1000m2 a 3000m2 
Grandes recuos 
Presença de piscinas e grande parte das 
residências. Grandes construções 

Condomínio Quinta 
das Flores – Zona Sul 
Chácara São José – 
Região Sudeste 
 

 
 
Renda Alta 

 
 
 
05 

Área em processo de consolidação, muitos 
lotes vazios, traçado viário regular, ruas 
largas e parcialmente pavimentadas, 
heterogeneidade nos materiais dos 
telhados, pouca arborização. Os terrenos 
possuem aproximadamente 250m2, 
ocupados em geral duas residências, 
grande parte das construções é do tipo 
sobrado (tendência observada em campo), 
sem acabamento externo. 

Jardim Pararangaba 
Residencial União etc. 

Renda baixa 

 
 
 
06 

Área densamente ocupada. 
Ruas largas, pavimentadas e pouco 
arborizadas. 
Predomínio de construções Horizontais 
Homogeneidade no material do telhado 
Lotes de dimensões variadas de 125m2 a 
250 m2 em média 
Indício de ocupação nos fundos das casas 
(presença de edículas) 
Muitas casas geminadas 
Pouco recuo entre as construções 

Jardim Morumbi 
Conjunto 31 de Março 
Jardim Portugal 
Leste da Vila 
Industrial 
Jardim da Granja 
Jardim Uirá 
Jardim Motorama  
Etc. 

 
 
Renda média 
a baixa 
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07 Área consolidada, densamente ocupada. 
Traçado viário irregular. 
Homogeneidade no material dos Telhados 
Construções predominantemente 
horizontais. 
Tamanho dos terrenos: 125 m2, 250 m2 e 
300 m2, 
Tipo de construção: casas geminadas, 
sobrados e vilas. 

Vila Maria 
Monte Castelo 
Jardim Paulista 
Vila Piratininga 
Jardim São José 
Vila Industrial 

Dificuldade 
em associar a 
renda com 
base na 
textura. 

 
 
 
08 

Área consolidada, densamente ocupada. 
Ruas largas, pavimentadas e arborizadas. 
Predomínio de construções Horizontais, 
mas também tipo sobrado. 
Homogeneidade no material do telhado 
Lotes de dimensões variadas 250 m2 
Respeito aos recuos laterais. 
Espaço para garagem. 

Jardim Alvitrado 
Jardim das Industrias 
Vista Verde 
Jardim Estoril 
Reserva do Bosque 

 
 
 
Renda média 
a alta 

09 Área consolidada, densidade média de 
ocupação. 
Ruas largas pavimentadas e bem 
arborizadas. 
Homogeneidade no material dos telhados. 
Terrenos de 450 m2 a 650m2, ou maiores. 
Uma construção em cada terreno. 
Presença de jardins, varandas e garagens 
nas residências. 
 
 

Jardim Esplanada 
Jardim Apolo 
Jardim das Colinas 
Esplanada do Sol 
Bosque Imperial 
Condomínio Floresta 

 
 
 
 
Renda Alta 

10 Áreas urbanas não consolidadas. 
Ruas largas, pavimentadas sem 
arborização. 
Heterogeneidade no material dos telhados. 
Terrenos de 125 m2. 
Única residência, tipo sobrado, sem recuo 
lateral. 
 
 

Parque Flamboyant na 
região Sudeste 
Jardim Sul na região 
Sul 
 

 
 
 
Renda baixa 

11 Área consolidada, densamente ocupada. 
Maioria das ruas são estreitas, 
pavimentadas e pouco arborizadas. 
Área com declive acentuado. Terrenos de 
125 m2 e 250m2. Heterogeneidade no 
material dos telhados. Boa parte das 
residências sem acabamento externo. 

Jardim Boa Vista 
Vila Paiva 
Bom Sucesso 
Vila Cândida 
Vila Dirce 
Jardim Telespark 
Santana etc. 

 
 
Renda Média 
a Baixa 
 

Fonte Souza 2004 

Tabela 13 -  Descrição das Zonas homogêneas identificadas na zona urbana residencial de São J. dos Campos. 

 

A importância do trabalho de Souza para nossa temática é o fato de encontrarmos 

respostas para algumas de nossas observações com relação às diferenças socioeconômicas e 

culturais observadas no setor 13 – Bosque dos Eucaliptos.  
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No setor 13, foram observadas na imagem obtida pelo satélite IKONOS II de setembro 

de 2000 pelo menos quatro grandes texturas diferentes, as quais foram identificadas por 

Souza. Em 2000 havia no setor, uma favela ao longo das margens do córrego Senhorinha, 

hoje já removida. A Figura 27, extraída a partir do mapa obtido por Souza contendo as 

texturas Homogêneas, ilustra em detalhes as texturas encontradas no setor 13.  

 
Fonte: Interpretação da imagem IKONOS II, a partir de mapa de texturas cedido por Souza.  
 

Figura 27 – Zonas homogêneas identificadas no  Setor 13 do município de São José dos Campos 

 
Esta constatação aponta para a heterogeneidade do setor 13 no que diz respeito à 

questão sócio econômica, quando interpretado de cima, ou seja, a partir de uma imagem de 

satélite de alta resolução. Neste aspecto a análise de Souza vai diferir das análises 

socioeconômicas que tem sido realizadas pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

do Município de São José dos Campos. 
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Na questão da classificação de renda observada pela metodologia adotada por Souza 

com base na textura das zonas homogêneas nota-se no Setor 13 que a distribuição geográfica 

das zonas obedecem a uma hierarquia formando camadas. Na parte mais interna a Quinta das 

Flores zona de maior renda, ao seu redor as zonas de renda media a alta e na parte mais 

externa o setor de renda média a baixa e também de maior população (Figura 28). Como a 

figura abaixo foi obtida de uma imagem IKONOS do ano 2000, na borda mais externa a 

presença da favela. 

 
 Fonte: elaborado por Souza, adaptado pelo autor. Satélite Ikonos, 2000. 
 

Figura 28 - Hierarquia da renda  e as zonas homogêneas do Setor 13 

Utilizando o mapa das zonas homogêneas, interpretado por Souza, como referência, 

elaboramos alguns gráficos da situação socioeconômica das quatro principais zonas 

homogêneas que foram detectadas no Setor 13, a partir dos dados do IBGE do censo 

demográfico de 2000. O objetivo da elaboração de tais gráficos era o de demonstrar a 
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heterogeneidade entre as quatro zonas homogêneas, obtendo dados para subsidiar a análise 

das formas de apropriação do espaço pela população, bem como ter subsídios para uma leitura 

das especificidades culturais.  

Associamos as informações contidas na Tabela 13 com o correspondente conjunto de 

setores censitários do IBGE fazendo assim uma aproximação (Figura 29). Todo trabalho de 

extração das tabelas de dados foi feitos com o uso do Programa do IBGE ESTATCART. 

 
Figura 29 – Aproximação entre os setores censitários e as zonas homogêneas do Setor 13 
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12.2. Dados obtidos a partir dos setores censitários do IBGE, para o Setor 13. 

A partir da extração dos dados do IBGE, foi possível elaborar alguns gráficos que dão 

uma idéia do perfil de cada zona homogênea do Setor 13. Foi possível calcular a população, a 

renda e a faixa etária do responsável pelos domicílios e o grau de instrução relação da pessoa 

residente com o responsável para cada uma das zonas homogêneas. 

A Figura 30 apresenta a porcentagem da população total de cada uma das quatro 

maiores zonas homogêneas considerada em relação à população total do Setor 13 que é de 

33.097 mil habitantes (MANOLESCU, 2000). 

 

 

Figura 30 - Distribuição da população do Setor 13 em 2000 entre as zonas homogêneas 

 

Mais de 55 % da população do setor reside na zona homogênea 6 e apenas 1,2% na 

zona  classificada como  sendo de renda alta. 
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Para os rendimentos da pessoa responsável pelo domicílio no Setor 13 encontramos 

como resultados os dados apresentados no gráfico da Figura 31 quando se considera o setor na 

sua totalidade. 

 
Fonte IBGE, 2000. 
 
 

Figura 31 – Distribuição da renda, pessoa responsável pelo domicilio no Setor 13 

 

Quando consideramos separadamente as quatro zonas homogêneas identificadas por 

Souza obtivemos como resultados, para o rendimento nominal mensal do responsável pelo 

domicílio, os dados que estão representados no gráfico da Figura 32. 
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Fonte IBGE, 2000. 

 
 

Figura 32 - Distribuição da renda, pessoa responsável pelo domicilio nas Zonas homogêneas 
do Setor 13 

 
Os dados detectados por Souza e também as informações contidas no artigo publicado 

na revista Construção de julho de 1975, com relação aos tipos de terreno que seriam 

comercializados pela CST, a zona com maior faixa de renda em salários mínimos é a Quinta 

das flores e a de menor é o Bosque dos Eucaliptos 2 (Zona homogênea 6).  
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13. Discussões 

Enquanto pesquisadora interessada nos modos devida da cidade pequena, minha visão 

de cidade pequena tinha como grande referencial os padrões vividos há quarenta anos atrás, e 

as passagens rápidas feitas por cidade pequenas. Da recente vivência, ainda que num curto 

espaço de tempo, no pequeno município de Dores de Campos, observando e participando da 

prática da vida cotidiana, foi possível observar que os costumes da cidade pequena ainda se 

assemelham aos costumes das mesmas cidades há quarenta anos atrás, apesar dessas cidades 

estarem conectadas ao mundo global. 

As cidades pequenas em geral ainda orientam-se por símbolos culturais, por tradições 

e por cânones religiosos, que lhe dão peculiaridade apesar da inserção do Brasil no sistema 

capitalista industrial se encontrar consolidada, integrando todo território nacional. Esses 

símbolos ainda representam os gabaritos pelos quais a sociedade e o planejamento enquanto 

prática, se orientam. Houve uma modulação das relações sociais, conforme citado em 

Caniello, mas o padrão geral foi mantido. Valores culturais como preceitos religiosos, 

tradição, e moral ainda tem força nas orientações de processos políticos da cidade pequena. 

Isso talvez torne o sistema ideológico menos crucial na orientação das comunidades pequenas 

que nas grandes comunidades em que as tensões causadas pela crise urbana, pela perda de 

orientação, são mais exacerbadas. 

Entre as cidades que receberam grandes fluxos de migrantes e as pequenas cidades de 

onde partiram migrantes estabelece-se uma rede de relações que implica numa certa 

familiaridade entre uma e outra e com fortes ligações culturais.  

O migrante é portador de valores conquistados ao longo de sua história e vivências em 

outras estruturas, e estes valores manifestam-se no ambiente urbano através da cotidianidade.  

Antes do projeto e lançamento do loteamento Bosque dos Eucaliptos, que se 

transformou num bairro de referência no Setor 13, a região era um campo de macega O 
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projeto do Bosque dos Eucaliptos foi um projeto, uma cópia dissimulada do projeto das 

cidades jardins e do espaço pensados para parque de vizinhança só ficou o desenho, a forma, 

sendo outra a estrutura e a função desses espaços. A partir deste quadro o bairro passou a ser 

habitados por moradores, muitos deles migrantes de cidades pequenas. Contudo esta paisagem 

vai condicionar a construção de uma prática urbana pela sociedade que ali vive. 

O Setor 13 é classificado como um único setor pela Lei n° 6378/03 que dividiu o 

município em 24 setores socioeconômicos, mas o setor apresenta diferenças no que tange a 

distribuição da população, da renda e da educação. Estas diferenças foram apuradas a partir de 

dados do IBGE tendo como referência a interpretação do tipo de residência em imagens de 

satélite de alta resolução. Observou-se que parte mais populosa do setor é também a que 

possui menor renda e menor grau de instrução.  
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Igreja Nossa Senhora das Graças 

 
 

A cada saída uma pequena nova descoberta. Digo nova porque é preciso estar 

envolvido e atento com o ambiente para percebe-la.  

Pode-se num lugar tão esquadinhado, tão urbanizado, pensado sob uma rígida 

disciplina de organização do espaço, tão banal, ter algo novo a descobrir? 

Hoje descobri a Igreja Nossa Senhora das Graças lá em baixo entre as margens do 

córrego Senhorinha e a Avenida Salinas, que em horários de pico tem trânsito intenso. Na 

verdade eu já havia descoberto a pequena igreja, um ponto isolado visto em uma imagem de 

satélite de alta resolução do QuickBird de 2003. Numa imagem do satélite IKONOS, também 

de alta resolução, do ano 2000 ela parece estar presente e ao seu redor vida que a animava. 

Havia ali uma favela, num local de alto risco, hoje removida. Há um projeto da Prefeitura de 

transformar as proximidades a esse pedaço no Parque Senhorinha. Bem, pelo menos o local 

já é arborizado. Deve dar um parque bem fresco.  

Hoje eu descobri de verdade a pequena Igreja, por que estive lá. Ainda não sei nada 

sobre esta pequena construção, mas já a descobri. Estou impressionada. Qual será o seu 

significado?  

Para se adentrar à igreja é preciso descer dois ou três degraus, pois ela está abaixo 

do nível da avenida. Ao entrar observo num cantinho logo à esquerda alguns livros, livretos e 

folhetos. No meio, um livro de Taylor Caldwell, famosa escritora inglesa, que publicou 

romances históricos, frutos de pesquisas, contendo a reconstituição da vida de São Lucas, e 

São Francisco. 

A pequena igreja é montada com o mais simples dos materiais, contudo exibe 

sofisticação e esmero. Telhado de amianto, bancos antigos, parecem ter sido doados, 

imagens pequenas em vários lugares, uma placa: “sorria você está sendo filmado”, achei 

melhor não fotografar, Ninguém por perto para conversar.   

Quem sabe numa próxima visita mais descobertas? 

(Figura 49 no final da parte III). 
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14. Pesquisa Etnográfica para planejamento urbano 

 
Já citamos na introdução, que passamos a falar em etnografia, pesquisa participante, 

enquanto metodologia para pesquisa de campo, quando esta pesquisa estava em andamento, 

ou seja, a pesquisa etnográfica não foi uma escolha pensada por antecipação.Na prática já 

estávamos trilhando nos caminhos da etnografia. O questionamento feito por um 

antropólogo55, pertencente ao universo das pesquisas em planejamento urbano, com o qual 

tivemos oportunidade de conversar por sugestão de nossa orientação, contribuiu para que se 

investisse na pesquisa etnográfica: Questionou-se sobre o que eu estaria buscando. Seria 

demonstrar por meio de um estudo etnográfico (uma descrição densa de uma população e 

seu lugar...) a convivência de estruturas de espaço-tempo distintas, considerando-se um 

determinado “pedaço” da mancha urbana? Nossa proposta era justamente demonstrar a 

convivência de estruturas de espaço-tempo distintas, num pedaço da mancha urbana, mas, 

além disso, demonstrar a ação dos planejadores do município em meio a estas estruturas, que 

em parte são arranjos configurados por aqueles que vivem no lugar, tendo as rugosidades do 

espaço como elemento condicionante. E os métodos que vínhamos utilizando para 

compreensão desses arranjos espaciais estariam ligados a uma descrição densa do lugar. A 

partir destes questionamentos, nos sentimos mais à vontade em adotar oficialmente a 

etnografia como metodologia de pesquisa. 

Passamos a compreender, o que a junção das técnicas que vínhamos utilizando para 

atingir um fim, tais como a anotação de depoimentos pessoais e histórias de vida obtidos em 

conversas informais, os trajetos pelo bairro em busca de identificação de formas de 

apropriação do espaço, o levantamento de trajetória de famílias, e participação em diversos 
                                                 
55 Este foi um questionamento feito pelo antropólogo e mestre em Planejamento Urbano Regional Sérgio 
Amorim em janeiro de 2006.  
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eventos56 comuns no cotidiano do Setor 13, as pesquisas em jornais locais etc, constituíam 

uma pesquisa etnográfica em meio urbano.  

Tornou-se então necessário um levantamento bibliográfico para obter melhores 

conhecimentos em etnografia. Minha experiência em antropologia restringia-se ao fato de ter 

cursado esta disciplina na graduação em História e o primeiro nome que surgiu à mente foi o 

de Malinowski o qual nasceu e foi criado no mundo civilizado, no mundo urbano. 

Antropólogo, Malinowski foi fazer pesquisa no mundo primitivo em sociedade tribais, 

sociedades nativas. No início do século XX podemos dizer que ainda havia um mundo 

civilizado e um mundo primitivo (SAHLINS, 1968). 

Hoje especialidades da antropologia como a “Antropologia Urbana” e “Etnografia 

urbana” tem se preocupado em estudar as sociedades que vivem nas cidades.  Os primeiros 

antropólogos faziam etnografia em sociedades nativas, no mundo tribal. No pedaço da 

mancha urbana que adotamos como área de pesquisa, não dá para falar numa sociedade 

nativa, no sentido de que ela mesma tenha construído seu espaço de vida com técnicas 

inventadas para tirar da natureza os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência 

(SANTOS, 1997, p.18) e que em função do uso de suas próprias técnicas tenha organizado 

uma vida social, o espaço próprio e a realização de seu desejo. Os habitantes pioneiros do 

Setor 13 já encontraram um espaço construído, uma paisagem talhada a partir de uma 

realidade que não correspondia exatamente à do habitante que ali se instalava.  

No setor 13 de acordo com dados do ano 2000, 42,42% da população sempre morou 

na região (MANOLESCU, 2000).  Acredito que isso nos autoriza a falar em pessoas nativas 

no setor, mas não numa sociedade nativa, nos moldes estudados pelos antigos antropólogos.   

Magnani, citando Park57, da escola de Chicago, numa de suas falas em 1915 afirma 

que o homem civilizado é um objeto de investigação tão interessante quanto foi o homem 

                                                 
56 Foi possível participar alguns eventos, como bailes, reuniões, festas locais, cursos e oficinas etc. 
57 VELHO, O. (org.). 1987 O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro. Guanabara. 
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primitivo. Nesse caso dada à heterogeneidade, das sociedades atuais a antropologia passa a 

lidar com sociedade complexas. O grande desafio segundo Magnani, é o pesquisador se 

manter “fiel ao patrimônio teórico metodológico da disciplina” (Magnani, 2003), 

considerando que ele trabalha agora com um outro tipo de recorte. Por outro lado ele não pode 

reproduzir no cenário das grandes metrópoles as mesmas condições das aldeias. Magnani ao 

discutir sobre a questão da antropologia urbana e os desafios da metrópole, propõe como 

hipótese que: 

“A antropologia, tem uma contribuição específica para compreensão do 
fenômeno urbano, mais especificamente para a pesquisa da dinâmica cultural, e 
das formas de sociabilidade nas grandes cidades contemporâneas e que, para 
cumprir esse objetivo, tem à sua disposição um legado teórico-metodológico, 
não obstante as inúmeras releituras e revisões, constituem um repertório capaz 
de dota-la dos instrumentos necessários para enfrentar novos objetos de estudo e 
questões mais atuais. O método etnográfico faz parte desse legado e um dos 
desafios é como aplicar essa abordagem à escala da metrópole sem cair na 
“tentação da aldeia”58. ” ( MAGNANI, 2003, p. 3) 

 
Esta afirmação deixa claro que a etnografia é um método, um legado da antropologia e 

como método pode e tem sido experimentado no meio urbano. De nossa parte surge a 

pergunta: A pesquisa etnográfica enquanto método de pesquisa pode auxiliar o planejamento 

urbano? Propomos como hipótese que as descobertas obtidas nas pesquisas etnográficas 

podem ajudar a pensar de forma mais concreta e realista o planejamento urbano, ou seja, os 

dados obtidos por meio de pesquisa etnográfica podem juntamente com os dados obtidos por 

questionários influenciar na tomada de decisão na solução dos problemas urbanos. A 

consideração destes dados pode evitar soluções arbitrárias a problemas urbanos. Ficou 

constatado ao pesquisar o pedaço da mancha urbana que compõe o Setor 13 que as ações dos 

planejadores são aparentemente tomadas à revelia e que a consideração da pesquisa 

etnográfica nas tomadas de decisão permitiriam ações menos arbitrárias evitando a 

fragmentação de arranjos configurados pela sociedade local. Neste aspecto as práticas de 
                                                 
58 “A tentação da Aldeia” para Magnani é a tentativa de reproduzir no contexto bastante diversificado e 
heterogêneo das metrópoles o lugar ideal onde supostamente se poderia aplicar com mais acerto, método 
etnográfico.  Mais detalhes sobre a “tentação da aldeia” ver artigo no livro “Na metrópole: textos de 
Antropologia Urbana” (Magnani e Torres, 2000), 
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planejamento urbano tanto podem derrubar como promover construções coletivas, matéria 

prima da urbanidade, segundo Jacobs. 

15. Reflexões sobre a Etnografia. 

Para tentar deixar mais claro o nosso raciocínio acreditamos que vale a pena nesta 

parte da pesquisa discutir alguns fundamentos teóricos que permitam uma reflexão sobre a 

etnografia, a partir de três referenciais básicos Bronislaw Malinowski que tem uma grande 

contribuição relacionada à construção do método etnográfico, Clifford Geertz, que considera 

que é na prática etnográfica, que se pode entender o que representa a análise antropológica 

como forma de conhecimento. Para Geertz o esforço em elaborar uma “descrição densa” é 

que vai definir um empreendimento etnográfico. Finalmente José Guilherme Cantor Magnani 

antropólogo, pesquisador do Núcleo de Antropologia Urbana das USP – NAU, e que dentro 

da antropologia urbana vem pesquisando sociedades complexas, das metrópoles brasileiras. 

15.1. Malinowski e o método etnográfico 

Não é nossa intenção descrever o método etnográfico esboçado na introdução da obra 

“Argonautas do Pacífico Sul”, publicada em 1929, por Malinowski. Apenas achamos 

interessante levantar alguns pontos relevantes, já que nesta descrição tem-se a base da 

etnografia.  Ele agrupa os princípios metodológicos em três unidades, quais sejam: 

• O pesquisador deve possuir objetivos científicos e conhecer os valores e 

critérios da etnografia moderna. 

• Assegurar boas condições de trabalho, o que equivale a viver entre os nativos 

sem depender de outros brancos. Seriam os princípios básicos da pesquisa 

participante em que os nativos estão habituados com etnógrafo e o etnógrafo a 

eles. 
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• Aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação e registros da 

evidência.  

Com base nestes três princípios, Malinowski falou da importância do relato honesto de 

todos os dados observados quando se pratica o método etnográfico. A partir dessas 

observações até a obtenção de um resultado havia um grande caminho a percorrer da parte do 

investigador.  Ao seu ver um trabalho etnográfico só poderia ter valor científico se permitisse 

distinguir “claramente de um lado os resultados da observação direta e das declarações e 

interpretações nativas e de outro as inferências do autor, baseadas no seu próprio bom-senso e 

intuição psicológica” (MALINOWSKI, 1929, p.18). 

Malinowski afirmou que o etnógrafo não poderia esperar que as informações 

chegassem até ele como um caçador que coloca uma rede a espera da caça. Era preciso ser um 

caçador ativo atraindo a caça de forma cautelosa. Além disso, era preciso que o etnógrafo 

conhecesse bem a teoria científica e isso não significava que  estivesse carregado de idéias 

preconcebidas. Ele considerava que a capacidade do pesquisador em moldar as teorias aos 

fatos e a decidir sua relevância para suas teorias, era sinal de pesquisador bem equipado, eu 

diria bem amparado. Enquanto as idéias preconcebidas eram perniciosas a qualquer estudo 

científico, a capacidade de levantar problemas era uma virtude, e os problemas eram 

revelados ao observador, através de estudos teóricos. “O pesquisador de campo depende 

inteiramente da inspiração que lhe oferecem os estudo teóricos” (MALINOWSKI, 1929, 

p.23).  

A coleta de dado não deveria se limitar a um fato aqui outro ali. Mas a um 

levantamento exaustivo, de todos os fatos, que estivessem ao alcance do etnógrafo.  Assim a 

primeira e principal questão metodológica era estudar o maior número possível de 

manifestações concretas, só possíveis através de um levantamento exaustivo e detalhado de 

dados. 
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Malinowski falou da importância do pesquisador contar com um esboço claro e 

minucioso da estrutura da cultura da vida nativa, de sua constituição social, através do método 

de documentação estatística por evidência concreta. 

 Abordou ainda a questão das pesquisas cientificas que se costumava chamar 

“levantamento de dados” e sua importância no auxílio das pesquisas etnográficas ao afirma 

que através delas era possível obter “um excelente esqueleto da constituição tribal”, mas ao 

qual faltavam a “carne e o sangue”. Fazendo uma analogia com as pesquisas etnográficas de 

hoje, que têm como objeto o meio urbano, é possível relacionar o “levantamento de dados” de 

que falava Malinowski às pesquisas instrumentais que usamos hoje para orientar nossas 

pesquisas, para auxílio nas decisões relacionadas a políticas públicas, a administração pública, 

ou mesmo para definir diagnósticos na elaboração de Planos Diretores. São dados que dão um 

perfil de uma dada sociedade. 

Para a etnografia urbana os dados socioeconômicos, os dados demográficos etc, têm 

grande importância tal como considerava Malinowski em relação aos seus estudos nas Ilhas 

do Pacífico Sul. Contudo uma das contribuições da etnografia urbana é o fato de estar 

sondando a caixa preta de Lefebvre, captando o sentimento, a emoção, a “carne e o sangue” 

contido na vida que anima o espaço. (SANTOS, 1999). 

15.2. Geertz e os instrumentos de análise da cultura 

Tendo como uma das especificidades da antropologia o estudo da cultura da 

sociedade, Geertz (1989), acredita ser o homem um animal amarrado a teias de significado 

que ele mesmo teceu59. Assim a cultura é essa teia de significado bem como a sua análise.  E 

quando se fala em análise, ele se remete à etnografia, ou seja, ser antropólogo para Geertz 

significa praticar a etnografia. Para ele as questões não são os processos determinados e as 

                                                 
59 Este conceito Geertz empresta de Max Weber. 
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técnicas, tais como estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, selecionar 

genealogias, mapear campos, ter um diário, que vai definir o empreendimento, mas o esforço, 

a capacidade do pesquisador em elaborar uma descrição densa, isto é a tentativa de fazer uma 

leitura desses processos. A cultura, de acordo com Geertz, é um documento público, não é 

física, material, mas também não está oculta. 

Geertz descreve três características da descrição etnográfica e fala numa quarta 

característica que ele tem praticado. Ela é interpretativa e não é empírica. Ela interpreta o 

fluxo do discurso social e a interpretação envolvida, consiste em salvar o que foi dito, 

enquanto possibilidade, e ao mesmo tempo em que possa ficar registrado como dado a ser 

pesquisado. Nesse ponto ele cita o caso dos Argonautas do Pacífico Sul, em que o kula60 

desapareceu ou se praticado não é como no inicio do século XX, mas seus registros estão 

presentes na obra de Malinowski. A quarta característica que Geertz afirma praticar é o fato 

da descrição etnográfica ser microscópica. Caracterizando a descrição etnográfica como 

microscópica Geertz quer dizer que: “O antropólogo aborda caracteristicamente tais 

interpretações, mais amplas e análises mais abstratas a partir de um conhecimento muito 

extensivo de assuntos extremamente pequenos” (GEERTZ, 1989, p.31). Ele confronta as 

mesmas grandes realidades que outros cientistas, porem ele as confronta em lugares muito 

obscuros, para retirar deles as maiúsculas. O objeto de estudo do antropólogo não é a aldeia, 

mas ele estuda na aldeia. 

Os achados etnográficos são para Geertz um outro país do qual apenas se ouviu falar. 

A relevância das descrições longas comuns à etnografia está no fato desta fornecer “a mente 

sociológica material suficiente para alimentar” 

“É justamente com essa espécie de material produzido por um trabalho de 
campo quase obsessivo de peneiramento em longo prazo, principalmente 
(embora não exclusivamente) qualitativo, altamente participante e realizado em 
contexto de confinamento, que os megaconceitos com os quais se aflige a 
ciência social contemporânea – legitimamente, modernização, integração, 

                                                 
60 Comercio de conchas praticadas pelos nativos do Pacífico Sul. 
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conflito, carisma, estrutura... significado – podem adquirir toda espécie de 
atualidade sensível que possibilita pensar não apenas realista e concretamente 
sobre eles, mas o que é mais importante criativa e imaginativamente com 
eles”.(GEERTZ, 1989, p.33). 
 

15.3. Magnani: etnografia, e categorias de análise. 

Com base no estudo de diversos autores da área de antropologia como: Merleau-

Ponty, Lévi-Strauss e Clifford Geertz, Magnani define a etnografia de forma sintética como 

sendo uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo 

dos pesquisados, compartilha seus horizontes, para numa relação de troca comparar suas 

próprias representações e teorias com as do pesquisado e tenta sair com um modelo novo de 

entendimento ou uma pista nova não prevista.  Segundo o referido autor, a abordagem 

etnográfica difere do conhecimento obtido por questionários e entrevistas. È um 

empreendimento que supõe um trabalho paciente e continuado e que em algum momento os 

fragmentos se ordenarão perfazendo um significado inesperado (Magnani, 2003). 

Praticando a etnografia na Metrópole, no contexto de uma pesquisa sobre lazer na 

periferia de São Paulo e tendo como meta a construção de uma antropologia da cidade 

Magnani desenvolveu uma série de categorias de análise para a abordagem etnográfica. Essas 

categorias ele as denominou como: pedaço, mancha, trajeto, pórtico e circuito. Na tabela 14 

abaixo a descrição e localização de cada uma dessas categorias. 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Pedaço (ordem 

espacial física). 

Lugar dos “chegados” dos colegas é um 

espaço de sociabilidade. Conteúdo 

simbólico 

Fica entre a rua e a casa.  Fica nas 

vizinhanças 

Pedaço (ordem 

social) 

Lugar de encontro, onde as pessoas se 

reúnem em função de preferências e 

gostos. Conteúdo simbólico.  

 Fora do espaço de vizinhança 

Mancha Áreas contíguas do espaço urbano Estão agrupados num pedaço da mancha 
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dotado de equipamentos que competem 

e complementam centrado em uma 

atividade predominante.  

urbana 

Trajeto Fluxos recorrentes no espaço mais 

abrangente da cidade e no interior das 

manchas urbanas. A noção de trajeto 

abre o pedaço para fora, para o âmbito 

público. 

Ligam equipamentos, pontos, manchas 

complementares ou alternativas. 

Pórticos Espaços vazios na paisagem urbana 

configuram passagem, não pertencem a 

ninguém. Terra de ninguém, lugar do 

perigo preferido por figuras liminares. 

Não pertencem à mancha de cá, mas 

também não se situam na de lá. Escapam 

aos sistemas de classificação de uma e de 

outra 

Circuito  Designa o uso do espaço e de 

equipamentos urbanos possibilitando o 

exercício da sociabilidade por meio de 

encontros, comunicação e manejo de 

códigos. 

Em vários pontos da cidade 

Tabela 14 – As categorias de análise proposta por Magnani 

 
Procuramos identificar no Setor 13 Bosque dos Eucaliptos algumas categorias de 

análise a partir da pesquisa etnográfica.  

15.4. Fragmentos etnográficos obtidos no Setor 13: Bosque dos Eucaliptos 

Conforme já demonstrado o Setor 13, embora seja considerado um setor homogêneo 

em termos econômicos e sociais, ele apresenta diferenças. As diferenças mais significativas se 

encontram em relação à renda, ao nível de instrução, ao nível de concentração populacional e 

nos tipos de residência. Na zona homogênea 6 detectamos em campo que o índice de casas 

geminadas chega e cinqüenta por cento (Figura 33) e na zona homogênea 1 esta porcentagem 

é de cerca de 30 por cento. Embora as duas zonas homogêneas sejam classificadas como de 

renda media a baixa há na segunda uma menor concentração populacional. 
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Fonte: acervo pessoal 

 
Figura 33 – Uma rua da Zona Homogênea 6 

 
 

Observou-se nas pesquisas de campo que a na zona homogênea 6 (Figura 34) há uma 

tendência à formação de um centro mais ou menos semelhante aos observados nas cidades 

pequenas: praça, igreja e comércio concentrado numa única área. Esta zona é a mais popular, 

também a mais populosa, a de menor renda e a de menor nível de instrução do setor conforme 

demonstrado pelos dados do IBGE. Nesta parte do setor é que se encontra o maior comércio 

de produtos de primeira necessidade tais como pequenas mercearias, lojas de roupa e móveis 

novos e usados, farmácias. Grande incidência de barbearias e salões de beleza. Há muitos 

botequins, muitos cumprem a função de pequenas mercearias onde vendem alguns gêneros 

alimentícios, como ovos, pescados, pão e leite. As padarias estão mais concentrada na 

Avenida Cidade Jardim. Assim as mercearias mais distantes da avenida vendem pão fresco e 

leite suprindo a ausência de padarias. Há ainda comércio de aviamentos, hortifrutigranjeiros. 

Existe uma feira às quintas feiras que funciona numa área da prefeitura bem no inicio do 

bairro. Há uma outra feira às sextas-feiras que funciona nesta área onde detectamos tendência 

à formação de centro, que funciona numa rua que liga a Avenida Cidade Jardim à Avenida 
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Ouro Fino. Esta feira toma a entrada de oito ruas, todas sem saída. Então é comum ver 

veículos atravessando a feira. 

 

Figura 34  - Área  com  aparente tendência a ser centro no Setor 

 
A figura 35 mostra o relevo do Setor 13, obtido a partir de uma carta de altimetria de 

resolução 1:50000 com a distância de 20 metros entre uma curva de nível e outra, publicada 

pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos61. A figura dá uma idéia do relevo na 

região. Observa-se que a região do setor em que observamos tendência a centralização 

corresponde a região de maior elevação. 

                                                 
61 Estes dados se encontram no CD Cidade Viva. 
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Figura 35 - Relevo do Setor 13: Bosque dos Eucaliptos 
Fonte: Curvas de nível obtidas no CD Cidade Viva. Gráfico elaborado pela autora 
 
 

Detectamos na Zona Homogênea 6 a presença de cinco hortas (Figura 36) onde se 

plantam diversas hortaliças. Os responsáveis por estas hortas são geralmente moradores das 

proximidades, aposentados, migrantes de cidades pequenas, da roça e acostumados a plantar. 

Observou-se que eles têm grande intimidade com o trato da terra e que entre eles há 

diferenças nas técnicas em lidar com a terra. Estas hortas foram observadas nos interstícios 

das áreas de utilidades públicas, ocupadas por escolas, posto de saúde, creches etc. Há ainda o 

costume de plantar hortaliças em residências. Na falta de espaço, foi observado canteiro 

defronte as casas. Em torno da existência destas hortas verifica-se um relacionamento de 

compra e venda de verduras em esquema face-a-face. Em visita as hortas também na condição 

de comprador foi possível observar que se compra a quantidade que se necessita, paga-se na 

hora, ou depois, há toda uma troca de idéias com o responsável pelas hortas. São assuntos 

variados relacionados à vida cotidiana. Verificou-se também uma prática de reunir alguns 

moradores das vizinhanças em mutirão para buscar esterco para estas hortas. Há uma rede de 

colaboração que mantém o funcionamento destas hortas. 
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Figura 36 - Horta localizada em uma área utilidade pública no Bosque dos Eucaliptos 

 

É mais ou menos comum na zona homogênea 6 a presença de bancos improvisados 

defronte as casas (Figura 37). Às vezes um pedaço de tronco de árvore um pedaço de uma 

coluna de concreto, resto de uma reforma, ou mesmo bancos feitos de alvenarias de forma 

bastante artesanal. Observou-se uma prática mais ou menos freqüente de sentar nesses bancos, 

nas calçadas, usar uma cadeira do próprio morador e ficar ali conversando, “matando o 

tempo”. Não raras vezes pessoas foram vistas sentadas nestes bancos conversando 

tranqüilamente como nas cidades pequenas. Fizemos uma observação diária sobre um destes 

bancos, com o objetivo de verificar quem dele fazia uso. Constatamos que pela manhã o 

banco era mais utilizado por idosos, convalescentes e mães com bebês pequenos. O objetivo 

desses freqüentadores parece ser tomar sol. À tarde o banco é mais utilizado por donas de 

casa, idosos, aposentados e operário após a jornada de trabalho. Já à noite quem senta no 

banco, são os jovens, moradores da rua e vizinhanças, que conversam, ouvem música e 

namoram.  
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 O paradoxo é que atrás destes bancos presentes nas calçadas há geralmente uma grade 

de ferro, presente na maioria das casas em decorrência do problema de segurança.  Estes 

bancos foram detectados em maior número em casas que existe sombra no período da tarde. 

As casas em que bate sol no período da tarde a incidência é menor, que denota um costume de 

usar estes bancos mais no período da tarde. Talvez por ser o horário que os moradores 

dispõem de tempo. Em torno desse banco observamos que há todo um significado, um 

convívio social, uma espécie de proteção à rua, quem fica nos bancos sabe de tudo que se 

passa e ao mesmo tempo inibe a presença de intrusos. Sente-se também que freqüentar o 

banco da rua transmite mais segurança do que sentar no banco da praça, em geral vazio. 

 

 

Figura 37 - Exemplo de alguns tipos de banco encontrados no Setor 13 
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15.5. É possível identificar um Centro no Setor 13? 

O bairro Bosque dos Eucaliptos é o maior bairro do Setor 13. Conforme discutido na 

parte 2, desta pesquisa o bairro foi planejado para um morador com perfil operário. Aquele 

que saí de manhã para o trabalho, retorna cansado, e volta no dia seguinte. Foi pensado num 

local onde seriam as escolas, um local destinado a paróquia e assim por diante. O morador 

que ali se instalou, era em sua grande maioria trabalhadores operários, constituindo família. 

Hoje, os citadinos que fica diariamente no bairro são, mulheres, crianças, comerciantes que ali 

se consolidaram e aposentados cujo número parece ser bastante significativo. Na área 

reservada para paróquia, que se localiza na Zona homogênea 1, foi construído o templo e 

previsto um bom espaço para estacionamento de carros, (Figura 38) com um bom acesso para 

a Avenida Andrômeda.  

 

Figura 38 – Localização da Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Setor 13 
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A paróquia Sagrado Coração foi instituída em 1985, pelo arcebispo Dom Eusébio 

Oscar Scheid. Sua trajetória é mais ou menos paralela ao desenvolvimento do templo católico 

localizado na Obra de Assistência Social Coração de Maria, o qual é fruto de uma prática 

urbana local que extrapola o projeto do bairro. 

 Observou-se, a partir dos depoimentos, além dos trajetos realizados no bairro e da 

vivência que no Setor 13 há tendência à formação de centro, centro esse configurado pelos 

moradores, da zona homogênea 6. O que se questiona é se esse morador que ali vive tem 

consciência clara desta sua produção. Este centro aparentemente foi sendo talhado em função 

das necessidades, da cultura dos moradores. O projeto do bairro não favoreceu a formação 

deste centro, contudo percebe-se uma tendência à concentração do comércio, prática religiosa 

e lazer neste ponto do Setor 13. 

O principio geral que orienta as relações sociais dos moradores do Bosque dos 

Eucaliptos e mantém uma certa coesão faz com que uns conheçam os outros, se fundam em 

padrões religiosos relacionados ao catolicismo. Apesar do templo construído para Paróquia, 

(zona homogênea 1) um outro templo católico emergiu no bairro (zona homogênea 6) 

incrustado numa porção de uma área de utilidade pública. Esse Templo talvez por sua 

localização geográfica tem sido objeto de pequenos conflitos no setor. No inicio da década de 

80 a Prefeitura Municipal de São José dos Campos doou à Obra de Assistência Social 

Coração de Maria, um pedaço de terra destinado à construção de uma creche para abrigar 

filhos de mães de baixa renda que precisavam trabalhar, mas não tinham meios de pagar 

alguém ou uma creche particular para cuidar de seus filhos enquanto trabalhavam.  Em 1985 

no pátio doado pela prefeitura ainda não havia sido iniciada a construção da creche, mas todos 

os domingos bem cedo havia celebração de missa neste pátio. Um morador das proximidades, 

de acordo com um depoimento nesta ocasião denunciou que aquele evento logo pela manhã 

prejudicava seu sono, então a missa passou a ser celebrada aos sábados à tarde com presença 
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maciça de fiéis. Conforme já citado na parte 2 o acesso a este terreno se dá pelas ruas 

residenciais projetadas como ruas sem saída. Houve momentos em que a prefeitura pressionou 

os responsáveis pela construção da creche. Caso a creche não fosse construída o terreno seria 

confiscado. Enfim, contando com doações da comunidade, o processo de construção da 

creche foi lento, mas durante esse processo havia no local uma atividade dinâmica que era a 

celebração de missa, e em paralelo foi construído aos poucos um salão paroquial (Figura 39). 

Com o tempo outros eventos foram surgindo, como velórios, catequeses, grupos de oração, 

reuniões, festas imprimindo maior movimentação ao local, a ponto de quando alguém queria 

localizar uma rua dizia: a rua fica próxima a rua da igreja, ou  próxima a rua da creche e todo 

mundo no bairro sabia de qual igreja e qual creche se estava falando. 

Em suma antes da construção da creche surgiu a pratica religiosa congregando os fiéis. 

Gradativamente foi sendo construído um salão onde passou a ser celebrada a missa, que agora 

já acontecia aos sábados, e domingos pelas manhãs e à tarde. No inicio não havia bancos, 

Hoje no local há uma Igreja na íntegra.  

No dia 28 de janeiro de 2006 correu a noticia pelas vizinhanças de que a Igreja havia 

sido interditada. O Padre pediu que naquele final de semana ainda houvesse missa para que 

ele pudesse avisar aos fiéis. Foi uma surpresa. Comentava-se que havia ocorrido uma 

denúncia da parte de algum morador sob alegação de que aquele espaço foi concedido pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos para funcionamento de uma creche e não como 

Igreja. A creche funciona perfeitamente, e está instalada na maior parte da área. Uma parte da 

área é ocupada pelo salão.  
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Figura 39 – Localização da Obra de Assistência Social Coração de Maria 

 
Qual o significado deste templo?  

Há presença de um centro, construído pelo povo em torno da qual a população católica 

daquele lugar se reúne. Ela foi planejada e elaborada pelo povo a maioria imigrante de 

cidades pequenas do sul de Minas Gerais, e do Vale do Paraíba, de acordo com pesquisas de 

campo realizadas entre os freqüentadores da igreja. No Bosque dos Eucaliptos, um extenso 

bairro, apenas com o desenho das super quadras de Brasília, parece ser impossível a 

construção de um espaço coeso dada a sua fragmentação. Não existe um centro construído 

historicamente como nos bairros mais antigos do município, como o Bairro de Santana, 

Jardim Paulista, por exemplo, conjugando igreja, praça e comércio. A Igreja oficial fica num 

local, concedido pela prefeitura, o comércio em outros como a Avenida Cidade Jardim, a 

praça principal, se é que existe uma, fica em outro local. As ruas são uma espécie de gaveta 
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que separa os moradores uns dos outros. Aparentemente não há um centro, mas observou-se 

uma tendência, orientada por padrões típicos da cultura dos moradores. A forma como o 

bairro foi construído, não deixou espaço para o homem exercitar sua poesia, como dizia o 

filósofo francês Henri Lefebvre. Contudo, se o homem só tem condições de habitar como 

poeta, recria o espaço, a partir das rugosidades, ou seja, a partir de uma paisagem que 

encontrou determinada. Assim o salão paroquial é uma dessas obras do homem que consegue 

brotar em meio ao espaço urbano planejado, disciplinado e ordenado pelo poder público, em 

gabinetes, sem considerar ou vivenciar as práticas sociais. Tem sido objeto de alguns conflitos 

registrados no correr dos anos de sua existência. Mas ele se impõe e se mantém apesar destes 

conflitos. 

O templo talvez não seja uma entidade de direito, mas é uma entidade de fato, com 

muitos significados e conteúdos. Está situado sob um platô, impondo uma espécie de 

hierarquia. Embora ele divise com a Av. Ouro Fino sua porta principal está voltada para a 

Avenida Cidade Jardim para onde tende o comércio, o centro. Seria isso um acaso, ou um 

acordo tácito, mas não prescrito do povo em formar uma centralidade, um lugar de encontro, a 

partir de algum padrão de orientação? 

Muitos significados se escondem atrás de práticas como a construção pelos fieis do 

salão paroquial/igreja. Recentemente no dia nove de abril a Igreja reabriu. No processo de 

reabertura houve um movimento dos fiéis através de abaixo assinado, cujos termos 

reivindicavam uma permuta em que a Instituição da Igreja Católica cederia um terreno que 

possuía próximo ao supermercado Carrefour em São José dos Campos em troca de uma área 

de 1862,99 m2 entre a Avenida Ouro Fino, Rua Promissão e Rua Batatais, onde então se 

oficializaria a igreja.   
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16. As práticas de planejamento urbano e as principais áreas verdes do Setor 13 

O Setor 13 possui duas áreas verdes principais, conhecidas como áreas verdes 1 e 2 e 

pelo menos mais quatro praças distribuídas pela área, mantidas pela administração pública. As 

áreas verdes 1 e 2 possuem histórias diversas. 

16.1. A Área Verde 1 

A área verde 162 localiza-se no inicio do Bairro Bosque dos Eucaliptos. Foi construída 

a partir de uma parte da faixa de eucaliptos citado numa carta protocolada de Companhia 

Satélite de Terrenos, em abril de 1975 como “uma cortina verde de eucaliptos com mais de 70 

metros de largura” (Figura 40).  Num artigo publicado no Jornal Agora, de 17 de maio de 

1977, afirma-se ser a faixa de eucaliptos um “um acanhado aglomerado de árvores 

germinadas a custa de adubos”. Como esta praça foi urbanizada tendo os Eucaliptos como um 

condicionante na determinação de seu desenho, quem caminha nesta praça, apesar dela ser um 

corredor, tem a sensação de que está caminhando num bosque de clima ameno. 

                                                 
62 O nome oficial da área verde é Praça Doutor Roberto Monteiro de Andrade. 
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Figura 40 – Localização da  Praça Doutor Roberto Monteiro de Andrade, ou Área Verde 1. 
 

Ao lado da Área Verde 1 (Figura 41) existe um terreno que na Figura 39 está 

destacado ao lado direito por um retângulo vermelho que corresponde a uma área de utilidade 

pública que se encontra sem uso. Este terreno localiza-se entre as Avenidas Cidade Jardim e 

Avenida Andrômeda e é cercado nas duas extremidades por uma cerca de alambrado, há mais 

de 20 anos. Recentemente em 15 de dezembro de 2005, o Jornal Valeparaibano publicou em 

seu encarte “Seu Bairro” uma noticia em que os moradores do Jardim Satélite e Bosque dos 
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Eucaliptos pedem que esta área seja aberta e urbanizada nos moldes da Área Verde 1. De 

acordo com um comerciante vendedor de caldo de cana que trabalha defronte esta área, seus 

fregueses costumam questionar por que até agora esta área não foi transformada em área de 

lazer. Em resposta a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

afirmou que ainda não há projetos para aquela área. 

 

 

Figura 41 – Área de utilidade pública sem uso, sugerida que seja transformada em área de lazer 

 

16.2. A Área Verde 2 

De acordo com depoimento de moradores mais antigos do bairro, sempre correu o 

boato de que a área de utilidade pública, conhecida hoje como Área Verde 2, seria destinada a 

ser uma praça, com quadras esportivas parque infantil, campo de futebol etc. Desde o inicio 

do povoamento do bairro em 1977 até o ano 2000, nada havia sido construído neste espaço. 

Na verdade um pequeno espaço foi utilizado para a construção da Unidade Básica de Saúde 

Dr. Jorge Zarur, ou seja, a área não estava totalmente destinada a se transformar em praça. 

Como a área fica entre as Avenidas Ouro Fino e Cidade Jardim, sendo uma área aberta, a 
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população que reside abaixo da Avenida Ouro Fino se apropriou desse espaço estabelecendo 

uma trilha de acesso à Avenida Cidade Jardim para onde tendia o comércio de primeiras 

necessidades. Assim o Bairro foi sendo povoado e a trilha se estabelecendo.  Por volta do ano 

2000 na gestão do Prefeito Emanuel do PSDB teve inicio uma série de trabalhos de 

construção e revitalização de praças em São José dos Campos. Somente então, após 22 anos 

de existência do Bosque dos Eucaliptos, bairro já totalmente consolidado, a área destinada a 

ser uma praça começou a ser urbanizada (Figura 42), conforme projeto estabelecido pela 

prefeitura. A essa altura o espaço já tinha uma função que era travessia de pedestres. A praça 

foi construída e ganhou o nome de Praça Vereador Aloísio Petiti.  

 

Figura 42 – Localização da Praça Vereador Aloísio Petiti ou área Verde 2 

 
O que não estava claro para a maioria dos usuários da praça, é que a parte do terreno 

que dá acesso para a Avenida cidade Jardim, havia sido doada pela Prefeitura Municipal para 
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construção da 2° Cia. Do 46° Batalhão da Polícia Militar e que e que a partir de setembro de 

2004, esta área corria o risco de voltar ao acervo imobiliário do município, caso as obras não 

fossem iniciadas.  A área foi doada pela prefeitura para construção da sede da Policia Militar 

no Bairro, a pedido da Associação de Moradores do Bairro do Bosque dos Eucaliptos 

(AMBE), que chegou a encaminhar para a prefeitura um abaixo assinado contendo sete mil 

assinaturas. Foi então que, com ajuda dos próprios moradores, especialmente comerciantes e a 

policia, teve inicio a construção da Sede63. De acordo com informação de um jornal da região, 

o posto policial tinha que ser construído ali por ser o local “considerado estratégico para as 

ações da polícia militar na região”. Em conseqüência, o acesso para a Área Verde 2 pela 

avenida Cidade Jardim, foi interditado (Figura 43) e só então veio a tona para todos os 

usuários que somente parte do terreno era destinado à área verde, uma parte de cerca de 1.950 

m2, havia sido doada pela prefeitura com outra finalidade.  

 
             Fonte: Nosso Jornal 

                          Figura 43 – Placa interditando a passagem de pedestres para Área Verde 2. 

 

                                                 
63  O material sobre a questão da Sede da Policia Militar no Bosque dos Eucaliptos, foi pesquisado em um jornal 
que circula  mensalmente na Zona Sul de São José dos Campos, denominado Nosso Jornal. Novembro de 2004 e 
março de 2005 
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A Área Verde 2 possui pista para caminhada/corrida de cerca de 670 m de 

comprimento e 1,5 m de largura circundando a área. Possui um jardim gramado e florido e 

árvores novas. Ao longo da pista há 16 cestos de lixo suspensos, todos padronizados, com 

tampa e sacos de lixo no interior. Os cestos estão em 90% da pista de corrida. Não raras vezes 

um cesto ou outro aparece queimado. Observou-se recentemente o desaparecimento de um 

banco e parte da cerca cortada. O banco teria sido roubado? Possui duas quadras descobertas. 

Numa das quadras há equipamento improvisado para skatista (rampas de madeira). Numa 

recente visita a esta praça observou-se que esta quadra estava com grandes poças de água em 

função de uma chuva forte que havia caído no dia anterior (Figura 44). Há ainda nesta praça 

um campo de futebol, banheiros, parque infantil com os brinquedos feitos em madeira. 

 

 
                Fonte: acervo pessoal 

 Figura 44 -  Mostrando quadra da Área Verde 2 após  um dia de chuva 

 

Como o acesso pela Cidade Jardim foi fechado, restou como acesso oficial a entrada 

pela Avenida Ouro Fino, menos movimentada e dois ou três portões que dão para as ruas sem 

saída, sendo uma delas a rua onde se localiza o Posto de Saúde. Assim sua função de travessia 

de pedestre, que ajudava a compor uma espécie de harmonia no bairro, foi interrompida. 
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A Área Verde 2 não conta com a mesma “arborização natural” da Área Verde 1. As 

árvores são jovens, não são muitas, ocupando uma parte restrita da praça.  Os bancos não se 

harmonizam com estas árvores, o que não dá muita opção ao usuário da praça em escolher um 

lugar à sombra para descansar, como naqueles bancos defronte algumas casas. Onde estão as 

árvores não estão os bancos e onde estão os bancos não estão as árvores. 

A praça apresenta muitos detritos descartados pelos freqüentadores apesar dos 16 

cestos. Há garrafas de plásticos, copos descartáveis, pontas de cigarro, embalagem de bala, 

chocolates, sorvetes, encarte de jornais, palito de fósforo e fezes de cães.  

Os bancos sem encosto apresentam sinais de pichação. Foram recentemente 

substituídos por bancos com encosto Os banheiros estão trancado com cadeado e corrente e 

mostram sinais de pichação, e estragos, como tentativa de arrombamento. O parque infantil 

não é bem cuidado. As torneiras foram retiradas. Toda esta depredação acontece apesar do 

posto policial ao lado. 

Há cerca de dois anos foi inaugurado o espaço cultural Tim Lopes, uma unidade da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, numa área contígua a esta praça, separada somente pela 

Avenida Ouro Fino. 

Observou-se a formação de um conjunto até certo ponto harmonioso envolvendo a 

Avenida Cidade Jardim, (forte no comércio e no trânsito de ônibus circulares), Praça Ver. 

Aloísio Petiti ou Área Verde 2 e o Espaço Cultural Tim Lopes, aliado à apropriação que o 

povo já havia feito do lugar: um elo de ligação entre dois pontos de destaque. Contudo a 

instalação da Delegacia no meio deste conjunto quebrou a harmonia que ia se configurando 

tendo na praça dentre outras funções, a de ida e vinda de pedestres. 
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16.3. A Praça das Bandeiras 

No conjunto das praças que se tem observado no Setor 13, há que se destacar a 

revitalização da pequena Praça das Bandeiras (Figura 45). Ao longo de seus quase 30 anos, à 

praça, já se sobrepõe um somatório de funções. Recentemente, em janeiro de 2005, ganhou 

novas árvores, que se somam às antigas, novo gramado, arbustos e floreiras. Cestos de lixo 

foram distribuídos em vários pontos da praça. Os velhos bancos de concreto, sem encosto e 

escurecidos pelo bolor, foram substituídos por bancos de madeira com encosto, envernizado 

com tinta a prova de bolor. A praça ganhou uma fonte luminosa, que foi construída sobre uma 

antiga quadra esportiva em desuso. Os três mastros, suporte de bandeiras, que devem ter sido 

a causa do nome da praça, desapareceram. 

 
Fonte: acervo pessoal 

Figura 45 – Praça das Bandeiras após reurbanização 

 
 

A praça tem sido mantida com zelo pelo poder público que envia nos períodos sem 

chuva, um caminhão pipa para molhar os arbustos, além da presença constante de jardineiros. 

Seja por simples coincidência, ou por estratégia de projeto, a Praça das Bandeiras situa-se no 

centro do setor, formando uma espécie de interseção entre os bairros. Aparentemente ela 
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marca uma separação entre os bairros mais nobres do setor e os mais populares. Além disso, é 

passagem oficial, dos moradores do Setor 12: Campos dos Alemães, um dos setores mais 

populosos e de menor poder aquisitivo de São José dos Campos. A revitalização da praça das 

Bandeiras num ponto estratégico do Setor 13, tal como a urbanização da praça no Bairro 

Colinas localizada também num ponto estratégico, zona nobre de São José dos Campos, 

representam medidas típicas da atual política do planejamento, quer seja o planejamento 

estratégico, um tipo de planejamento que tem sido adotado pelos últimos prefeitos do 

município. 

Cabe ressaltar que o planejamento contemporâneo no Brasil, no que tange aos 

municípios, tem sido calcado em duas grandes dimensões. A primeira delas assenta-se em um 

discurso que visa tornar as cidades mais bonitas, mais limpas, onde projetos de construção e 

revitalização de praças, canteiros de avenidas e áreas de lazer, são associados à conquista de 

qualidade de vida para os cidadãos. As cidades oficiais são ideologicamente fundadas num 

urbanismo fashion (Maricato, 2000), que pretende construir uma cidade ideal, pólo de atração 

de capitais, cujos valores estéticos são ditados por preceitos modernos de uma arquitetura que 

está coerente apenas com o pensamento de uma camada da sociedade e não com as 

especificidades da sociedade. Essa cidade pontilhada por praças e áreas de lazer, que se supõe 

produzida por belos projetos urbanísticos, até fascina os moradores num primeiro momento. 

Por trás das cidades ideais que têm sido construídas no Brasil há a cidade real, cujo universo 

dos planejadores resistem em torná-la evidente. Tentam sucumbi-la, escondê-la a todo custo 

por considerá-la o caos.  

A Praça das Bandeiras é em geral uma praça vazia. Bonita, mas vazia. Não 

identificamos nessa praça uma construção de arranjo que tenha emergido a partir dos 

moradores. Seu papel não é o de unir as diversas zonas homogêneas detectadas no Setor 13, 

mas sim fazer uma interseção. Contudo, a administração pública do município tem investido 
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muita água e carinho nesta praça,  o que leva a crer que ela faz parte do esquema que compõe 

a cidade fashion. 

16.4. Trilhas demarcadas na Avenida Cidade Jardim 

O Condomínio Quinta das Flores localiza-se na Avenida de Cidade Jardim com 

extensão de cerca de um quilômetro e meio de frente. Um dos lados da Avenida é tomado 

pelo condomínio e do outro são residências e uma área que tem sido usada para construção de 

prédios (Figura 46) de classe média. Há pouco comércio: uma padaria recentemente 

inaugurada, uma academia de ginástica, uma escola de inglês. Não é exagero afirmar que esta 

área corresponde à área nobre do setor 13 e também uma área nobre no município de São 

José dos Campos. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 
Figura 46 – área  com  tendência à verticalização próxima ao condomínio Quinta das Flores 
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Defronte ao Condomínio Quinta das Flores, em toda sua extensão, entre a cerca do 

condomínio e a Avenida Cidade Jardim, há uma área de utilidade pública de cerca de trinta 

metros de largura em alguns trechos. Esta área seria uma espécie de calçada, um tapete verde 

a margear a frente do condomínio. Pelo menos esta parece ter sido a intenção da 

administração pública que urbanizou esta área pública frontal ao condomínio. É inteiramente 

gramada, e arborizada. Este trecho da Avenida Cidade Jardim é preservado da passagem de 

ônibus circulares e não há ciclovia, dando a impressão que intencionalmente pretende-se 

descartar a circulação de pedestres em massa.   

Contudo observou-se nesta área a ocorrência de um fenômeno interessante: 

gradativamente os moradores do setor com base no senso comum, foram se apropriando da 

área demarcando trilhas e transformando a área “bonita de se ver” em uma autêntica área de 

utilidade do povo: uma pista de caminhada, esportiva ou não, “com mão”, “contra mão” e 

“bifurcação”. 

Parte desta área já foi objeto de alguns conflitos em outubro de 1994, quando veio à 

tona a questão do portal de entrada do Condomínio Quinta das Flores, bem como a área de 

lazer do condomínio que fica ao lado do Portal (Figura 47), terem sido construídos num 

espaço de domínio público. Uma série de reportagens foi publicada no Jornal O 

Valeparaibano entre dezenove e vinte e oito de outubro de 1994, trazendo acusações por parte 

de um morador do próprio condomínio, que havia entrado em conflito com a administração.  

Este morador afirmava ter sido invadida parte da área de pública que margeia o condomínio.  
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Figura 47 – Localização da portaria e da área de lazer do Condomínio Quinta das Flores. 

 
Hoje o Condomínio se encontra regularizado como condomínio fechado, mas a 

questão do espaço público ainda é objeto de discussões. Uma recente reportagem no Vale 

Paraibano de vinte e dois de abril de 2006 demonstra que a questão do espaço público 

incomoda. Os moradores pedem melhorias na área verde localizada em frente ao condomínio 

Quinta das Flores, reivindicando a construção oficial de uma pista de caminhada e calçada, 

digo construção oficial, pois de fato o povo já traçou a pista de caminhada e a calçada (Figura 

48). Na reportagem, há ainda referência à retirada de uma “cerca pulsativa” instalada há dois 

anos. De acordo com a economista Cláudia Mendanha, os moradores estariam preocupados 

com a possibilidade da administração do condomínio vir aos poucos tomando um espaço que 
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é do povo. A Secretaria de Planejamento informou na mesma reportagem que a cerca não 

atrapalha o passeio público. 

 

 
    Fonte: acervo pessoal 

   Figura 48 – As trilhas demarcadas por pedestres ao longo da área que margeia a Quinta das Flores 

 
 

O que está em questão na leitura que fizemos desta área não é o conflito pela 

apropriação de parte da área pelo condomínio. Mas a força da ação coletiva dos moradores ao 

demarcar o espaço desenhando trilhas, fazendo desse espaço o uso que lhe convém: espaço 

para caminhada, apesar dele parecer ter sido urbanizado, com a intenção de ser um parque 

decorativo a enfeitar a fachada do condomínio, local programado para manter os pedestres à 

distância, mas que de forma discreta e gradativa foi sendo apropriado devidamente pelo povo, 

porque é público.   
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Além das duas áreas verdes e a área defronte ao Condomínio Quinta das Flores, existe 

uma praça de bom tamanho no Jardim Estoril, denominada Praça Rubens Castilho 

considerada pelos moradores um local preferido por bandidos e desocupados, segundo 

depoimento de moradores do local, publicado no “Nosso Jornal” de novembro de 2004, 

quando os moradores reivindicavam o fechamento do bairro, uma polêmica que já que 

persiste há alguns anos. Há ainda a Praça José Benedito Monteiro que fica no Jardim Portugal 

bem arborizada, ao seu redor há um conjunto de casas, mas segundo os moradores é uma 

praça perigosa, reduto de usuários de drogas. Observamos que os bancos da praça colocado 

pela Prefeitura foram assentados de costas para a praça e voltados para rua, o que traduz mais 

uma desarmonia. Onde está a praça não estão os bancos e onde estão os bancos não está a 

praça. 

As questões apresentadas acima, relacionadas às igrejas, às praças do Setor 13, 

representam observações somente constatadas a partir de um olhar de um olhar de perto e de 

dentro, conforme enfatiza Magnani (2002), A aparente desordem, a fragmentação, o 

anonimato, termos que tem sido usado para caracterizar a cidade grande, é fruto do olhar de 

longe e de fora. Assim na aparente desordem há uma ordem, há uma lógica, há um arranjo 

possível, se formando a partir das rugosidades no espaço. 

Magnani, conforme já citado, identificou categorias de análise objetivas, para 

sociedades complexas, a partir do paciente e continuo trabalho de campo. Tentamos 

enquadrar algumas de nossas observações em suas categorias de análise, sem perder de vista 

nosso propósito que era o de identificar nesses enquadramentos possíveis medidas arbitrárias 

dos planejadores do município em função do planejamento urbano da cidade estar mais 

centrado no planejamento físico e territorial e não considerar dados de natureza etnográfica 

em suas tomadas de decisão. 
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17. Em torno da categoria de analise: Pedaço 

Magnani classifica a categoria pedaço como de ordem física e de ordem social. A 

categoria pedaço de ordem física seria o lugar dos “chegados” dos colegas, é um espaço de 

sociabilidade de conteúdo simbólico. O pedaço de ordem física está associado a um espaço 

contíguo. Ele se localiza entre a rua e a casa.  Fica nas vizinhanças. Já a categoria pedaço de 

ordem social é um lugar de encontro, onde as pessoas se reúnem em função de preferências e 

gostos. O lugar de encontro não necessariamente se dá no espaço geográfico onde vivem os 

chegados. O pedaço enquanto categoria social se localiza fora das vizinhanças. Um exemplo 

que identificamos como pedaço de ordem social no município de São José dos Campos fica 

no Shopping Centro que se localiza no centro da cidade. Neste espaço congrega algumas lojas 

de skates e acessórios, disco, vídeo game e roupas ao gosto da juventude do hip hop. Por esse 

motivo é um local em que circula jovem ligado ao skate, ao hiphop.  Alguns lojistas e 

balconistas das lojas apresentam o perfil dos chegados o que os faz se sentir bem no lugar. 

No Setor 13 Bosque dos Eucaliptos com relação ao pedaço de ordem física, existe o 

lugar dos chegados em bares e botequins. São botecos localizados nas vizinhanças, onde se 

toma uma cachaça, joga uma sinuca, come algo e bate papo. Há por exemplo o bar do Piauí. 

Observou-se que há uma regra não escrita evidentemente, para se freqüentar o local. Quando 

um freqüentador sai fora dos limites permitidos, por exemplo, bebe muito tornando sua saúde 

comprometida, ele é convidado a se retirar. O bar é um lugar para relaxar e não para por fim à 

saúde. Os salões de belezas e as lojas de roupas mais tradicionais também podem ser 

identificados como pedaço, mais particularmente o pedaço das mulheres. Ali não somente se 

gasta e paga-se aos poucos, mas também se fala de tudo e combina programas para o próximo 

baile, o próximo forró etc. Geralmente os proprietários destas lojas são pessoas bastante 

conhecidas nas vizinhanças, sendo comum vê-los em eventos na região. 
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18. Em torno da categoria de análise: Mancha 

Magnani define como manchas áreas contíguas do espaço urbano dotado de 

equipamentos que competem e complementam centrados em uma atividade predominante. No 

município de São José dos Campos no entorno das Avenidas Nove de Julho, Ademar de 

Barros e Francisco José Longo, localizadas na região central há uma grande concentração de 

consultórios médicos, hospital, laboratórios, farmácias etc. Do mesmo modo na Rua 

Paraibuna, também na região central, concentram-se lojas de material elétrico, ferragem, 

peças para automóvel. Os dois casos enquadram dentro da categoria-mancha. 

No Setor 13: Bosque dos Eucaliptos o comércio mais significativo se dá na avenida 

Andrômeda, que se localiza na zona homogênea 1 e na parte da Avenida Cidade Jardim que 

passa pela zona homogênea 6. Sendo que na Avenida Andrômeda há uma tendência a 

concentração de consultório, lojas de material elétrico, assistência técnica, restaurantes. Na 

Avenida Cidade Jardim o comércio é mais variado e tende a produtos de primeira 

necessidade. Na Avenida Ouro Fino, menos movimentada, pelo menos num trecho da 

avenida, observa-se uma tendência, à concentração de micro empresas: são fábricas de roupas, 

fabrica de pão, etc. É importante enfatizar que estas concentrações parecem se configurar em 

função da forma como a população se apropria do espaço. 

Outras categorias poderiam ser citadas, mas para fins ilustrativos as duas categorias 

que foram apresentadas: pedaço e mancha, são suficientes. Ressaltamos que a praça das 

Bandeiras, assim como a praça do Jardim Estoril e a praça do Jardim Portugal que passam por 

processo de revitalização, mas são consideradas perigosas, chegam a no dar arriscada 

impressão, de um pórtico. Lembrando que Magnani descreve o pórtico como espaços vazios 

na paisagem urbana que se configuram como passagem, não pertencendo a ninguém. 

Enquanto localização geográfica, o pórtico, não pertence nem à mancha de cá, mas também 

não se situa na mancha de lá, escapando aos sistemas de classificação de uma e de outra, Ora, 
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não deveriam ser estas praças um lugar entre a casa e a rua, um ponto de encontro dos 

chegados? 

19. Discussões 

Uma das questões que procuramos colocar no início deste capítulo foi se a pesquisa 

etnográfica enquanto método de pesquisa pode dialogar com o planejamento urbano. 

Embora minha aventura tenha se limitado a ir fazer etnografia no bairro onde 

residimos e isso pressupõe uma menor dificuldade de aproximação, constatou-se que esse 

processo não foi tão trivial. Há uma série de preconceitos em questão, expressos em 

desconfiança, preocupação em estar sendo interpretado como uma espécie de bisbilhoteiro ou 

que o pesquisado pense estar o pesquisador exercendo algum tipo de fiscalização que possa 

vir a prejudicar sua vida ou seu negócio seja ele qual for. Um exemplo só para ilustrar: um dia 

desses ao fotografar um banco em uma rua fui surpreendida por uma mulher em um sobrado 

que não olhava com rosto de bons amigos. Houve lugares que não consegui entrar até por 

bloqueio de minha parte. É preciso paciência e criar boas estratégias, para este tipo de 

pesquisa, mas através delas torna-se possível enxergar coisas na malha urbana que antes nos 

pareciam invisíveis e que conforme acentua Geertz em relação à cultura, ela não é física, mas 

também não é oculta. 

Entre o etnógrafo e a área de pesquisa que se propõe a investigar há em princípio um 

distanciamento que com estratégias próprias e trabalho paciente o etnógrafo tende a quebrar, 

não há receitas. A partir da quebra desse distanciamento, começamos a enxergar pequenos 

conjuntos, expressos no modo de viver a dar vitalidade ao local pesquisado, interligados num 

conjunto maior.Tudo isso antes nos parecia feio, fora dos padrões urbanísticos e a partir do 

olhar de perto e de dentro começamos a descobrir dados que constituem informações 

relevantes do ambiente. 



 191

É nesse cenário cheio de arranjos e manifestações culturais não físicas que se dá o 

planejamento enquanto prática no Bosque dos Eucaliptos. De certo modo o mesmo 

distanciamento, com o qual o etnógrafo se vê antes de começar sua pesquisa, antes de montar 

suas estratégias para enfrentar os desafios que virão, verifica-se com relação aos planejadores 

do meio urbano, na tomada de decisões seja no que tange às suas práticas ou no que tange à 

elaboração de planos diretores. Embora a Secretaria de Planejamento de São José dos Campos 

conte com uma Divisão de Pesquisa e Teoria, que se preocupa em obter dados para o 

planejamento urbano, essas pesquisas são utilizadas para amparar o planejamento entendido 

como físico e territorial, pois assim é entendida a função da secretaria do planejamento na 

cidade. Então os planejadores conhecem a organização física do território, e tem da sociedade 

um esqueleto, mas não conhecem bem a sociedade que propõe planejar.  

Ora, mas nós não afirmamos nas discussões da primeira parte desta pesquisa que a 

prática do planejamento assim como os planos diretores representam uma imagem do 

ambiente?  

Sim, uma imagem objetiva. Contudo sem as informações que dão configuração ao 

espaço, informações microscópicas, mas que se interligam com a totalidade do espaço. 

A explicitação da presença dos modos de vida da cidade pequena se expressa na forma 

de arranjos, ou manifestações individuais é condicionada pelas rugosidades do espaço. No 

caso do Bosque dos Eucaliptos, os arranjos se formam, apesar da pouca flexibilidade do 

espaço. Onde eles se formam?  Incrustados nas áreas de utilidade pública que abrigam 

diversas instituições e algumas áreas de lazer, nas ruas retas e nas longas avenidas com 

trânsito complicado que compõem paisagem no setor.  

Esses arranjos que se expressam na forma de um espectro da cidade pequena, se 

orientam por práticas religiosas, costumes tradições tal como nas cidades pequenas. Por que 

espectro? Porque a sua presença não é clara em decorrência da rígida rugosidade impressa ao 
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espaço, por que a prática do planejamento urbano se orienta e se impõe por um mapa diferente 

daquele com que a população local constrói suas práticas urbanas. Mas apesar dos obstáculos, 

os modos de vida da cidade pequena ainda que de forma embaçada, a lembrar um espectro, 

ronda a cidade grande, no mundo contemporâneo. 

No estudo de caso realizado no Setor 13: Bosque dos Eucaliptos até onde foi possível 

perceber, configura-se uma teia de significados que lhe dão vitalidade. A partir desta rede 

constrói-se um espaço de convivência, arranjos harmoniosos, que o planejamento urbano 

enquanto prática tanto pode mutilar como promover. 

A forma de entender cultura entre os planejadores da cidade difere da desenvolvida 

nesta pesquisa, que esteve voltada para uma definição antropológica. A administração do 

município de São José dos Campos tem compreendido a cultura no âmbito das ações para 

manter e dinamizar o convívio e o diálogo cultural entre cidadãos e para tanto suas ações se 

volta para a descentralização dos espaços culturais a oferecer oficinas de arte e ações para 

preservar o Patrimônio Ambiental.  

Observa-se uma grande preocupação da parte do planejamento enquanto prática com o 

meio ambiente, e constata-se, por parte dos planejadores uma decepção com “os cidadãos de 

São José dos Campos em relação à sua percepção com o meio ambiente”.  Assim, em 

pesquisa realizada em 200364 35,3% da população considera o lixo jogado na rua muito grave, 

26,1% da população do município considera a questão pouco grave e 37,7% não considera 

isso um problema. Na avaliação da Secretaria do Planejamento como somente 1/3 da 

população considera o problema muito grave, tem-se como conseqüência uma falta de 

percepção à questão ambiental e da cidadania. 

Tudo indica que os dados instrumentais não são suficientes para dar uma interpretação 

ao problema da percepção ambiental, o que limita o planejamento urbano. 

                                                 
64  Dados obtidos no relatório final de Pesquisa de Instrumentação do Planejamento Urbano e Avaliação de 
déficit habitacional. PMSJC – São José dos Campos. 
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Se considerarmos as análises de Geertz que caracterizam a cultura como pública, não 

física, mas também uma entidade não oculta, se começarmos a ter olhos (possíveis através da 

etnografia) para essa cultura pública, que é visível, mas não explícita, não está escrita com 

letras maiúsculas em qualquer esquina, mas que por sua subjetividade necessita de estratégias 

para ser investigada, efetuar ações do planejamento no que diz respeito à sua prática, 

certamente a etnografia estará dando sua contribuição ao planejamento urbano. 

Olhando o planejamento urbano pelo viés do ultimo Plano Diretor (1995), e também 

das políticas adotadas em relação à cultura temos que no caso de São José dos Campos tem-se 

como meta65 o resgate da cultura. Menciona-se que é preciso fazer renascer a tradição na 

cidade. Ora, como vamos resgatar a cultura de uma cidade que explodiu, que não existe mais?  

Essa cultura existe?  Tem como resgatá-la? Porque precisamos resgatar essa cultura? Ela não 

estaria sendo expressas através dos arranjos que a população constrói no espaço? 

Além dessa meta no diagnóstico da cidade em relação à cultura, fala-se em ação 

cultural descentralizada, o que é expresso nas casas de cultura que dia a dia têm sido 

inauguradas nos bairros do município. As casas de cultura oferecem cursos que são 

denominados como oficinas. Assim tem-se oficina de capoeira, criação literária, música, 

dança, teatro etc, São poucas vagas para muitos concorrentes. Esse ano, por exemplo, até 

março as oficinas ainda não haviam começado. 

Na verdade não precisamos resgatar, mas sim enxergar, ver de perto a cultura 

enquanto arranjos que não são visíveis, com questionários, entrevistas etc., mas sim por meio 

de outras metodologias, por exemplo, o método etnográfico. 

No momento de elaborar um diagnóstico para plano diretor, na hora de tomar alguma 

ação pública para um beneficiar um bairro da cidade, há que se considerar se essa medida não 

                                                 
65 Pelo menos é o que anotei sobre a cultura da cidade numa reunião do novo plano diretor do Município 
realizado no SESI de São José dos Campos, no dia 09/02/2006 e também o que li no atual PDDI do município. 
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estaria mutilando algum arranjo cultural, construído silenciosamente pelos moradores. 

A mutilação de um arranjo terá como conseqüência um mal estar público.  

Sintetizando, de um lado o poder público discursa sobre o resgate da cultura do 

município, de outro com medidas arbitrárias destrói construções dos populares que ainda 

nascem sob o espaço construído em que se “confinam”. 

 

 



 195

 

 
Fonte: Satélite IKONOS II. Foto da igreja:acervo pessoal 

Figura 49 – Localização da Igreja Nossa Senhora das Graças 
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PARTE FINAL 

________________________ 

Conclusão 
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 Esta pesquisa surgiu da percepção da presença dos modos de vida da cidade pequena 

na cidade grande em um pedaço da mancha urbana, do Município de São José dos Campos, o 

bairro Bosque dos Eucaliptos. Construiu-se um objeto de pesquisa em paralelo a um exercício 

de conhecimento e investigação teórica envolvendo Milton Santos, teórico do espaço humano 

e Agnes Heller teórica da estrutura da vida cotidiana. O objeto de pesquisa consistiu em 

identificar e analisar a presença de arranjos construídos por consenso coletivo, bem com 

expressões singulares caracterizados pela presença de valores culturais oriundos de cidades 

pequenas e também identificar as práticas do planejamento urbano municipal no espaço 

social. 

A investigação em torno desse objeto teve como justificava um esforço em 

compreender os nexos e os hiatos entre as construções coletivas no espaço social e a prática 

do planejamento urbano municipal de São José dos Campos.  

Amparados por uma discussão teórica em torno do processo de urbanização e 

urbanismo planejamento urbano e urbanidade, por conceitos relacionados ao tema da cultura, 

por um conjunto de dados socioeconômicos e pelo exercício da etnografia enquanto método 

de pesquisa antropológica foi possível levar adiante um trabalho de pesquisa urbana, e ir 

tendo a percepção de inúmeros arranjos sócio-espaciais e culturais que antes pareciam 

invisíveis, bem como das práticas do planejamento oriundo da administração pública. 

Por meio de pesquisa participante envolvendo trajetos pelo bairro, depoimentos 

pessoais, fotografias, conversas informais, participação em eventos locais, convivências em 

praças e áreas de lazer, pesquisa em jornais locais, agregou-se um conjunto de fragmentos, a 

partir dos quais tornou-se possível elaborar uma leitura interpretativa de significados 

expressos em arranjos individuais e coletivos. Destacamos pelo menos três arranjos coletivos, 

explorados na terceira parte desta pesquisa, os quais sintetizamos a seguir: 
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• O primeiro desses arranjos é uma tendência à configuração de um centro no 

bairro envolvendo o comércio local, a praça e equipamentos como casa de 

cultura, posto de saúde, escolas e igreja, a dar vitalidade urbana ao bairro. Na 

leitura que fizemos desse centro potencial, suas raízes estariam na área de 

utilidade pública que estava destinada, segundo depoimentos, a ser uma praça. 

Esta área, por muitos anos desde o início do povoamento do bairro em 1977, 

até o ano 2000, não passou de um terreno baldio, quando então começou a ser 

construída efetivamente uma praça. Enfatizamos que antes do início de sua 

construção efetiva pela administração pública de São José dos Campos, um elo 

de ligação entre comércio, posto de saúde, igreja e escolas, já estava 

estabelecido. Uma leitura desse espaço pelas categorias de análise de Magnani, 

discutidas na terceira parte dessa pesquisa permite classificar esse terreno vazio 

como trajeto, por ser um caminho não aleatório, mas de uso habitual e por ligar 

equipamentos, manchas, pedaço. Em 2003, a prática do planejamento urbano 

municipal aparece quebrando essa harmonia com a doação de um terreno em 

ponto “estratégico”, para a construção de um posto policial. Este terreno situa 

no meio desse centro que vinha se configurando ao longo dos anos. Quebrou-

se o trajeto e, portanto uma ligação entre equipamentos. 

• O segundo arranjo é a construção gradativa de um templo católico, que se deu 

a partir da apropriação de parte de um espaço destinado à construção de uma 

creche para abrigar crianças enquanto as mães estivessem trabalhando. Antes 

mesmo do início de sua construção, nos domingos pela manhã, iniciou-se a 

prática de celebrar missa ao ar livre neste local. Ou seja, a prática religiosa é 

que dá início à ocupação do terreno. Incrustado num espaço cujo entorno se 

encontra totalmente urbanizado esse templo foi sendo construído aos poucos, 
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tem sido objeto de pequenos conflitos de opinião ao longo dos anos. Durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa o templo foi interditado em conseqüência de 

denúncia sob alegação de que havia sido construído num espaço destinado para 

outros fins. O templo foi se firmando como uma instituição de fato e não de 

direito. Em abril de 2006, ele foi reaberto agora oficialmente como uma 

entidade desvinculada da creche, após um acordo entre entidade católica e 

prefeitura mediante mobilização dos fiéis. O grande mérito desse templo, na 

leitura que dele fizemos, está no fato dele ter se imposto de acordo com as 

histórias culturais da população residente no seu entorno, apesar do desenho 

proposto para o bairro não comportá-lo e apesar da administração pública ter 

reservado um outro espaço para construção da paróquia no bairro. 

• Como terceiro arranjo destacamos o uso da área pública defronte ao 

condomínio Quinta das Flores, pelos pedestres do setor e de seu entorno. 

Apesar de ser uma área de utilidade pública ela já foi e tem sido objeto de 

conflitos de opinião entre moradores do setor e moradores do condomínio. 

Aparentemente a área urbanizada há alguns anos pela administração pública, 

teve como intento o de decorar a fachada do condomínio.  Não foi pensada 

como sendo uma área para uso público, mas os pedestres gradativamente 

deram-lhe uma outra função e desenharam uma nova forma: pista de 

caminhada, devido ao conforto térmico que esse pedaço de área verde 

proporciona. 

Como arranjos de singulares, ou seja, arranjos individuais dispersos pelo Bosque dos 

Eucaliptos destacamos: 

• Uma incidência razoável de bancos improvisados nas calçadas, num espaço 

destinado ao trânsito de pedestres, o que dá uma outra estética e agrega funções 
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às calçadas.  Esses bancos, ao contrário dos bancos padronizados que a 

Prefeitura municipal de São José dos Campos tem instalado nas praças da 

cidade, são como bricolage66 Notou-se que a incidência desses bancos é maior 

nas calçadas do lado esquerdo das ruas, lado da sombra no período da tarde, o 

que sugere um costume de usar estes bancos mais no período da tarde ao fim 

da jornada de trabalho. 

• Observamos ainda o costume em cultivar hortaliça, seja em algum pequeno 

espaço na própria residência, seja nas franjas das áreas de utilidade pública.  

Por trás dessa prática há um conjunto de relações que se dão face a face e com 

base na pessoalidade, das quais é possível tirar uma grande riqueza de dados.  

O planejamento urbano em São José dos Campos está a cargo da Secretaria de 

Planejamento Urbano, a qual compete estudar, planejar, desenvolver, implantar e avaliar 

planos, programas e projetos de planejamento físico, territorial urbano e rural do Município. 

Procuramos compreender as ações do planejamento urbano do município de São José dos 

Campos, para o Bosque dos Eucaliptos e constatamos que suas práticas têm se voltado a 

equipar o setor com objetos como a casa de cultura, melhorias no posto de saúde, a construção 

de uma ciclovia no meio do canteiro das Avenidas Cidade Jardim e Andrômeda, instalação de 

câmara destinada a aumentar a segurança no bairro, a revitalização das praças tornando-as 

mais belas. De um lado a administração pública embeleza espaços que tem se comportado 

como pórticos, para usar mais uma vez uma das categorias de análise de Magnani exploradas 

na terceira parte dessa pesquisa e de outro destrói e deixa de promover arranjos sociais.  

 As ações da administração pública municipal de São José dos Campos equipam e 

embelezam os bairros da cidade, mas encobremuma gigantesca estratégia capitalista, que é o 

                                                 
66 Bricolage é uma palavra francesa sem tradução para o português. Refere-se a um trabalho feito com as 
próprias mãos e que não obedece a nenhum esquema preliminar, usando, não de matérias primas, mas do 
aproveitamento de restos de matérias já elaboradas e utilizando processos distintos do desenvolvimento 
tecnológico. Levi-Strauss, 1968.  
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domínio do espaço, a especulação imobiliária, “a venda pedaço por pedaço do espaço”, 

produzindo a mais valia, oprimindo assim o habitante, que só fica com o direito de habitar. 

(Lefebvre, 1970, p.143). 

Assim com base em pesquisas teóricas, em levantamento de dados socioeconômicos e em 

pesquisa etnográfica num pedaço da mancha urbana do município de São José dos Campos, 

qual seja, o Bosque dos Eucaliptos, concluiu-se que: 

Não há nexos entre as práticas do planejamento urbano municipal de São José 

dos Campos e as práticas da população codificadas por consenso coletivo e expressas no 

espaço social. Em outras palavras as relações entre as duas partes são desconexas, o que só 

faz crescer os hiatos entre as partes. Ao aumentar esse fosso, compromete-se a construção da 

urbanidade e, por conseguinte o processo de instauração de uma cidadania, tão discursado 

pelos planejadores da cidade. 

Num esforço em compreender essas ações desconexas concluímos que a administração 

pública e a coletividade não se orientam pelos mesmos “programas”, pelos mesmos “mapas”. 

A administração pública, envolta no “caos urbano” e necessitando dar solução a ele, se orienta 

politicamente mais por um sistema ideológico, expresso na figura do plano diretor, no 

discurso da preservação do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da educação 

cidadã, do crescimento de forma ordenada e planejada. Eis o “gabarito”, pelo qual discursa e 

orienta suas ações.  

Já o citadino na construção dos arranjos coletivos e singulares, expressos no espaço 

social, orienta-se por recursos culturais como os princípios gerais que regem o padrão 

religioso, pela tradição ou pela moral, cravados em suas histórias culturais. Ou seja, fazem 

uso de um gabarito mais “terra a terra”, para usar uma expressão de Geertz (1989). Portanto 

suas expressões no espaço social soam mais autênticas e menos dissimuladas. 

A lógica pela qual citadino e administração pública se orientam não são as mesmas. 

Por essa razão a administração pública classifica as atitudes e percepções dos citadinos como 
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ausência de cidadania, e os citadinos tratam com descaso o trabalho da administração pública. 

Embora as ações dos planejadores da cidade têm como base pesquisas de instrumentação 

pública, encontram-se diante de limitações e acabam tomando decisões à revelia que tanto 

podem destruir construções coletivas e individuais, incubadoras da urbanidade e da cidadania, 

como poderiam promovê-las. 

Constatamos ainda, com base em análise de dados socioeconômicos que o Setor 13: 

Bosque dos Eucaliptos apesar de contíguo é um setor heterogêneo, com diferenças em relação 

à concentração populacional, à renda e ao grau de instrução detectada por pesquisas de ordem 

quantitativa. 

A possibilidade de um planejamento mais amplo e que venha promover a vitalidade 

urbana, ao invés de provocar o seu esfacelamento, reside em projetos de pesquisas que 

apontem esses arranjos e que estas pesquisas possam dialogar ativamente com os 

instrumentos de pesquisa utilizados atualmente, pelo Departamento de Pesquisa e Teoria da 

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.  
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Anexo A – Lista dos Loteamentos e Bairros de São José dos Campos 

Lista dos loteamentos e Bairros dos 24 setores socioeconômico do Município de São José dos 

Campos de acordo com a Lei n° 6378/03 

Setor 1: Alto da Ponte 

Buquirinha, Vila Paiva, Jardim Boa, Vista Jardim, Santa Matilde, Vila Cândida, Vila São 
Geraldo, Recanto Caeté, Alto da Ponte, Jardim Maritéia, Vila Leonídia, Vila Nossa Senhora 
das Graças, Vila Veneziani, Vila Santarém, Vila Sinhá, Jardim Guimarães, Vila Leila, Vila 
Monte Alegre, Vila Unidos, Vila Dirce, Jardim Altos de Santana, Jardim Telespark. 

Setor 2: Santana 

Vila Machado, Vila Alexandrina, Vila do Carmo, Vila Dona, Vila Esmeralda, Vila Simone, 
Santana, Jardim Anchieta, Jardim Nova Paulicéia, Vila Cristina, Conjunto. Residencial Nova 
Cristina, Jardim Jaci, Vila Rangel, Vila Chiquinha, Jardim Ouro Preto, Vila Pasto Alto, Vila 
César, Vila Rossi, Vila Zizinha. 

Setor 3: Centro 

Vila São Paulo, Vila Abel, Jardim Bela Vista, Vila Mascarenhas Ferraz, Vila Santa Helena, 
Vila Viaduto, Vila Santos, Vila Maria, Vila Nova São José, Vila Tupi, Vila Guarani, Vila 
Terezinha, Vila Nova Guarani, Centro, Vila Paganini, Jardim Matarazzo, Vila Santa Luzia, 
Jardim Santos Dumont. 

Setor 4: Jardim Paulista 

Conj. Residencial Monte Castelo, Vila Lúcia, Monte Castelo Jardim, Frei Leopoldo, Vila 
Progresso, Vila Guarani, Vila Kennedy, Jardim Jussara, Residencial Martins Pereira, Vila São 
Pedro, Jardim São José, Jardim Augusta, Jardim Oswaldo Cruz, Jardim Vale Paraíso, Vila 
Piratininga, Jardim Topázio, Jardim Bandeirantes, Vila Cardoso, Vila Ipiranga, Jardim 
Paulista. 

Setor 5: Vila Industrial 

Residencial Vista Linda, Vila Industrial, Jardim Ismênia, Jardim Maracanã, Jardim Olímpia, 
Jardim Copacabana, Jardim Brasília, Jardim Universo, Vila São Jorge, Vila Éster, Vila 
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Tesouro, Chácara dos Eucaliptos, Jardim Valparaiso, Vila Tatetuba, Conjunto Residencial 
Parque das Américas, Conj. Habitacional Intervale, Conjunto Habitacional Vila Tatetuba, 
Conjunto Residencial Planalto, Conjunto Integração. 

Setor 6: Eugênio de Melo 

Conjunto Residencial Jardim das Flores, Eugênio de Melo, Jardim Ipê, Jardim Itapuã, 
Residencial Galo Branco. 

Setor 7: Pararangaba/Campos de S.José 

Jardim São Vicente, Jardim Nova Detroit, Jardim Pararangaba, Jardim Santa Inês II, Jardim 
Americano, Jardim Rodolfo, Jardim Três, José Jardim Nova Flórida, Chácaras Águas da 
Prata, Campos de São José, Cajuru, Jardim do Allah, Jardim Mariana, Chácara Pousada do 
Vale. 

Setor 8: Vista Verde 

Jardim Diamante, Jardim Motorama, Cidade Vista Verde, Condomínio Floresta, Conjunto 
Residencial JK, Parque Residencial Villaggio D’Antonini. 

Setor 9: Jardim da Granja  

Vila São Benedito, Jardim Souto, Residencial Cambuí, Jardim da Granja, Parque Santa Rita, 
Chácaras São José, Jardim Uirá, Jardim Colorado, Parque Martim Cererê, Residencial 
Flamboyant, Sítio Bom Jesus, Residencial São Francisco, Condomínio Augusto Magalhães. 

Setor 11: Vila S. Bento/Torrão de Ouro 

Vila Nova Conceição Jardim, Aeroporto, Vila das Acácias, Vila Letônia, Vila Nair, Vila São 
Bento, Vila Luchetti, Projeto Torrão de Ouro, Granja Itambi, Pernambucana de Baixo, Parque 
Interlagos, Veraneio, Torrão de Ouro, Jardim Mesquita, Condomínio Terrinha, Chácara 
Torrão de Ouro. 

Setor 12: Campo dos Alemães 

Campos dos Alemães, Parque dos Ipês, Conjunto Habitacional Dom Pedro II, Conjunto 
Habitacional Dom Pedro I, Conjunto Habitacional Elmano F.Veloso, Jardim Colonial, Jardim 
Imperial, Jardim Cruzeiro do Sul, Capitingal, Jardim República, Jardim Nova República, Vila 
das Flores. 
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Setor 13: Bosque dos Eucaliptos Bosque dos Eucaliptos 

Condomínio Quinta das Flores, Jardim Estoril, Jardim Madureira, Jardim Del Rey, Jardim 
Portugal Residencial Primavera. 

Setor 14: Jardim.Satélite 

Jardim Satélite, Residencial Jardins, Floradas de São José, Conjunto Residencial Cidade 
Jardim. 

Setor 15: Jd. Oriente/Morumbi 

Jardim Anhembi, Jardim América, Jardim Paraíso, Jardim Oriental, Jardim do Céu, Jardim 
Rosário, Jardim Oriente, Conjunto Residencial Sol Nascente, Jardim Terras do Sul, Jardim 
Sul, Bosque dos Ipês, Residencial Gazzo, Morumbi, Conjunto Residencial Morumbi, Parque 
Residencial União, Jardim Juliana. 

Setor 16: Parque Industrial 

Parque Industrial, Conjunto Residencial Morada do Sol, Conjunto Residencial Recanto 
Eucaliptos, Conjunto Residencial 31 de Março, Jardim das Azaléias, Jardim Petrópolis, 
Jardim Veneza, Parque Independência, Conjunto Residencial, Recanto Pinheiros, Palmeiras 
de São José, Jardim Vale do Sol, Chácaras Reunidas, Rio Comprido. 

Setor 17: Jardim das Indústrias 

Jardim das Indústrias, Jardim Alvorada, Limoeiro - Bairro Jardim Por do Sol. 

Setor 18: Urbanova 

Aquarius, Jardim Colinas, Jardim Aquarius, Bosque Imperial, Residencial Sunset Park, 
Parque Residencial Aquarius, Jardim Altos do Esplanada, Jardim Cassiano Ricardo, 
Jaguariúna, Urbanova. 

Setor 20: Vila Adyanna/Esplanada 

Vila Nove de Julho, Vila Igualdade, Vila Higienópolis, Vila Paulo Setúbal, Vila Adyana, 
Jardim São Dimas, Jardim Aparecida, Vila Sanches, Vila Rubi, Jardim Azevedo, Vila 
Betânia, Vila Zelfa, Jardim Maringá, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Margareth, 
Jardim Renata, Jardim Santa Madalena, Vila Luzia, Vila Guaianazes, Vila Icaraí, Vila Jaci, 
Jardim Esplanada, Jardim Esplanada II, Jardim Nova América, Jardim Nova Europa, Jardim 
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Nova Anchieta, Vila Santa Rita, Jardim Apolo, Vila Ema, Jardim Apolo II, Serimbura ,Bairro 
dos Pinheiros, Chácara dos Eucaliptos, Residencial Esplanada do Sol, Conjunto. Habitacional 
Vale dos Pinheiros. 

Setor 21: São Francisco Xavier  

São Francisco Xavier, Bairro dos Ferreiras. 

Setor 22: Favelas e Ocupações Irregulares 

Vila Santa Cruz, Vila Abel, Vila Nova Esperança, Vila Rhodia, Vila Nova, Tatetuba, Nova 
Detroit, Praça Basiléia, Vila Santa Cruz II, Vila Guarani, Vila Santa Cruz III, Vila do Pena, 
Vila Machado, São Sebastião, Vila Sinhá, Caparão, Renascer I, Renascer II, Jesus de Nazaré, 
Caramujo, Rua Aleixo da Silva, Favela Jardim das Indústrias (Maranhão), Beira Rio, Rio do 
Peixe-Estrada/Joanópolis  

Setor 24: Freitas/Sertãozinho 

Costinha, Chácara do Costinha, Recreio, Boa Vista, Vilage, Alpino, Mirantes do Buquirinha, 
Freitas, Fazenda Santa Luzia, Chácaras Cachoeirinha, Caeté, Jaguarí, Vila Raquel, Altos do 
Caeté, Chácaras Miranda, Vargem Grande, Chácaras Florindo, Chácaras D’agua, Buquirinha 
I, Buquirinha II, Florindo, Recanto do Buquirinha, Fazenda Pingo D’agua ,Fazenda Santa 
Rita, Águas do Canindé,Chácaras Hawaí. 

Setor 27: Novo Horizonte 

Jardim Santa Inês I, Jardim São José, Jardim Santa Inês III, Condomínio dos Coqueiros, 
Jardim Castanheiras, Jardim Paraíso do Sol, Jardim Nova Michigan, Chácara Araújo, 
Residencial Dom Bosco, Chácaras Santa Helena, Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, 
Parque Nova Esperança. 

Setor 29: Putim 

Recanto dos Eucaliptos, Jardim Santa Luzia, Pernambucana de Cima, Parque Santos Dumont, 
Jardim do Lago, Putim, Jardim São Leopoldo, Jardim Santa Fé, Jardim Santo Onofre, Vila 
Iracema, Vila Rica, Jardim São Judas Tadeu, Conjunto Habitacional Polícia Militar, 
Residencial Jatobá, Residencial Juritis, Conjunto Residencial Nosso Teto, Condomínio 
Campo Floresta, Chácaras Recanto dos Nobres. 

Setor 30: Capão Grosso Bom Retiro/Serrote 
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Capão Grosso, Chácara Morada do Fênix, Chácaras Bica D’água, Chácaras Castanheira II, 
Chácaras Santa Maria, Capão Grosso I ,Bom Retiro ,Condomínio Jardim Ebenezer, Benedito 
David, Chácara Portal do Céu, Chácaras Primavera II, Chácara Santa Lucia, Cambuci, Capão 
Grosso II, Sítio Bom Retiro, Chácara Majestic, Condomínio Santa Rita, Mato Dentro, 
Bairrinho, Nossa Sra do Bom Retiro, Sítio Encantado, Vila Matilde, Santa Hermínia, Chácara 
Boa Esperança, Chácaras Primavera I, Fazenda Bom Retiro, Ressaca, Santa Cecília I, Santa 
Cecília II, Serrote Recanto do Vale. 
 




